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„Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.”
(1Kor 3,11)

EgyEdül krisztus!
„Solus Christus!” – „Egyedül Krisztus!” Ez a rövid 

latin mondat volt az egyik vezérmotívuma annak az 
egyházat megújító mozgalomnak, mely a XVI. század 
elején indult el Németországból, s melyet ma csak 
reformációként tartunk számon. Re-formáció, azaz 
újraalakítás, újraalkotás, újjáteremtés. A reformáció 
Krisztus mennyasszonyának, az egyháznak az újra-
formálásáért indult. Nem a szétszakítás, a leszakadás, 
hanem a megtisztítás volt a fő cél. 

Luther Márton, a reformáció megindító- és egyik ve-
zéralakja a megtisztítás, az igazi vőlegényhez, a Krisz-
tus Jézushoz való megtérés 
jegyében kezdte el munká-
ját. Tisztelet és alázat vezé-
relte abban, hogy szeretett 
egyházát, a római katolikus 
egyházat az igazi alaphoz, 
Jézus Krisztushoz visszate-
relje. Meg akarta tisztítani a 
rátapadt, felesleges és körül-
ményes hagyományoktól. 
Rá akart mutatni arra, hogy 
mit sem érnek az ékes latin 
szólamok, ha senki sem érti 
őket, hogy nem ér semmit se 
az adomány, ha nem jó hely-
re kerül, hogy az egyház cél-
ja nem a földi pompa eléré-
se, hanem a hívek Istenhez 
terelése. Egyedül Krisztusra 
és a róla szóló evangélium-
ra szerette volna a hívek és 
egyházi vezetők figyelmét 
felhívni.

Luther kezében az evan-
gélium fáklyának bizonyult, 
melynek fénye leleplezte az addig homályba burko-
lódzó vallásos képmutatást, és rámutatott az igazi és 
egyedüli alapra: Krisztusra.

Ugyanarra a Krisztusra, akiről Pál azt írja, hogy raj-
ta kívül senki sem vethet más alapot, egyszerűbben 

szólva, Krisztus az az egyetlen és igazi alap, mely 
akkor is megáll, ha életünk minden terhét és annak 
minden díszét is ráépítjük. Mert – tovább utalva Pál 
apostol írására – ti Isten épülete vagytok, az alap már 
meg van vetve, de vigyázzon, ki hogyan épít rá, mert 
az épület az utolsó napon tűz által lesz kipróbálva.

A tűz pedig nem más, mint az evangéliumban meg-
szólaló krisztusi tanítás. Az a tűz, mely Luther korá-
ban a képmutatókat is megégette. A tűz, mely a gono-
szoknak pusztulást, az eltévedteknek tisztulást hoz, 
akiknek pedig szívébe oltotta a Szentlélek, azokban 

tevékenyen lobog az Isten di-
csőségére. Ez a tűz mutatko-
zik meg a mindennapokban 
is szeretetben, békességben, 
türelemben és összetartás-
ban.

Ez az a tűz, mely Krisztus 
testét, az egyházat összetartja. 
Fájó, hogy ez a test, a mi sze-
münk előtt szétszabdalva lát-
szik, hiszen a keresztyén egy-
ház számos felekezetből áll, 
sőt a legtöbb felé szakadást 
éppen a reformáció váltotta 
ki. De Krisztus teste mégis 
egy, hiszen egy a Krisztus is, 
és egy a Szentlélek, mely az 
egyházat összefogja.

Fontos az evangélikus ön-
tudat, fontos az, hogy tudjuk, 
mi miért vagyunk evangé-
likusok, de a legfontosabb 
mégis az, hogy minden ke-
resztyénben, legyen az refor-
mátus, római katolikus, orto-

dox vagy baptista, a testvért lássuk. Ne megosztottsá-
gunkra, hanem egységünkre tekintsünk, mert ez tesz 
minket Jézus Krisztus igaz és romolhatatlan testévé.

Ferenczi Ágnes
teológus hallgató
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„A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou 
bez skutkov zákona.“ Rm 3,28

Milé sestry a bratia v Kristu Pánu!
Názory, ktoré zastávame, to, o čom sme presvedčení, 

sa odzrkadľuje i v našom praktickom počínaní. Pamiatka 
reformácie - začiatku procesu obnovovania cirkvi Božím 
slovom – je vhodnou príležitosťou, aby sme si zopakovali 
základy reformačného – evanjelického učenia. Ako je 
pomocou pre športové družstvo, keď si neustále opakuje 
základy, sprecízňuje techniku a prihrávky, precvičuje 
súhru pri štandardných situáciách – i nám veľmi pomôže 
vo viere, ako si pripomíname jej základné pravdy. Keď 
to budeme robiť, ak v tom budeme dobre „trénovaní“, 
nebudeme mať pochybnosti, Komu a čomu máme veriť. 
To má nezanedbateľný význam, lebo kresťanstvo nie je 
abstraktnou teóriou bez súvislostí so životom, ale má 
praktické dôsledky, ktoré ovplyvňujú naše každodenné 
počínanie. 

Martin Luther – profesor biblických vied na univerzite 
v nemeckom Wittenbergu – naproti tomu – na základe 
štúdia Písma Svätého učil, že pravým pokladom cirkvi 
je evanjelium o Božej milosti. Tvrdil, že tým, ktorí od 
odpustku očakávajú oslobodenie od trestu za hriech, 
je odňatý Kristus – sú olúpení o to, čo Kristus vykonal. 
Zakrývanie evanjelia pred ľudom považoval Luther za 
poblúdenie pápežskej cirkvi. Začal preto dielo obnovy 
cirkvi - dielo reformácie – návratom k pravde Písma 
Svätého. 

Hneď v 1. téze proti odpustkom Luther nadviazal 
na biblickú – Ježišovu výzvu: „Pokánie čiňte a verte v 
evanjelium!“ (Mk 1,15) a napísal: „Keď náš Pán a Majster 
hovorí: Pokánie čiňte, tak chce, aby celý život Jeho 
veriacich bol ustavičným pokáním.“ V zmysle Písma 
Svätého – listov apoštola Pavla, chápal Luther pokánie ako 
celoživotné nasledovanie Krista. Podľa Novej zmluvy sa 
pre Luthera pokánie stalo synonymom pre vieru. Viera, 
ktorá nezahŕňa pokánie, ignoruje radikalitu hriechu – a 
pokánie, ktoré nie je nerozlučne spojené s vierou, vedie 
k skutkárčeniu (ku „kupovaniu“ si Božieho odpustenia 
za naše skutky). Pokánie nie je záslužným skutkom. V 
pokání Božiu milosť len prijímame, v pokání sa nám Božie 
odpustenie stáva živým. 

Ak máme otvorené oči, vidíme aktuálnosť týchto 
biblických – reformačných dôrazov. Veď či dnes už nie je 
problémom, že ľudia sa chcú pred Bohom ospravedlniť 
sami, svojimi zásluhami – že sa chcú  pred Ním 
obhájiť vlastnou spravodlivosťou? Odpustky si síce už 
nekupujeme, ale sami si „vyrábame“ dôvody, prečo by 
nám mal byť Pán Boh milostivý. Stačilo by vari urobiť 
anketu s otázkou: „Povedzte nám, prosím, myslíte si, že 
obstojíte pred Bohom a ak áno, tak prečo?“ - a možno by 
sme až žasli, ako je reformácia – obnova ľudských myslí a 
života - podnes aktuálna. 

Martin Luther svoje reformačné učenie formuloval 
najmä na základe štúdia Listu Rímskym. Aj my sme dnes 
zneho čítali. Všimnime si bližšie, čo nám jeho texty živo 
hovoria - podobne - ako za čias reformátorovho života. 

Písmo vraví, že všetci sme pod kliatbou hriechu, ale pre 
každého je aj nádej, lebo Pán Boh odpúšťa. Nie lacno – 
stálo to nevinný život Božieho Syna Ježiša Krista. – To je 
základné posolstvo reformácie. 

K dielu Božej milosti nemôžeme nič pridať. Môžeme ju 
len prijať – s vďakou, bez pýchy, bez nárokov – a to je 
viera. Viera znamená mať prázdne ruky, všetko prijímať 
od Boha , ničím sa pred Ním nechváliť. Viera sa nedíva na 
seba, ale na Pána Ježiša Krista – na Jeho slovo. – Toho sa 
drží. Takýto prístup k Bohu nazýva Biblia spravodlivosťou 
– ospravedlnením z viery. Zvesť o nej je evanjeliom - 
dobrou správou pre všetkých, ktorí ju prijímajú. 

Niekedy na adresu nás, evanjelikov, iní namietajú, že na 
Pamiatku reformácie oslavujeme Luthera. – Neoslavujeme! 
Dnes ani inokedy neoslavujme Luthera, to by sme sa stali 
modlármi. Modlárom je, kto Luthera spomína, a Božie 
slovo zanedbáva. Modlárom je, kto sa dovoláva Luthera, 
kto jeho oslavuje a Kristovo evanjelium, ktoré reformátor 
hlásal, nemá za nič. 

Na základe Písma Svätého ako evanjelickí kresťania 
učíme ospravedlnenie bez skutkov zákona (R 3,28), ale 
neučíme život bez dobrých skutkov. Tieto nasledujú 
vieru. Nikdy si však nimi nemôžeme zaslúžiť Božiu 
priazeň. Bohu sme milí pre vieru v obeť Jeho Syna za 
nás. Viera nám znemožňuje byť pyšnými. Viera vyvyšuje 
Boha, nie človeka. A o to, aby bola Pánu Bohu vzdávaná 
sláva našimi životmi reformácii išlo. O čo ide dnes nám? 
Amen.

Attila Szpisák

KÁZEN RefoRmácia - 2011
‹

Áno ideme...
slovami, 
a minulosťou
sledovaný!

Áno ideme obmedzený
každý svojím
začiatkom a koncom!
Túžbami sprevádzaný!

Dožastnosťou a večnosťou 
lákaný!
Nádejou požehnaný!
Osudom potrestaný!

Juraj Dolnozemský:

Áno ideme...
Ale život
lenže život je predsa
pekný- krásný.
Preto náruživo hľadáme
obsah jeho básne!

V najhlbšom vnútre
nechce byť s nás žiaden 
prázdný
Vďaka Tebe Bože
Za všetko!

v Slovenskom Komlóši, 
28. 11, r. 2011
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„Ez a Te napod!”- szlogennel indult 2011. szeptember 17-
én a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség és a Tótkomlósi 
Evangélikus Szeretetszolgálat KERESZTYÉN NAPJA.

Az oda látogatók színes programokon vehettek részt a 
délután folyamán. 5 óráig lehetőség nyílt kerekes székes 
akadálypálya kipróbálására, ahol az ifjúság szorgos mun-
kája nélkül mit sem ért volna ez a tevékenység. Az Alföldi 
Hegyivadászok KSE közreműködésével biciklis nehézségi 
pálya tesztelésére volt lehetőség a házi segítségnyújtás dol-
gozóinak kerékpárjaival. A sátrak alatt idősek, gyermekek 
készíthették a szebbnél szebb vázákat, virágokat, karkötő-
ket, nyakláncokat, labdákat, bábokat a Mesterségek Háza 
mestereinek segítségével. Buzás Tamás az érdeklődőknek 
megmutatta a Braille írás rejtelmeit, érdekességeit. Lehető-
ség szerint igyekeztünk minden szolgálati, illetve munka-
ágat bemutatni, ezek számára alakítottunk ki sátrakat. A 
diakóniai résznél lehetőség nyílt vércukor és vérnyomás-
mérésre. Illetve az alapszolgáltatás munkatársai bemutat-
ták munkaterületüket az érdeklődőknek. A gyermekek, 
fiatalok az Evangélikus Óvoda sátrában bontakozhattak ki 
kreativitásuk tekintetében. Az óvónők különböző feladatok-
kal színesítették a rendezvény programját. Hála Istennek az 
időjárás mellettünk volt, így érdekességként szalmalabirin-
tussal készültünk a fiatalabb korosztály számára, melynek 
nagy sikere volt az egész rendezvény idején. Mögötte az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület két járművel bemutatót tartott 
az oda látogatók számára. Balatonszárszóról is érkeztek e 
rendezvényre, mégpedig egy ÖKO SÁTOR bemutatása mi-
att, Végh Szabolcs vezetésével. A délután folyamán kérdő-
ívek kitöltésére volt lehetőség az öko sátor falai között, majd 
sorsoláson labdát, pólót lehetett nyerni. 

Fő momentumként 5 órai kezdettel koncertet adott az 
ECHO, a kőszegi evangélikus ifjúság zenekara. Remek 
hangulat kerekedett ez idő tájt, a zene a napfény kicsal-
ta azokat az embereket is a rendezvénye, akik addig még 
nem tisztelték meg jelenlétükkel programunkat. 

A téren akárhova néztem mosolygós arcokat láttam le-
gyen szó gyermekről, ifjúról vagy idősről. A lényeg mégis 
az volt e napon, hogy együtt örültünk mindannak a jónak, 
amit az Úr Jézus Krisztus adott számunkra.

 

„Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, 
mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg 
ünnepnapnak mindörökre.” (2 Móz 12, 14)

Ahogy az igében is olvashatjuk ez egy kezdet volt csak. 

Rusznákné Nyiregyházki Kinga

A keresztYén élet gYümölcsei
Kedves Olvasó! Engem ért a megtiszteltetés, hogy 

beszámoljak az ősz elején megrendezett,  a szeptember 
végi napsütésben szinte nyári hangulatot nyújtó, nem is 
olyan kicsiny evangélikus rendezvényünkről! Az egyház 
által a Hősök terére szervezett Keresztény Nap kapuit 
szombaton kitárva, befogadóan várt mindenkit erre a 
pezsdítőnek-pörgősnek bátran mondható összejövetel-
re. Gyermek és idős együtt élhette meg a keresztény élet 
minden szintjét, a tevékeny kétkezű foglalkozásoktól a 
mélyreható áhítatig! 

A helyszínen kézműves sátrak sokasága állt, melyek-
ben különböző mesterségeket leshettek el az ide ellá-
togatók, illetve jelenlévők. A lehetőségek egy nap te-
kintetében úgy gondolom, ha nem is végtelenek, de a 
kimeríthetetlenséget megközelítőek voltak.  Épp ezért 
vennék sorra jó néhány, a közönségnek tetsző, sokak ál-
tal kedvelt foglalatosságot. A lurkók tágra nyílt szemek-
kel, tettre készen sajátították el a szövés tudományát, a 
vászonra festést, a gyöngyfűzést, a bábkészítés fortélyait 
és az egyszerűbb kerámiák készítését. A természet adta 
termésekből alkalom nyílt a különböző „ékszerek”, de-

korációk kreálására. Itt meg kell említenem, hogy nem 
csak az én arcom nem maradt mosoly nélkül, amikor 
látta az ember a festés utáni, a szivárvány minden színé-
től csöpögő-ragadó apró tenyereket! A programok kap-
csán a felnőtteknek sem lehetett okuk az unalomra. Az 
érdeklődők megismerkedhettek a szárszói testvéreink 
által produkált a megújuló energia felhasználását bemu-
tató standdal, ahol a természeti erőforrások újrafelhasz-
nálásáról, azok előnyeiről, az eddigi tapasztalataikról 
számoltak be. Egy sátornyi hely lehetőségeihez mérten 
vonultatták fel terveiket, adtak tájékoztatást-felvilágosí-
tást az ilyen irányban kérdezőknek. Hívásunkra és örö-
münkre nagy szeretettel jöttek el mind a jelsavai, mind 
a tótkomlósi tűzoltók. Jelzem Istennek hála nem volt mit 
eloltani, ezért választották feladatul inkább a tűzoltóau-
tók, tűzoltó szerszámok, és nem utolsó sorban a sokrétű-
merész hivatás bemutatását. A tűzoltóparancsnok elmon-
dása alapján nagyon jól érezték magukat az eseményen. 
Áttérve a szellemiségre, említést kell tennem a széles pa-
lettával bíró könyvvásárról, ahol a kedves vásárló a lelki 
életet építő, az elmét nyugtató gondolatokat tartalmazó 

GYÜLEKEZET ez A te nApod
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köteteket szerény áron magének tudhatott és hazavihe-
tett. Azok, akik az aktívabb kikapcsolódás irányában vol-
tak érdekeltek, kipróbálhatták magukat a templomkert-
ben a magyar-ősmagyar hagyományok terültén, ezen 
belül is az íjászatban. Mélyebbre hatóan ismerkedhettek 
meg a gyerekek és felnőttek az ehhez szükséges eszkö-
zökkel, íj részeivel, annak technikájával. Több koncent-
rációt és ügyességet igénylő tevékenységgel is készültek 
a szervezők, aminek célja a fogyatékos testvéreinkkel 
való sorsközösség vállalás, avagy a mindennapi életük-
nek megismerése némi játékkal körülövezve. Így ennek 
keretein belül átélhettük, ha csak egy pillanatra is, hogy 
példának okáért egy kerekesszéket nem is olyan könnyű 
hajtani, esetleg koordinálni. Csakugyan ezen a területen, 
a templom előtti parkolóban tehették próbára magukat 
a bátrak az egyház dolgozói által használt, szolgálati bi-
ciklikkel történő egyensúlyozást a mutatványosnak-ne-
héznek bátran mondható pályán! Hatalmas nagy figye-
lem kísérte a Braille (brej) írást bemutató, annak minden 
elemét feltáró kicsiny sátrat, ahol vak testvérünk, Tamás 
mutatta be ennek a találmánynak lenyűgöző gyakorla-
tát. A kisgyermekes szülők is nyugodtan részt vehettek 
bármelyik programon, hisz a csöppségeket megbízható, 
szakavatott kezekben hagyhatták közösségünk óvónői-
nél. A gyerkőcök meglepetésére épült a szalmabála labi-
rintus, amelynek kifürkészhetetlen útjai nem maradtak 
üresek, és nem maradtak csendesek az angyali kacajtól!  
Az állandó rendezvénypontok között délután már érez-
hető volt a babgulyás ízlelőbimbókat megmozgató illata, 
aminek célja az étel kiosztásával teljesedett be minden-
ki örömére! Mindezt megelőzően hat órakor lendületes, 
igényes koncerttel ajándékozott meg minket a kőszegi 

gyülekezet fiataljaiból álló együttes, az Echo zenekar. Jó 
volt tapasztalni a nyitottságot, az efféle muzsika iránti 
érdeklődést, látni az új hangokat is befogadni képes kö-
zeget. Jó, hogy ezeket a szavakat, észrevételeket az akko-
ri taps, és a táncra kész lábak is igazolták! 

Nem titkoltan szerepelt az összejövetel céljai között, 
hogy nyissunk a tótkomlósi lakosok felé! Megmutassuk 
a keresztény élet gyümölcseit nem ismerők számára is 
a közösségi élet lendületességét, előnyeit, szépségeit! 
Véleményem szerint a Tótkomlósi Evangélikus Egyház-
község a fentebb felsorolt tevékenységekkel, érzésekkel 
megkérdőjelezhetetlenül sikeres, a mai kor igényeinek 
szintjét elérő, keresztény szellemben megszervezett fesz-
tivált tárt a közönség elé!

Hrivnák Mihály Balázs

BemutAtkozik Ferenczi Ágnes
Ferenczi Ágnes III. évfolyamos teológus-lelkész szakos 

hallgató vagyok, tanulmányaimat az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetemen végzem Budapesten. Az alkalom, 
amiért e cikkben bemutatkozásomra sor kerül, hogy ez 
év októberétől rendszeresen teljesítek szolgálatot mind a 
tótkomlósi, mind a mezőhegyesi gyülekezeteinkben.

1989-ben születtem, és gyermekkoromat Tótkomló-
son töltöttem. Itt voltam óvodás, és az általános iskolát 
is helyben végeztem el. A váltás 2004-ben következett 
be, amikor tanulmányaimat a békéscsabai Rózsa Ferenc 
Gimnáziumban folytattam. A tótkomlósi gyülekezet éle-
tében aktívan 2006-tól vettem részt, 2007 tavaszán kon-
firmáltam és az ez idő tájt újraalakuló ifi tagja lettem.

A gimnázium utolsó évében kaptam elhívásomat a lel-
kipásztori szolgálatra, így ennek megfelelően érettségi 
után az Evangélikus Hittudományi Egyetemre mentem 
felvételizni, ahol ősztől meg is kezdhettem tanulmánya-
imat.

Eddigi teológus éveim alatt Tótkomlóson alkalmi szol-
gálatokat végeztem, úgymint istentiszteleti helyettesítés, 
időnként ifjúsági órák megtartása vagy nyári táborozta-
tás. Most izgatottan vágok bele a rendszeres szolgálatba. 

Hálás vagyok Istennek azért, hogy az eddig mindenben 
támogató anyagyülekezet felé, most nekem is szolgálati 
lehetőséget adott. Ő óvja és áldja gyülekezetünket to-
vábbra is!

Ferenczi Ágnes, teológus hallgató
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Találkozás városunk díszpolgárával, Gyurkovics Zsuzsával
Tamási Áron Ábele 

kérdezte: „Mi végre va-
gyunk a világban? Azért, 
hogy valahol otthon le-
gyünk benne.” 

Ki ne tette volna fel 
magának ezt a kérdést, 
ki ne kereste volna a vá-
laszt arra, hogy mi is az 
emberi élet értelme? Eb-
ben a rohanó világban 
egyre csak keresgélünk, 
és felmerülő kérdéseink-
re választ remélünk. Ki, 
vagy mi adhat választ? 
A művészet és a kultúra 

talán igen. Ezen a téren a mi városunk sem marad el, hiszen 
vannak olyan szülöttei, akikre büszkék lehetünk. Közéjük 
tartozik Gyurkovics Zsuzsa, városunk díszpolgára, aki mö-
gött igen gazdag életpálya áll. 

Szeptember 14-én vendégül láttuk őt az Evangélikus 
Egyházközség gyülekezeti termében megrendezett iro-
dalmi esten. A művésznő fiatalos, tele van életkedvvel; 
mosolyogva, kedvesen köszöntötte a közönséget. Az iro-
dalmi est után életéről, pályafutásáról kérdeztem:

-Mi a legkedvesebb gyermekkori élménye? 
Már kicsi gyerekként is folyton énekeltem, táncoltam. 

Három éves koromban, ha valaki megkérdezte mi leszek, 
azt mondtam, hogy színésznő.

-Miért éppen a színészi pályát választotta?
Mindig megvolt bennem az igény, hogy olyan terüle-

tet találjak, ahol szolgálni kell: számomra ez volt Thália 
temploma. Nekünk dolgunk van itt a földön, szerepünk 
és küldetésünk. Igehirdetők lehetünk, akik a század legje-
lentősebb íróinak, költőinek az „igéit” szólaltatjuk meg. A 
családomban leginkább az édesapám tiltakozott, ő a szín-
padi vágyaimat bohémsággal azonosította. Én viszont 
igyekeztem mindent megtenni azért, hogy a vágyaimat 
valóra váltsam. Amikor Lehotay Árpád – a szegedi szín-
ház direktora – hirdetésben keresett egy fiatal lányt egy bi-
zonyos szerepre, nem késlekedtem. Kék pöttyös ruhában, 
kicsempészett biciklin 45 kilométert tettem meg Szegedig. 
Meghallgattak és megkaptam életem első szerepét. 

-Hogyan indult a karrierje?
Szorgalmasan készültem és tanultam, hogy bekerülhes-

sek a főiskolára, ahová ezer jelentkező közül negyvenhár-
munkat vettek fel. Végül kilencen végeztünk, közöttük 
olyan nagy egyéniségek, mint Márkus László, Sinkovits 
Imre, Körmendi János. A diploma megszerzése után elő-
ször a Madách, majd a Nemzeti Színházban kaptam cso-
dálatos szerepeket. Mindig szeretet és figyelem vett körül. 
Amikor férjhez mentem, követtem orvos férjemet az ak-
kori NDK-ba. Két gyermekünk született, mint orvos fele-
ség a férjemet támogattam a munkájában. Az ott eltöltött 
négy év kissé visszavetette a pályámat. Hazatérésünk után 

a Madách Színházban és a Vidám Színpadon játszottam 
főleg Csehov és Moliere művekben. Onnan kerülten Győr-
be, ahol zenés darabokban és operettekben szerepeltem. 

-Melyik szerepére emlékszik legszívesebben?
Az Edit Piaf életéről szóló musical áll legközelebb a szí-

vemhez, mert ez jelentette számomra a művészet csúcsát, 
amiért Jászai Mari-díjjal jutalmaztak. 

-Milyen a kötődése a szülővárosához?
Szeretettel gondolok szlovák származású családom-

ra, akikhez gyakorta hazalátogatok. Mindig el szoktam 
mondani: „Ha nem vagyok tótkomlósi, ezt a pályát nem 
tudtam volna végigvinni.”A szlovák nyelvet jól beszélem, 
igen büszke vagyok a gyökereimre. Ha meghívást kapok, 
mindig igyekszem eleget tenni a kérésnek. Ha Petőfi ver-
sét szavalom – „ itt születtem én ezen a tájon...”- mindig a 
szülővárosomra gondolok. 

-Hogyan telnek nyugdíjas évei? 
Az énekléssel a mai napig nem hagytam fel, minden 

évben adok egy koncertet. A családi feladatokból igyek-
szem kivenni a részem, öt szép unokámat támogatom, 
segítem.

A művésznőt Juraj Dolnozemský alkalmi verssel kö-
szöntötte, melyben gazdag, eredményes pályáját méltatta:

Schnetterné Lóczi Ilona

Juraj Dolnozemský: 

Köszöntő mellé...
A város mindig visszavár… 
Gyurkovics Zsuzsa színművésznőnek

Első vágyad itt született!
A város keblén nőttél fel!
Hozzátartozol kitörülhetetlenül!
Bár az élet felülírja,
átírja az álmokat!
A sors kijelöli az utakat!
Keményen, küzdeni hív
a gondolat!
Remény, esemény táplálja,
hogy megmaradjanak,
a célok!
Ezernyi vágy
keresztezi az okokat!
De kell, kell
egy biztos pont
amelyik sorrendbe,
sorsrendbe
igazítja a sort!
Hogy élni, élni érdemes!
A város mindig visszavár!
Múltjával hazavár!

Tótkomlós, 2011. október 24.
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Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét! 
(Zsolt 113,3)

Teremtő Istenem, amikor elhatároztad, hogy az évszakok 
között ősz is lesz, ilyen különleges napfényt, ilyen különleges 
levegőt, ilyen különleges hangulatot kívántál teremteni?

A napsütés ragyogó mégis távoli. Még mindig ideér, de 
már búcsúzik, s mindezt oly lenyűgöző bájjal! Hajszálnyit 
sem változtatnék ezen az évszakon, hacsak azt nem, hogy 
egy parányit hosszabb legyen. De hát ez az egyik vonzereje, 
nem? Hogy csak egy röpke időre jön, aztán itt hagy bennün-
ket csodás emlékével. Szeretem, hogy ilyennek teremtetted a 
világot, Uram. Szeretem ezt az őszi napsütést. 

Nincs még egy évszak, amikor ilyen kellemes, napos helye-
ken lehet sütkérezni, ami oly kellemes érzéseket kelt, mint 
ami most van, októberben.

Ezekkel az idézetekkel, amelyek meg melengetik lelkünket, 
kívánok minden kedves testvérnek, szép őszi elmélkedést. 

Tisztelettel: 
Tóth Pálné, a nőegylet tagja 

Juraj Dolnozemský: Teremtő...
Magasságok, mélységek
és a  felfoghatatlan
végtelen Ura!

Nagyságod
halandók számára
elképzelhetetlen!
… keresetlen szóval fura...

Lebegünk:
sorsunk súlyával, terhelten.

Napi tett és következménye
harcában
érdem szerint elverten?

Belülről előjön az ember!

Titkok megfejtéséért 
vágyódva zsongunk!

Sajnos, sajátos jó vagy rossz
függvénye a lelkem,
a lelkünk!

Tótkomlós, 2011. október 24.

Sítábor - Románia
2012. február 11-17.

Pályaszállás, utazás (7 nap 6 éj):
     (szombattól – péntekig)
Felnőtt: 31.000,- Ft 
Gyermek (14 év alatt): 23.000,- Ft
További lehetőségek:
   - Biztosítás (felnőtt: 4500,- Ft, gyerek: 2.500,- Ft)
   - Teljes étkezés (felnőtt egész adag): 
      3.300 Ft/nap, 6 x 3.300 Ft = 19.800,- Ft
   - Teljes étkezés (gyerek fél adag):
     2.100 Ft/nap, 6 x 2.100 Ft = 12.600,- Ft
   - Sífelszerelés díjtalan
     /a tótkomlósi magyar iskola felajánlásával/
Jelentkezési határidő: 2011. november 30.
Jelentkezés: Rusznák Sándor: 06 20 472 2544
                        Rusznákné Nyiregyházki Kingánál (parókián)

További információval kapcsolatban keresse fel honlapunkat: 
www.komlosifik.5mp.eu.

Október 6. az aradi vértanúk napja
Az aradi vértanúk emléknapján megtartott 

ünnepségen a Tótkomlósi Városvédő Egyesü-
let nevében Szpisák Attila lelkész köszöntötte 
a résztvevőket, akik Horváth Sámuel sírjánál 
gyűltek össze. Beszédében kiemelte a vértanúk 
hősiességét, mivel életüket áldozták a magyar 
szabadságharcért, holott közülük sokan nem 
is voltak magyarok. Az aradi vértanúk dala 
felidézte, amit a siralomházban átélhettek: 
számukra nem maradt más, mint a köpeny és 
a Biblia. Végül az emlékezés virágait és koszo-
rúit helyezték el városunk képviselői, és néhány 
intézményünk vezetői közül. 

Schnetterné Lóczi Ilona
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Kedves Édesanyák!
A Napraforgó Ház elkészülte után, ismét lehetőség 

adódik arra, hogy újraindítsuk, újraszervezzük a ko-
rábban jól működő, kimondottan hasznos baba-ma-
ma kört.

A korábban ebbe a csoportba járó anyukák és gyer-
mekeik alkotják a ma jól működő, két hetenként talál-
kozó családi kört.

Ez év adventjétől szeretnénk, ha a baba-mama kör 
is elindulhatna. Ezért kérünk mindenkit, aki szívesen 
jön keresztyén környezetbe, aki szívesen osztja meg 
kérdéseit, aggodalmait, örömeit, jöjjön el hozzánk a 
baba-mama körbe.

Ezt az alkalmat hétköznap délelőtt tartjuk, amikor 
az anyukák úgyis egyedül vannak otthon, a kisbabá-
jukkal. Így ha akarat is van hozzá, biztosan el tudnak 
jönni ebbe a közösségbe.

Miről szól ez a találkozás? Először is hasznos időtöl-
tés, ismerkedés, egymás tapasztalatainak megosztása, 
jó beszélgetési lehetőség, az anya egyedüllétének, 
könnyítése, mentális segítségnyújtási lehetőség. 

Várunk szeretettel! 
Szpisák Attila, lelkész

BABA-mAmA és csAlÁdi kör „egY-hÁzBAn...”
Evangélikus közösségünk 2011. őszétől ismételten 

útnak indítja a baba-mama kör elnevezésű programso-
rozatot. Mindezt abból az indíttatásból, mert szülőnek 
lenni nehéz, de szép mesterség, ám mint minden mester-
séget, ezt is tanulni kell! Hol tanulható? Sajnos, kevés 
lehetőség van arra, hogy e hivatás csínját-bínját megis-
merjük, magunkévá tegyük, tudásunkat, tapasztalata-
inkat másokkal megosszuk!

A szülői feladat ma már feltételezi, hogy szeretettel, 
de tudományos alapokon nyugvó módszerek szerint 
neveljünk. Ez megkívánja a szülők felkészültségét. Je-
lenleg is működő Családi kör egyre népszerűbbé vált 
a családok körében, hiszen olyan „mestereket” hívtunk 
meg, akik előadásaikkal rávilágítottak egy-egy témára a 
gyereknevelés területein, s a kérdésekre adott válaszok-
kal utat mutattak gyermekeink további nevelésében. A 
meghívottak között volt már lelki gondozó, gyermekor-
vos, pszichológus, logopédus, óvónő és zenepedagógus. 
Az elméleti tudás mellett gyakorlati útmutatást is adtak 
a gyermekeink testi  és  lelki  egészségének  megőrzé-
séhez, fejlesztéséhez, családi életünk kiteljesedéséhez.  
Megtudtuk , milyen mindenekfelett  álló szükséglete  
gyerekeinknek a szeretet, a babusgatás, a beszélgetés. 
Valamint ,hogy milyen nagy felelősségünk van a játékok 
kiválasztásában, hogy szellemi fejlődésük megfelelően  
alakuljon. Hallottunk a tévé romboló  hatásairól és az ál-
talunk mondott mese gyógyító erejéről. Rengeteg, felso-

rolhatatlan gyakorlati útmutatást kaptunk az előadóktól 
és használható ötleteket egymástól. Istennek hála hogy 
Családi körünk kicsi közössége a hétköznapok fáradsá-
ga mellet, anyagi nehézségekkel küszködve, időhiánytól 
szenvedve  tud néhány órát, a biblia útmutatásain ke-
resztül az együttlétre szánni, figyelni egymásra és játsza-
ni a gyerekekkel.  

Családi kör összejövetelei a Napraforgó Házban kap-
nak új helyet és mellette - sok más programsorozat-
tal párhuzamosan -  a Baba-mama kör is megjelenik a 
napraforgó virág egyik szirmaként. Jöjjünk össze, hogy 
együtt legyünk, beszélgessünk, játszunk, imádkozzunk. 
Beszélgetéseink sokféle témát érintenek, de mindig Jé-
zus a középpont. Nagyon jó ez az alkalom arra, hogy 
keresztyén szülők megismerjük egymást, tapasztalatot 
cseréljünk, tanuljunk egymástól, bátorítsuk egymást. 
Mindenki hozzon az életéből egy szirmot, hogy részesei 
legyünk a napraforgó egységének. A lehetőségek soka-
ságából csak jelzésképpen néhány: keresztyén család, 
gyermeknevelés, természetgyógyászat és nyugati orvos-
lás az ige mérlegén... Nagyon szívesen fogadunk  bármi-
lyen javaslatot, kérést vagy kérdést.

Szeretettel várunk mindenkit a már működő Családi 
körre és az újra induló baba-mama körre. Bátorítok min-
den családot  arra, hogy jöjjön el és vegyen részt alkal-
mainkon!

Kornseé Mária

BABA-mAmA kör újrA!

Az első találkozás: 2011. november 25-én, 
de.10.00-kor a Luther utca 1. alatt található 

Napraforgó Házban.
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Keresztyén nap Mezőhegyesen az összetartozás, 
A szeretet jegYéBen

2011. október 8-án a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség 
kezdeményezésével  került sor a Keresztyén nap megszervezé-
sére Mezőhegyesen. Eredetileg az evangélikus templom elé és 
köré terveztük, de a hidegre vált időjárás ezt megakadályoz-
ta. Így került sor a városi Általános Művelődési Központban 
való lebonyolításra, ahol kényelmesen elfértünk.

A rendezvényt Szpisák Attila evangélikus lelkész, Mitykó 
Zsolt alpolgármester, és Dr. Szollár István a gyülekezet fel-
ügyelője nyitotta meg a hallban elhelyezett paravánok előtt, 
melyek a kaput is jelképezték egyben. A tablókon kiállítottuk 
a Mezőhegyesi Evangélikus Egyházközség alakulásának tör-
ténetét és a 62 éve épült kis templomunk építésének történel-
mi visszatekintését képekben és szövegben.

Harmadik tablónkon a Mezőhegyesi Református Egyház-
község hittanos gyermekeinek életét, munkájukat, és táboro-
zási élményeiket mutattuk be. Isten áldása legyen munkálko-
dásukon. 

A Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgála-
ta és az ifjúság kis közössége elhozta a mustármagnyi evangé-
likus gyülekezetünkbe, és rajtunk keresztül városunkba lakó 
testvéreinkhez a keresztyén élet apró morzsácskáit és a hit 
gyertyáját, melynek lángja melegít, szeretetet áraszt, és előre, 
felfelé mutatja az utat Isten felé.

Ezeket az apró morzsácskákat nagyon jól állították össze. 
Úgy érzem, hogy aki eljött és ott volt velünk, mindenki egy kis 
belső melegséggel távozott.

Egyik ilyen apró morzsácskának tartottam az Evangéli-
kus Óvoda tevékenykedését, ahol a gyermekekkel oly nagy 
szeretettel foglalkoztak. Kedves színfoltja volt a „gyermekbi-
rodalomnak” az arcfestés, színezés, barkácsolás, melybe két 
mezőhegyesi konfirmandusunk is aktívan segédkezett, Varga 
Ákosné óvónő irányításával.

A könyves asztalnál olyanokat láttam vásárolni és beszél-
getni, akik azóta már felkerestek és több kiadvány felől érdek-
lődtek.

A Mesterségek Házából hozott bemutatók is felkeltették az 
érdeklődést, főleg az iskola és az óvodák részéről.

Láthattuk, hogy mozgáskorlátozott testvéreink napi tevé-
kenységeik elvégzése milyen sok és nehéz falba ütközik. Ezek 
kipróbálása után az együttérző, segítő, tisztelő szeretet kezdett 
kialakulni fiataljainkban.

Odakint már sötétedett, de bent egyre jobban szaporodtunk 
és egy jóleső zsongás töltötte be a termeket. Az emberek be-
szélgettek egymással, mintha most mindenki ráért volna...

A mezőhegyesi fúvószenekar és a mazsorett csoportok 
örömteli vidám szereplése még hagulatosabbá tették az estét.

A nap záróakkordja a finom babgulyás vacsora volt.
Köszönjük Istennek azokat a gyülekezeti munkatársakat, 

akik ebben is tevékenykedtek. Jóleső érzés volt látni mikor 
egyik mezőhegyesi testvérünk vitte ki a kerekesszékben ülő 
testvéreknek a meleg ételt. Sajnos nem akartak bejönni. Egy 
lelkileg hajléktalan, alkoholfüggő beteg testvérem mondata fe-
ledtette velem az egész napi fáradozást: „Marika néni, jó volt 
veletek és nagyon finom volt a bableves!”

Úgy érzem keresztyén „morzsácskák” szórása reményt 
adott a további léleképítő munkához. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a közvéleménybe, a gondolkodásba épüljön bele a 

vallási türelem. A magunk helyén tegyünk meg szóban és tett-
ben mindent azért, hogy a mindennapi emberi érintkezésbe is 
elmozduljon és megmaradjon a türelem, tisztelet, összetarto-
zás a szeretet légkörében. Hiszen egy hajóban evezünk, fele-
kezeti és világnézeti hovatartozás nélkül. Valamennyien Isten 
teremtményei vagyunk. Egy városi közösségbe is tartozunk. 
Építeni kell közösségépítő tevékenységünket. Ez vonatkozik 
gyülekezeti és városi életünkre is. A gyülekezet aktivitásából, 
közös gondolkodásból, és a másik embertől elfogadott érté-
kekből tudunk építeni.

A közösségépítésnek kettős szerepe van:
egyrészt felszínre hozza, mozgosítja a belső erőforrásokat, 

másrészt felkészít a külső források befogadására
Én úgy gondolom, hogy legfontosabb tényező a bizalom 

megerősítése. Ehhez nagy lelkierőre van szükség. Lelkierőt 
pedig leli forrásból tudunk meríteni.

„Lelkierő csak lelki forrásból, lelki koncentrációval szabadul 
fel! „ (Dr. Szabó Lajos)

Kérjük a Szentlelket, vezessen minket ebbe, hogy meggyő-
ződéssel, s meggyőzően tudjuk megvallani Urunkat.

Tegye a mi egész  életünket csendes istentiszteletté, hogy 
akármit cselekszünk, mindent az Isten dicsőségére tudjunk 
tenni.

Köszönet és hála legyen Istennek ezért a napért is. Kicsi gyü-
lekezetünk és mezőhegyesi embertársaink nevében szeretném 
megköszönni Anyagyülekezeti testvéreink szeretetszolgálati 
misszióját, és mindazoknak akik részt vettek e nap szervezé-
sében önzetlen munkálkodásukkal.

Testvéri szeretettel:  
Varga Ferencné

a Mezőhegyesi Evangélikus Egyházközség gondnoka

Adventi evangelizáció Mezőhegyesen
November 21-25 minden nap 17 órakor

Helyszín: Evangélikus templom (Kozma F. u. 3.)
Sípos Ete Álmos

református lelkész pasaréti evangelizációjának 
megtekintése

Témája: Igazat adsz-e Istennek?
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!
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Álomvilág
Mesevilág,
...gyermekvilág 
mindenkihez
egy szerény vivát!
Tágra nyílt kapu
szerető család,
anyu, apu!
Felnőtt, gyermek
egymás léptében jár,
… jövőre vár!
Gyermekvilág
álomvilág
Meseország!
Szívünk szeretettével
figyeljük
a gyermekek sorsát!

Napraforgó: 
tél, tavasz, nyár ősz
csend utána kösz!
Termékeny lösz!
Tágra nyílt szemek
bennük ábrándok!
Lelket, simogató szavak
jóra váró barátok!
… magocskák, magok!
Kéz a kézben
arcokat vidító
igazi mosoly!
Te átható szeretet
mindnyájunknak együtt
kihívások között is
maradandó jövőt jósolj!

Tótkomlós, 2011. október 23.

Nagy öröm számomra, hogy vasárnap, október 23-án 
felszentelésre került a Luther utcában lévő Napraforgó 
Ház, mely elsősorban az ifjúság, nőegylet, családi kör, ba-
ba-mama alkalmainak ad helyet. 

Ifjúsági tagként és az ifjúság szóvivőjeként, elmondha-
tom, hogy megérte minden perc, amelyet várakozásként 
éltünk meg a csapat többi tagjával. Hiszen elkészült a vár-
va várt helyiség, ahol a bútorok és a berendezési tárgyak, 
egyszóval minden az ifjúságot és a nőegyletet fogják szol-
gálni. 

A vasárnap délelőtt családi és ifjúsági istentisztelettel kez-
dődött, jó volt látni, hogy a templom megtelt kicsikkel-na-
gyokkal, a családok együtt énekelték az ifjúsági énekeket. 
Az istentisztelet után köszöntőt mondott Koszorús Oszkár, 

Juraj Dolnozemský:
Napraforgó ház...Az elmúlt héten közös lelkészgyűlés volt a Kelet és Nyugat Békési Egy-

ház-megyékben, ahol vendégként Muntag Andrást, a Zsinat nem lelkészi 
elnökét fogadhattuk.  Elnök úr sok újdonságra felhívta a figyelmet. Az 
egyik, hogy november végén ülésezik újra a zsinat, amikor a választásokról 
való törvényi változásokról döntenek. Országos kérdésként jelent meg az 
összeférhetetlenség kérdése is. Ebben megfelelő józanságra int minden-
kit a zsinatunk elnöke. Ebben a kérdésben nehéz minden helyzetre való 
törvényt alkotni, az ajánlás az lesz, hogy lehetőleg ne legyenek fizetett 
alkalmazottak az aktuális presbitériumok tagjai. Hivatkozott a polgári tör-
vényekre, miszerint annak betartása is kötelező számunkra is, és ebben a 
kérdésben a világi törvény világosan fogalmaz. (Döntő grémiumok tagjai 
nem lehetnek ugyanannak a szervezetnek alkalmazottai, illetve a döntő 
grémium fenntartásában lévők sem.)

Alapkérdésként azt fogalmazta meg, hogy minden jelöltnek tisztában 
kell lennie azzal, hogy mit jelent presbiternek lenni. A hagyományos 
gondolkodásnak véget kell vetni, új szolgáló, minden tagjával rendsze-
resen és eredményesen működő presbitériumokra van szükség, akár 
még a vasárnapi istentiszteleti látogatásokkal kapcsolatban is. Értel-
mezhetetlennek tartja azt a gyakori helyzetet, amikor olyan emberek 
döntenek gyülekezetek felett, akik nem járnak az alkalmakra, sőt még 
a vasárnapi istentiszteletekre sem. Olyan ez, mintha a lelkész sem jelen-
ne meg időnként, az Istentiszteleten, Megemlítette még, hogy a jelölő 
bizottságokban nem lehet olyan ember, aki nem tud „beszélni”, vagyis 
nem tud nemet mondani.

 

megnYílt A
nAprAForgó hÁz

a Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegye felügyelője 
és örömét fejezte ki, hogy gyülekezetünk egy olyan újabb 
helyiséggel gazdagodott, amely a közösség gyarapodását 
szolgálhatja. 

Ezek után már nem maradt más, mint hogy a Napraforgó 
Házat Szpisák Attila, gyülekezetünk lelkésze felszentelje. 
Az ünnepi aktus előtt, Krcsméri János igazgató úr és bará-
tai eljátszották evangélikus himnuszunkat, az Erős vár a mi 
Istenünk kezdetű dalt, majd még egy köszöntő hangzott el. 
Buda Annamária a Diakóniai Osztály vezetője mondta el 
szép gondolatait az új ház új lehetőségeiről. Ezután az oda 
látogatók megtekinthették a Napraforgó Házat belülről is.

Hála Istennek, hogy létrejött e ház, mely lehetőséget fog 
adni számos alkalomra, rendezvényre. 

Mindenkit köszönet illet, aki bármilyen segítséggel is 
hozzájárult ennek létrejöttéhez. 

Rusznák Sándor

A presBiteri vÁlAsztÁsok elé

Szpisák Attila
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gYülekezeti disznótor
„Amikor eljött a lakoma kezdetének ideje, elküldte szolgáit, 

mondják meg a meghívottaknak: Gyertek, már minden készen 
van.” (Lk 14,17)

Disznóvágás? Valójában, mit is jelent? A disznótor Ma-
gyarországon rendszerint télen a karácsony előtti, illetve 
a januári hideg napokban a parasztháztartások egyik 
legnépszerűbb tradíciója, a disznóvágás vagy disznóölés 
a háznál nevelt sertés, a házi sertés hagyományos levá-
gása, a hús feldolgozása, és az ezt követő hagyományos 
vacsora.

A falusi népszokások közül az egyik legtöbb embert 
megmozgató közösségi esemény volt. 2011. október 22-
én, szombaton a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség 
tagjai is nagy fába vágták fejszéjüket, hiszen másodjára 
is megszervezték a ma már hagyománnyá vált disznó-
vágást a Mesterségek Házában. Egy 290 kg-os disznót 
dolgoztak fel.  Az esemény – mint minden „rendes” 
disznóvágás – hajnalban kezdődött. Hét órakor megér-
kezett a jószág, az aktivisták egy része, még csak ekkor 
ébredezett. Az egész nap folyamán igen sokan megfor-
dultak a Mesterségek Házában, legyen szó óvodás illet-
ve időskorú emberekről. A kicsik élvezték a disznóvágás 
minden egyes pillanatát. 

A lányok sürögtek-forogtak: hagymát és fokhagymát 
tisztítottak, húst sütöttek és nagyon sokat mosogattak, a 

hangulat fergeteges volt. A késői ebéd délután 3-kor kez-
dődött, ahol az asztalon leves, pörkölt, töltött káposzta, 
majd sült kolbász, hurka, oldalas és sült hús várta az oda 
látogatókat. 

Istennek hála az időjárás mindvégig kedvezett nekünk, 
csak a vacsora utáni pakoláskor kezdett el csöpörögni az 
eső, de itt sem keseredtünk el, a mosogatnivalóval bevo-
nultunk az eresz alá, mindannyian együtt pakoltunk el e 
nagy esemény után. 

Köszönjük mindenkinek az adományokat, külön is 
Prisztavokné Erzsike néninek a fűszerek egy részét.

Rusznákné Nyiregyházki Kinga

olvasói vélemény
„Bizony kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van 

dolgod.” (Zsolt.: 128.)
2011. október 22-én a Mesterségek Háza hagyomá-

nyokat felidéző eseménynek adott otthont. Disznótoron 
vehettek részt a gyülekezet tagjai, a szeretetszolgálat, 
a szeretetotthon és az óvoda dolgozói, az óvodások a 
szüleikkel, fiatalok és felnőttek, akik a dolgos délelőttöt 
követő estebéden megünnepelhették azt az egész nyáron 
áthúzódó sok-sok munkájukat, amelyet a Napraforgó 
Ház megvalósítására áldoztak. 

Itt sem várhatta senki a sült galambot, a résztvevők 
igen nagy szorgalommal és aktivitással élhették át a pa-
raszti életforma nélkülözhetetlen eseményét. Megtud-
tam, hogy a malackát Baczovszki Pali bácsi hízlalta fel 
jó nagyra, így aztán nem kellett félni attól, hogy kevés 
lesz a sok, hagyományos finomság. A közös munkát az 
Isten áldása kísérte, hiszen nem esett az eső, vidám volt 
a hangulat, a munka jó szervezéssel és remekül haladt. 
Délután 3 órára hetven  teríték díszítette az asztalokat, 
de még kevés volt ez is. A közösség jó hangulata egész 
nap áthatotta a ház ódon falait.

„Imé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoz-
nak az atyafiak” (Zsolt.: 128.)

...és dolgoznak,beszélgetnek, munkájukat átitatja a 
szorgalom és az ősi tudás. Csak most nem egyedül, az 
otthoni magányban birkóznak a malackával, hanem 
közösen. Mint a Bibliában az atyák fiai, no és persze 

az atyák lányai is. Öröm volt látni a mosolygós arco-
kat, mert a gyötrő fáradság nem látszott senkin. Pedig 
reggeltől estig talpon voltak, cipekedtek, előkészítették 
a terepet, a disznócska sem a saját lábán került ide, da-
ráltak, gyúrtak, tüzeltek, belet, gyomrot mostak, sütöt-
ték, főzték a hagyományos tótkomlósi gasztronómia re-
mekeit. Úgy mint otthon? Nem, nem úgy, mint otthon! 
Valamiféle bőség, a lelki bőség a tenni akarás vágya, az 
ősi tudás átadásának vágya szőtte, fonta át az udvart, 
a ház helyiségeit, az emberi lelkeket, de még a levegőt 
is. Az idősebb, tapasztaltabb korosztály tapintatosan, 
de határozottan irányította a munkák egymás utáni sor-
rendjének és módjának a betartását. A komlósiakat na-
gyon lehet tisztelni azért, hogy a közösség életének jobbá 
tételéért készek tenni. Az emlékeimben felidéződött az 
egyik nagy zenekari fesztivál, amelyben, mint zenész 
gyerek anyukája vettem részt. A mai rendezvényszer-
vezők megirigyelhetnék azt a tudást, amit a vendéglá-
tás irányítói a fesztiválokon végeztek mindössze 3-4-en. 
Tyúkok kopasztása, pörzsölése, bontása, tisztázása, ká-
posztasaláta 300 főre, pörkölthöz a hagyma pucolása, 
hús darabolása, tűzgyújtás, főzés, terítés, majd átöltözés, 
mert a hangversenyen természetesen mi voltunk a lelkes 
közönség. Azután kötény fel, felszolgálás a starejší (öreg 
bölcs) utasításai szerint, majd pakolás, evés, kötény le, 
és jutalmul örülhettünk a gyerekeinknek, akik nagyon 
is jól érezték magukat. Mindez a vendégek kedvéért és 
a dolgok rendje, módja szerint.  Akkoriban még a rend-
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szerváltásnak nyoma sem volt, az „Európából” érkezett 
zenészek nem győztek csodálkozni azon az önzetlen kö-
zösségi tehervállaláson, aminek ők már otthon a nyoma-
it sem látták. Egy búcsúzó napon meglepő dolog történt. 
Az egyik autóbusszal érkezett külföldi vendégzenekar 
minden vendéglátó háza előtti „szerenád”-dal köszönte 
meg a szeretetet és a vendéglátást. Most is megláttam, 
hogy amit akkor szerettek bennünk, az ma is itt van kö-
zöttünk. Tótkomlós nem csak a zenében, hanem a sze-
retetben is nagyhatalom tudott lenni. A „bőség” városa. 
Pedig a rossz utak és járdák akkor is megvoltak, de a 
hiányokat elhomályosította a közösség megtartó ereje és 
szeretete. A Mesterségek Házában sem simák az udvari 

kövek, de nem is érdekelt ez senkit.  A tárgyi értékek 
halmaza között megjelent legértékesebb szellemi öröksé-
günk is, a közös munka öröme, a jókedv, az önzetlenség, 
az egymást tisztelő, értékelő, megtartó szeretet. Hazafelé 
menet a Gryllus Vilmos által megzenésített zsoltárverset 
mondogattam magamban:

„ Mily gyönyörűség, íme lásd, Amikor az atyafiak együtt 
muzsikálnak!

Ott van az áldás, hiszed-é? Csak oda küld a mi Urunk pengő 
citerákat!” 

További jó élményeket kíván a Napraforgó Házban is: 
Stirbicz Jánosné (Kati néni)

Októberben ismét részt vett önkéntes 
csapatunk a „72 óra kompromisszumok 
nélkül” elnevezésű eseményen.

Pénteken este egy megbeszéléssel kez-
dődött számunkra ez az eseménysorozat, 
ahol megbeszéltük, hogy szombaton és 
vasárnap milyen teendők várnak ránk, il-
letve, hogy kinek mi lesz a feladata. 

Szombaton 11 órakor gyülekeztünk a 
parókián igen szép létszámmal. Az önkén-
tesek száma majdnem elérte a 40 főt, ami 
továbbra is azt bizonyítja, hogy rájuk min-
dig és minden körülmények között lehet 
számítani. A közös fényképek elkészítése 
után belevetettük magunkat a munkába. 
A lányok a Mesterségek Házát takarították 
és csinosították ki, míg a fiúk felrotálták a 
parókia melletti részt és befüvesítették 
azt. Ezen felül kerítést csináltak, virágokat 
hordtak, cserepet igazítottak, fát metszet-
tek és még sorolhatnám napestig a számos 
tevékenységet, amit sikerült véghezvinni-
ük. Eközben készült a finom estebéd, me-
lyet a munka befejeztével jó hangulatban 
fogyasztott el a társaság. 

Úgy gondolom, hogy önkéntes csapatunk egy összetartó, erős társa-
ság, mindenki számíthat a másikra kortól, nemtől függetlenül és azt hi-
szem, nem mondok azzal nagy újdonságot, ha azt mondom, hogy ez a 
csapat gyülekezetünk egyik alappillére is. Tehát figyelni, ápolni, támo-
gatni kell őket, hogy minél erősebbé tudják tenni a Tótkomlósi Evangé-
likus Egyházközséget. 

önkénteseink maximum fordulatszámon!ifjúsÁG

Az első keresztény bál a Tótkomlósi Evangélikus Ifjú-
ság szervezésében...

„Azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem“ 
(Fil 2,18) ennek az igeszakasznak a jegyében kezdte meg 
az első alkalommal megrendezésre kerülő keresztény 
bál szervezését a Tótkomlósi Evangélikus Ifjúság.

Örüljetek! - mert a gonosz, a gonoszság nem bírja elvi-
selni a örömöt a vidámságot. Az öröm a lélek belső de-
rűjéből fakad. Ezt a belső derűt és örömöt kívánja 2011. 
november 26-án az ifjúság megvalósítani a tótkomlósi 
keresztyén közösség számára. Zenével, tánccal, vidám-
sággal, beszélgetéssel, jó kedvvel, nyüzsgéssel is ki le-
het fejezni keresztyéni elkötelezettségünket az Úr felé 
és embertársaink felé. Ennek a lelkületnek a megmuta-

tására, megosztására jó alkalom, hogy kicsik és nagyok 
összejöjjenek egy örömteli estére. Az Úr áldásával talán 
lehetséges, hogy ezentúl évente megrendezésre kerüljön 
ez az alkalom.

Legyen ez a bál látszólag olyan mint az összes többi, 
de mégis másmilyen. Legyen ez attól másmilyen, hogy 
az emberi szándékon túl a keresztény szellemiség ötvözi 
az alkalmat. A rendezvényen éljük meg az Úr áldását, 
hogy összehozza a gyülekezeti tagokat, fiatalokat és idő-
seket, hogy egymásra találjon a gyülekezet és a város. 
Látszódjon ebből is, hogy milyen nagy a közösség össze-
tartó ereje és szükség van az együtt örülésre és vigasság-
ra. Legyen az Úré a dicsőség, hogy lehetőség adódik egy 
közösség életében, hogy így összejöhetünk.

Kornseé Mária

keresztYén BÁl
Nyiregyházki György
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„Ami előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé,
Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmá-

ért.”  /Fil 3,14/
Evangélikus Egyházi Óvodánk a 2011/2012-es nevelési évet is 

lelkesedéssel, különböző programokkal kezdte. Meggyőződésünk, 
hogy a gyermekeknek kínált gazdag és áldott lehetőségek által 
együtt élhetjük át Isten szeretetének és gondoskodásának jeleit.

Október hónapban a kedvező időjárást kihasználva sokat sétál-
tunk, megtekintettük a Babakiállítást, megfigyeltük a gyermekek-
kel a természet változásait, gyűjtőmunka segítségével gazdagítot-
tuk a vizuális foglalkozásokhoz használható eszközök tárházát. 

„Sárgul már, sárgul már a falevél...”- ezzel a szép őszi dallal 
búcsúztattuk el a költöző madarakat, majd a Száraz-ér partján a 
napsütésben fogózással, bújócskával töltöttük el az időt. Megláto-
gattuk a piacot is, ahol hálát adhattunk az Úrnak az idei termésért 
és egy kedves árus jóvoltából megízlelhettük az ajándékba kapott 
alma ízét. A gyermekek ismereteit bővítettük azzal, hogyan is kell 
vásárolni, milyen udvariassági szabályokat kell betartani a piacon.

Október 11-én kisbusszal ellátogattunk a Tanyamúzeumba, amit 
a néphagyományőrző programunk keretén belül terveztünk. Elő-
deink életmódjának, berendezési tárgyainak, eszközeinek megte-
kintése után még liba- és sertéstelep megfigyelésére is lehetőségünk 
nyílt. A gyerekek a délelőtt folyamán nagyon jól érezték magukat, 
élményekkel gazdagon tértek vissza az óvodába.

Folytatásként óvodásainkkal és a szülőkkel bekapcsolódunk az 
egyházközség által szervezett disznóvágás lebonyolításába, majd 
heti rendszerességgel a középső és nagycsoportosokkal néptánc ta-

nulása a célunk. A gasztronómiai élményeik bővítését a csigatészta 
(„brdóuca”) készítés megismerésével tervezzük, melynek rejtelme-
ibe a Szlovák Klub tagjai vezetnek minket. 

December első napján a zeneiskola diákjai különböző hangsze-
reken Koncertet adnak nekünk, ami a tavalyi évben nagy siker volt 
óvodásaink körében. Ezután a Mikulás-várással, a termek, a folyo-
só télies hangulatú díszítésével telnek majd napjaink.

Természetesen a néphagyományőrzés mellet másik fontos fel-
adatunk a gyermekek keresztyén-lelki nevelése, mely során „kézen 
fogva az Úr Jézushoz vezetjük őket”! Ehhez nagyon jó alkalmak az 
idei nevelési évben bevezetésre kerülő Családi istentiszteletek, val-
lási ünnepeink megtartása óvodánkban: adventi gyertya-gyújtás, 
Jézus születésének megünneplése, meghitt karácsonyi készülődés. 
A szülők bevonásával és a leendő óvodások meghívásával játszó-
házat szervezünk,  mézeskalács sütéssel tesszük teljessé a várako-
zást. A téli szünet előtt a csoportok templomlátogatáson vesznek 
részt, műsort és betlehemest adnak elő az óvodában, az Idősek 
Klubjában.

A 2012-es év elejétől pedig már az óvodánk fennállásának 20. év-
fordulója alkalmára rendezett ünnepségre készülünk. A program-
ban ünnepi istentisztelet, óvodások műsora, fényképekből kiállítás, 
beszélgetés-emlékezés a régi munkatársakkal, szeretetvendégség, 
gyermekeknek szóló előadás szerepel. Szeretnénk méltó módon 
megünnepelni ezt a kerek évfordulót, megköszönni Istennek a 
gyermekekért végzett szolgálatunk lehetőségét és további áldását 
kérni intézményünkre, pedagógiai munkánkra.

Motyovszki Éva, mb. óvodavezető

ÓVODA óvodAi progrAmjAink

csAlÁdi délutÁn
A teremtés hetéBen
Amikor azt látjuk, hogy a fecskék és a gólyák készülődnek a 

hosszú útra, tudjuk, közeledik az ősz. Gyerekzsivajtól hangos az 
utca, megkezdődött ismét egy új nevelési év. A napsugarak utol-
só nyári erejükkel simogatják az emberek arcát. Jókedv, melegség 
tölti el a szíveket, lelkeket.

Bizakodva kezdtük meg az Őszi családi délután megszerve-
zését a teremtés hetében, a Helyi Óvodai Programunk jegyében. 
A teremtés hetének időpontja szeptember utolsó és október első 
vasárnapja közti időszakra esik. Az egészséges testi-lelki élethez 
hozzátartozik a tiszta, élhető környezet – ez a hét erről szólt óvo-
dánkban. A beszélgetések súlypontja e témák körül zajlott: a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontossága, az elemek gyűjtése külön táro-
lóba, a papír újrahasznosítása, és a vízcsap elzárása.

Attila testvér szavai is ezt éreztették velünk, hogy vigyázzunk 
a teremtett világra. Isten megteremtette a világot, számunkra sok 
feladat adódik, hogy ez a világ élhető, tiszta, egészséges legyen 
mindannyiunk számára.

Motyovszki Éva, óvodánk vezetője köszöntő szavai után meg-
kezdődött a szlovák iskola néptáncosainak bemutatója. Majd a 
bemelegítő zenés-torna után játékos sportvetélkedő vette kezde-
tét: szülők, gyerekek egyaránt jó kedvvel, lelkesedéssel hajtották 
végre az érdekes feladatokat.

A kukorica morzsolása előtt mindenki fogyaszthatott zöldséget, 
gyümölcsöt. Hagyományos szlovák népi ételt is kóstolhattak: a 
mákos, mézes, főtt kukoricát. Ügyességi játék keretén belül kipró-
bálhatták a csőből kiguruló diók törését, a két- és három személyes 
lépegetőt.

Késő délután a teremben kreatív tevékenységek várták az ér-
deklődőket: falevél készítése levélnyomattal, ujjpöttyözéssel, őszi 

fa ragasztása apró kivágott levelekkel, csuhéból száraz-virág ké-
szítése, só-liszt gyurmából állatkák formázása, magvakkal, termé-
sekkel díszített falikép megalkotása, és az évszaknak megfelelő és 
egyházi színezők festése.

A szülők ugyanúgy dolgozhattak, mint gyermekeik, közben 
beszélgethettek, gondolatot cserélhettek, közelebb kerülhettek 
egymáshoz. A szép munkák elkészítése után mindenki jóízűen 
fogyaszthatta a szendvicset, teát és a szülők által behozott gyü-
mölcsöket.

Hála Istennek, elmondhatjuk, hogy nagyon jó hangulatban telt 
el a délután. Ismét együtt, közösen, hasznosan szórakozhatott 
gyerek, szülő, nevelő.

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult, akár munkájával, akár 
felajánlásával e nap sikeréhez.

Bohácsné Szkupeny Angéla, óvodapedagógus
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evAnjelickÁ diAkoniA–nAdlAk rumunsko

DiAKÓNiA

Téma diakonickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 
10. septembra 2011 v sídle Evanjelickej diakonie z 
cirkevného zboru Slovenský Komlóš, bola veľmi aktuálna: 
Dobrovoľníctvo, služba blížnemu. Pre nás, ktorí sme 
predstavovali nadlackú Evanjelickú diakoniu, táto konferen-
cia bola veľkým prínosom. Historické korene dobrovoľníctva 
a diakonov  sú spomenuté už v Božom slove v Skutkoch 
apoštostolských. Aj v našej diakonii sa snažíme pestovať 
ducha dobrovoľníctva, napriek tomu, že v súčasnosti 
prežívame ťažké ekonomické časy a dobrovoľníkov je málo.

Naša Diakonia je už po druhýkrát pozvaná od Evanjelickej 
diakonie zo Slovenského Komlóša. Sme veľmi radi, že sa 
pokračuje v tejto tradícii. 

Myslíme si, že aj do budúcnosti by sa mali naďalej 
organizovať  takéto  konferencie, lebo sú veľmi užitocné a 
poučné. 

Dr. Veronika Petroi
prof. Elisabeta Vanku

Konferencia Evanjelickej diakonie na Dolnej zemi v 
Totkomlosi bola pre mňa  novým a nezabudnuteľným 
zážitkom. Zišli sa tu potomci Slovákov - vysťahovalcov 
z Rumunska - Nadlaku, z Kovačice a z iných kútov, aby 
sa navzájom povzbudili a informovali o aktivitách, ktoré 
v rámci diakonie pre svojich a pre svoju komunitu robia. 
Dostalo sa nám vrelého uvítania, hoci neskoro v noci, od 
miestneho pána farára Attilu Szpisáka, ktorý nás dva 
dni spolu s miestnym cirkevným zborom hostil. Bolo 
naozaj zážitkom počúvať o aktivitách dobrovoľníkov v 
slovenských komunitách. Konferenciu spestrila prehliadka 
Domu remesiel, kde nám majstri dobrovoľníci priblížili 
tradičné tkanie, hrnčiarstvo, výrobu šperkov a vyšívanie. 
Obdivovali sme entuziazmus a nadšenie pána farára, keď 
nám predstavil svoje ďalšie plány. 

Na konferencii odznelo viacero hodnotných prednášok. 
Čo mňa osobne zaujalo, bolo, že potomci Slovákov z 
Rumunska a Srbska hovorili krásnou ľubozvučnou 
slovenčinou na rozdiel od tých, čo žijú v Maďarsku a 
ktorým bolo treba tlmočiť. Keď som sa pýtala na príčinu, 
vysvitlo, že pre Slovákov z Rumunska a Srbska je prvou 
materinskou rečou stále slovenčina, až následne sa učia reč 
krajiny, v ktorej žijú.

Konferenciu ukončili služby Božie v nedeľu, na ktorých 

konferencia evanjelickej diakonie na dolnej zemi

Beszámoló az evangélikus diakóniai konferenciáról

noví dobrovoľníci skladali slávnostný sľub a dostali od 
miestneho zboru kytičku. 

Pohostinnosť a krásne ľudské prijatie v Tótkomloši nám 
ešte dlho zostanú v spomienkach.

prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

Bratislava 

Szeptember második hétvégéjén tartotta a Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat második nemzetközi 
konferenciáját. Az idei téma az önkéntesség volt. Prominens külföldi vendégek tették színesebbé, tartalmasabbá 
a megbeszélés sorozatot. A pozsonyi Szent Erzsébet Katolikus Főiskola professzor asszonya tartott rendkívül 
érdekes előadást az önkéntesség egyetemes történetéről. Az alábbi két írásban a nagylaki vendégek és nevezett 
professzor asszony benyomásait, tanulságos véleményét olvashatjuk.

Vélemények a konferenciáról…

,,Dobročinný človek bude bohato nasýtený a  kto občerství, bude občerstvený.“  (Pr 11,25 )
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önkéntesség – szociÁlis munkA – diAkóniA
Szeretetszolgálatunk a feladatainak ellátása során az 

önkéntességre, a szociális munkára és a diakóniai szemlé-
letű szolgálatra támaszkodik és épít.

Az önkéntesség az egyének saját akaratából és elhatáro-
zásából a közös jó érdekében végzett hasznos tevékenység. 
Az önkéntesek munkálkodása hozzáadott értékként jelenik 
meg intézményeink, gyülekezetünk életében és segít kör-
nyezetünk és közösségünk jobbá tételében.

 A szociális munka olyan segítő tevékenység, mely a 
rendszerváltást követően vált inkább elismertté és elter-
jedtté. E munkavégzés során az adott dolgozó a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően látja el feladatait. Szükséges 
hozzá az egyéni alkalmasság, a tudás, a szociális képessé-
gek és készségek megléte. 

A diakónia szűk értelemben a szeretetszolgálatot jelenti. 
Biblikus eredetű maga a szó, s jelentésében pedig a Máté 
25,35-36 igeverseket tartalmazza: „Mert éheztem, és ennem 
adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, 
és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg 
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek 
hozzám.”  A diakóniai munkában fontos szempont: úgy 
végezzük, hogy minden embertársunkban Krisztust lás-
suk. Ehhez pedig kell az a hit, az az elköteleződés, amellyel 
Urunkat szolgáljuk, s így embertársaink javára vagyunk. 

Az önkéntesség – szociális munka – diakónia hasonlósá-
gai és különbözőségei egyrészt a feladatok milyenségében, 
másrészt a munkához való viszonyulásban van. Szociális 
munkát végezhetünk nagy elhivatottsággal, de pusztán 

csak foglalkozásként is, bár ez utóbbi nem kívánatos sem a 
munkaadó, sem a kliens, ill. ellátott számára. Az önkéntes-
ség mivel nem jár anyagi vagy egyéb ellenszolgáltatással, 
– ez már önmagában is feltételez egyfajta bizonyosságot az 
elhivatottságról. A diakóniai munka, (amely magában fog-
lalja a szociális munkát) egy olyan lelkületet igényel, ahol 
mi, a szolgálatot végzők az ellátottakat valóban ránk bízot-
taknak tekintjük, s ennek fényében legjobb lelkiismeretünk 
szerint végezzük feladatainkat.

Lopuch Pálné Lipták Gabriella 

Balázs istvánné ápoló - diakóniai díjjal kitüntetett dolgozónk

Ez év szeptember 25-én a 
Magyarországi Evangé-
likus Egyház a Diakónia 
napját ünnepelte, mely 
Sztehlo Gábor születé-
sének napja, aki egyhá-
zunk diakóniájának ki-
emelkedő alakja, s aki 
a szeretetszolgálatot a 
„kezek evangéliuma”-
ként jellemezte.

Nagy öröm és büsz-
keség Szeretetszolgá-
latunk számára, hogy 
az idén munkatársunk, 
Balázs Istvánné meg-
kapta az Év Diakónu-
sa díjat. E díjjal jutalmazzák minden esztendőben az olyan 
elhivatottsággal munkálkodó dolgozót, aki „elkötelezett a 
diakónia ügye iránt, az ellátottak számára lelkiismeretes 
támogatást nyújt, az ellátottak szükségleteit mindenkor 
szem előtt tartva végzi feladatát, munkáját lelkiismeretes-
ség jellemzi, a munkatársi közösségnek, aktív, jó szándékú 
tagja, és lojális az őt foglalkoztató intézmény, illetve a 
fenntartó egyház iránt.”

A díj emlékplakettet és egyhetes, két személyre szóló pi-
henést jelent a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központban.

Néhány kérdést intéztem a díjazotthoz:
Erzsike, mit jelent neked az Év diakónusa díj, melyet 

szeptember harmadik vasárnapján vehettél át Budapesten, 
a Deák téri templomban ünnepélyes istentisztelet kereté-
ben?

Nagyon nagy örömöt és megtiszteltetést jelentett szá-
momra, hogy a munkám ilyen megbecsülést kapott. Mond-
hatom, hogy a munka terén életem legnagyobb élményét 
élhettem meg azon a vasárnapon a Deák téri templomban. 
Nagyon megható volt...

Hogyan végzed munkádat, mely ilyen elismerést nyert?
Igyekszem alázattal és tiszta szívemből csinálni, amit csi-

nálok. Istentől kapott talentumaimat szeretném kihasználni 
az idősek felé: a türelmet, az emberszeretetet, jószívűséget.

Mi az, amit a diakóniai intézményekben szolgáló munka-
társaknak továbbadnál a munkavégzést illetően?

Mindenekelőtt az emberek iránti szeretetet, hogy lássák 
az idősben a fiatalabb énjüket, hogy ő is volt valamikor fia-
tal, de eltelt az idő. S ugyanakkor mi, fiatalabbak is leszünk 
valószínűleg idősek...

Köszönöm válaszaidat és a szolgálatot, melyet időseink 
között végzel. Kívánom életedre, munkádra és családodra 
Isten áldását!

Lopuch Pálné Lipták Gabriella

Önkénteseink ünnepélyes fogadalomtétele a templomban
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hÁló progrAm

nemzetközi diakóniai konferencia a németországi Wernigerode-ban
Szept. 19-23. tartotta a németországi Diakónia első kelet-

közép európai nemzetközi diakóniai konferenciáját a szász-
országi gyönyörű kisvárosban, Wernigerodéban. A találkozó 
témája az önkéntesség szervezése illetve az önkéntesség mo-
tivációja volt. Németországban és más nyugati országokban 
az önkéntesség régi hagyományokkal rendelkezik, de éppen 
ezért sok esetben külön válik a gyülekezeti élettől. A német 
Diakónia is sok esetben gyülekezeti közösségeken kívüli te-
rületről szervezi az önkénteseket. Így nagyon nehéz azok mo-
tivációja, az önkéntesség elismerése. A mi szerényebb, kelet 
európai tapasztalatunk szinte csak egyházi önkéntességről 
szólt. Kiemelve azonban ennek a megközelítésnek a tökéletes-
ségét, hiszen itt a motiváció jelenik meg először, utána sike-
rül valamely önkéntes területre beosztani az egyént. Vagyis a 
hívő embert nem kell motiválni a szolgálatra, hiszen őt erre 
motiválja a Krisztussal megélt közössége.

Szpisák Attila

Jézus János evangéliuma 15,1-5-ben szól arról, hogy Ő az 
igazi szőlőtő, a tanítvány a szőlővessző. A kettőnek szoros 
kapcsolatban kell lennie egymással, mert a szőlőtőkének az 
életet biztosító működése nélkül a venyige elszárad. A tanít-
vány is Jézus életet adó, hitet és készséget ajándékozó szere-
tetéből táplálkozik.

Mindebből következik, hogy aki az egyházban, a gyüleke-
zetben szolgálatot vállal, annak első renden az élő Krisztus-
sal kell kapcsolatban lennie. Ő táplálja, Ő élteti, Ő tartja meg 
ebben a szolgálatban. Aki a szőlőtőn marad, annak Krisztus-
sal van szabad és élő közössége, az sok gyümölcsöt terem. 
Ez a spirituális kapcsolat a szőlőtőkén minden keresztény 
szolgálat és tanítványság alapja.  

Vagyis kereszténységünk nem öncélú vallásosság, hanem 
mások javára végzett cselekvő szolgálat.

A fenti jézusi igék és azok teológiai értelmezése adja bázi-
sát annak a gyakorlati elképzelésnek, amely a gyülekezetben 
kettős hálózat létrehozását tervezi és sürgeti.

Ez a munka valójában egy belső szociális háló működteté-
sére tett vállalkozás, amelyet megelőz és feltételez egy spiri-
tuális háló létezése. Az a sajátossága, hogy a lelki és szociá-
lis háló valamennyi résztvevője – reménység szerint – Jézus 
Krisztusban hívő keresztény ember. 

E kettős hálózat létrejötte segít a közönybe, kétségbeesés-
be, magányba és restségbe süllyedt embereken, jelezve, hogy 
nincsenek egyedül gondjaikkal. Segít abban is, hogy minden 
lelki gond rendezése megelőzi testi, anyagi és praktikus élet-
vitelük napi problémáinak megoldását. Jóllehet a kettő szét-
választhatatlanul összetartozik. 

Sok imádságot, szakértelmet, emberismeretet, tanulást és 
komoly előkészületet jelentő munka ez, amelyről a gyüle-
kezetet is, annak különböző köreit (presbitérium, bibliaórai 
közösségek, istentiszteleti résztvevők) feltétlen tájékoztatni 
szükséges. Magáról a kettős hálózat tervéről és gyakorlati 
hasznáról külön is szólni kívánatos. 

A megjelölt igeszakaszban ezt mondja Jézus: Nálam nélkül 
semmit sem tudtok cselekedni. Így is tapasztaljuk. De Vele 
„hegyeket mozdíthatunk”. (Máté 17,20). Érdemes belevágni 
ebbe a munkába, hogy növekedjék az egyház és az üdvözü-
lők száma.(Ap. Csel. 2,47)

D. Szebik Imre püspök úr a fentiekben határozta meg a 
Háló program teológiai alapvetését.

A Magyarországi Evangélikus Egyház különböző munka-
ágai, missziói tevékenysége számára nagy jelentőséggel bír 
az önkéntesek segítő munkája.

Az egyházi testületek tisztségviselőitől a beteglátogató, 
templom körül segítő testvérekig mindenki önként ajánlja 
szakértelmét, szabad idejét azért, hogy a gyülekezet, a helyi 
közösség formálódjon, épüljön, működjön. 

Napjaink társadalmi problémái egyre fokozottabban hív-
ják fel a figyelmet arra, hogy figyelnünk szükséges egymás-
ra. Szinte közhelyként emlegetjük, hogy az igazi és megtartó 
közösségek hiányoznak társadalmunkban. E tragikus való-
ság mellett mégis tény, hogy egy-egy városi vagy falusi kö-
zösségben az egyházközség az egyedüli olyan hely, ahol az 
emberek nagy számban rendszeresen találkoznak és támo-
gatják egymást. A Háló program e meglévő erőforrás tuda-
tos kiaknázásra törekszik.

A Háló program meghatározása
A Háló program olyan gyülekezetépítő, formáló önkéntes 

tevékenységre építő program, mely teológiai alapra épül, és 
a közösségeink mindennapi életének kérdéseire ad választ. 

A program célja:
• közösségépítés, -fejlesztés
• a közérdekű önkéntes tevékenységet felajánló önkéntes 

munkatársak csoportjai lelki közösségekké alakulása
• az önkéntesek önismeretének fejlesztése
A Háló program nyitott. Mindenkire épít, aki késztetést 

érez arra, hogy, meglévő képességeinek, tapasztalatainak 
hasznosításával tegyen szűkebb vagy tágabb közösségéért. 
Vágyik arra, hogy a segítő munkán keresztül a személyisége 
fejlődjön, és a lelki közösség részévé váljon. Nyitott a Háló 
program által képviselt értékek iránt. 

Hisszük és valljuk, hogy a Háló programban résztvevő 
ember személyisége az önkéntes munka végzésén keresztül 
fejlődik. 

A Háló program számít a helyi közösségben jelenlévő 
igénylőkre, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységet fel-
ajánló önkéntesek segíteni tudják őket.

A program neve kifejezi a közösséget alkotó emberek kö-
zött létrejövő és működő spirituális és gyakorlati kapcsola-
tokat, hálókat.

A programban képzést kapnak az önkéntesek képzői, a 
programfelelősök és maguk az önkéntesek.

A program részét képezi egy dokumentumcsomag, mely 
alapján a teljes folyamat nyomon követhető minden érdekelt 
fél részére.

Buda Annamária
az Evangélikus Diakóniai Osztály vezetője
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kirÁndulÁsi emlék
A Szeretetotthon lakói és dolgozói idén, szeptember 

8-án a Nyírségbe látogattak el egy röpke nap erejéig.
Utunk első állomása Nyírteleken a Filadelfia Evangé-

likus Egyházközség volt. A gyülekezet tagjai nagy sze-
retettel és bőségesen megterített asztallal vártak minket. 
Körbevezettek a gyülekezeti házban, mely 2000 óta folya-
matosan épül és szépül, hogy minél tökéletesebben meg-
felelhessen a fiatal, de dinamikusan bővülő hitközség 
igényeinek. Méltán lehetnek büszkék erre az építményre, 
hisz a legmodernebb technológiák felhasználásával egy 
olyan épület született a semmiből, ami tökéletesen tükrözi 
az itt élők nyitottságát és befogadó készségét. Szép szim-
bóluma ez az összetartozásnak, melyet Győrfi Mihály  
lelkész úr 19 évi áldozatos munkája kovácsolt egységgé.

oKtóber 1. - IdőseK VIlágnapja

Ezen a napon köszöntjük mindazon embertársainkat, 
akik egy hosszú élet munkáját és tapasztalatát tudhat-
ják maguk mögött. Ez az ünnep akkor igazán ünnep, ha 
Ők érzik a támaszt, a segítséget, a törődést, a biztonsá-
got, és a szeretetet. Élettel teli bölcsességüket, szeretetü-
ket, hálájukat mindannyian érezhetjük.

Az idősek nem egyetlen napot érdemelnek. Rájuk az év 
minden napján oda kell figyelni hálával és szeretettel.

Kell, hogy itt legyenek közöttünk, hogy számíthassunk 
tudásukra, tapasztalataikra, bátorításukra.

Kell, hogy itt legyenek közöttünk, hogy tanuljuk és 
gyakoroljuk a törődést, odaadást, türelmet, megértést, 
elfogadást.

Ez a közösen eltöltött délután ajándék, volt az otthon 
lakóinak.

Szpisák Attila lelkész, köszöntő szavai után a szegedi 
művészek, operett slágereit hallgathatták, amiket velük 
dúdolhattak.

A közösen elfogyasztott, házi készítésű almás pite, ami 
közös munka eredménye volt.

Isten segítségével legyen még sok együtt töltött ünne-
pünk. A lakóink számára pedig a hétköznapok  legyenek 
tevékenyek, csöndesek, békések.

„Ó de jó ilyen csendesen élni”
Semmit se várni, semmit se kérni,
És lelki jókat kapni szüntelen...

...Mert ez a béke nagy-nagy ajándék,
beteljesülő Isteni szándék
földre leszállott fényes ég darab.”

(részlet Dömötör Ilona: Harmónia című verséből)

Pomuczné Domanovszky Éva

2011. szeptember 30-án az Evangélikus Szeretetszol-
gálat Idősek Klubjában megünnepeltük az idősek világ-
napját. Istennek hála, sokan eljöttek erre az alkalomra.

Lopuch Pálné Lipták Gabriella intézményvezető és 
Szpisák Attila lelkész úr köszöntője után a Jankó János 
Általános Iskola és Gimnázium diákjai verssel és ének-
kel, majd a szlovák iskola táncosai kedves, pergős, tán-
cos-énekes műsorral szórakozatták ellátottainkat.

Egyik klubtagunk megható gondolatokkal és egy 
énekkel köszöntötte idős társait. 

Kedves gesztus volt, hogy egy másik ellátott elhozta 
Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve című 
versét, melyet egy gondozónő tolmácsolásában hallottak 
az ünnepeltek.

A rövid műsor után szerény, saját készítésű ajándé-
kokkal köszöntöttük az időseinket, majd sütemény, kávé 
és tea mellett kötetlen beszélgetéssel telt az ünnep. 

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet 
Istentől van, és aki szeret, az Istentől született,
és ismeri Istent.” (1 Jn 4,7)

Szabó Zoltánné

Idősek napja a klubbanIdősek napja a szeretetotthonban
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Az Isten igéjéből táplálkozó szeretetlánc (külhoni és 
hazai) önkéntesek bevonásával missziói szolgálatokat 
hívott életre: támogató-, tanyagondnoki-, és közössé-
gi szenvedélybeteg gondozó szolgálat. A Biztos kezdet 
gyerekház Görögszálláson a cigánymissziós munka al-
fája. Az eltérő kulturális szokásokhoz igazodva, és azt 
tiszteletben tartva közelítik a csemetéken keresztül a csa-
ládokat a mai kor elvárásaihoz. Egy rövid, közös áhítat 
után a viszontlátás reményében váltunk el vendéglátó-
inktól. A nap további részét a Nyíregyházi Állatparkban 
töltöttük. A park, a várostól 5 km-re, a sóstói tölgyerdő 
mélyén, 30 hektáros területen fogadja a látogatókat. A 
világ, különböző vidékein élő állatokat földrészenként 
mutatják be, számtalan érdekes ötlettel fűszerezve.

 A több mint 500 féle állatfajból kb. 5 ezer jószág lát-
ható itt. A növénygyűjtemény is számottevő. Láttuk a 
sarkvidéki panorámát, Trópusi házat esőerdővel, Ma-
jomerdőt, Madárházat, Mediterrán kertet, Medve erdőt, 
Afrika panorámát, Maszáj falut, Észak-Amerikai indián 
tábort, és még sorolhatnám. Számomra a legizgalma-
sabb a Zöld Piramis volt. Csodálatos ócenáriummal, zeg-

őszI KIrándulás
2011. október 7-én gyülekezetünk Idősek Klubjának 

néhány tagja kiránduláson vett részt Gyulán. 

Az időjárás kegyes volt hozzánk, így kellemes sétát te-
hettünk a városban és a várban is, egymásra odafigyelve. 
Először Gyula város evangélikus templomába tértünk 
be, ahol felügyelő úr  tájékoztatóját hallottuk egyházköz-
ségük megalapításáról, és a mindig felbukkanó nehéz-
ségekről. A templom falai között lelkészünk – Szpisák 
Attila – áhítata hangzott el. Kellemes félórát töltöttünk el 
egy igen „fiatal” templomban, mivel megtudtuk, hogy 
1910-ben hoztak határozatot építéséről, melynek megva-
lósításához országos adakozás kapcsolódott.

Szívünk megtelt békességgel, nyugalommal, így in-
dultunk el a várlátogatásra. A robusztus épület felújítva 
várja látogatóit. Európa egyetlen épen maradt síkvidéki 
téglavára ez az épület, ami azért van téglából, mert a kör-
nyéken nem volt található kő. Gyula belső városrészében 
fekvő vár a 14-15. században épült. Idegenvezetőnk nem 
volt, így a tájékoztató táblákat igyekeztünk figyelmesen 
elolvasni. Falai között múzeum és várszínház működik, 
ez utóbbi már sokadik évadját kezdi. A vármúzeum 24 
kiállító terme közel hét évszázad történetét mutatja be. 
A felszentelt kápolnában jelenleg is tartanak esküvőket, 
keresztelőket. A sok látnivaló miatt nem érzékeltük az 
idő múlását. 

Hazaindulás előtt egy úgymond kellemes nevezetes-
ségbe tértünk be, a százéves Cukrászda. Itt meg lehetett 

találni mindent, mi szemnek, szájnak ingere. Egy kiállí-
tás, mutatta be, hogy mivel, hogyan dolgoztak valami-
kor a cukrász mesterek.  Éhségünket csillapította a meg-
kóstolt 1-1 szelet finom süteményt. 

Élményekkel gazdagodva tértünk haza. Köszönet a 
kellemes napért a szervezőknek és kísérőinknek. 

Ezen a napon is Isten áldása kísért, angyalok őrizték 
utunkat, szívünk pedig látnivalóval töltődött meg. 

Francziszti Jánosné

zugos barlangi ösvényekbe rejtett érdekességekkel. Az 
Esőerdő házban a 15 m magasból lezúduló vízesés, a ter-
mő gyümölcsössel és a nem mindennapi élményt nyújtó 
többszintes függőhíddal, s persze az erdő lakóinak szün-
telen énekével. Az óriás üvegablakoknak köszönhetően 
testközelből láthattunk nagyon sok állatot. A pingvinek 
és a jegesmedvék medencéje szinte a búvárok élményvi-
lágát tárta elénk. Tarzan ösvényén felülnézetből láttuk 
a zebrákat, zsiráfokat, struccokat, a veszekedő pelikáno-
kat és sok más állatot. Az állatkert büszkesége a fehér 
tigris is bemutatkozott. Hallottuk egy muzikális maláj 
medve „dob-szólóját”. Népszerűek voltak a különböző 
majmocskák - jól tudtak a közönséggel bánni. 

Mindenki megőrizte a szívében a maga kedvencét. 
Mire végigjártuk a terület nagy részét mindenki alapo-
san kitikkadt. A hosszú út után senkit sem kellet rin-
gatni. Kellemesen elfáradva, élményekben gyarapodva 
tértünk otthonainkba. Köszönjük a lehetőséget, hogy le-
hetővé vált ez a mesés utazás.

A dolgozók és lakók nevében: 
Orbánné Kiss Ágnes
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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 -   9.00 Szeretetotthon
             - 11.00 Idősek Klubja
Minden hónap első vasárnapján úrvacsoravétel lehetősége!

Konfirmáció oktatás:
szombat -10.00

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

Október 31. 10.00  Reformáció ünnepi It, evangélikus 
                                 templom 
                    17.00 h Reformációi It, közösen a reformátu-
                                  sokkal, Református templom

November 01.  15.00 h Ó-temető, halottak napi megem-
lékezés

 16.00 h Új-temető, halottak napi megemlékezés
November 06.  16.00 h Családi kör, sportdélután a Szlo-

vák Iskola tornatermében
November 07. 16.00 h Ökumenikus bibliaóra evangéli-

kus templom, Nagy Ferenc római katolikus 
plébános

November 15.  15.00 h Nőegylet
November 16.  17.00 h Irodalmi est, Bárkányi Zoltán költő 
November 20.  10.00 h Gyertyás It. - emlékezés, Örökélet 

vasárnapján
 16.00 h Családi kör
November 21-25.  17.00 h  Evangelizáció Mezőhegyesen
November 25.  10.00 h  Baba-mama kör
November 26.  18.00 h Keresztyén bál
November 27.  15.00 h Kézműves foglalkozás, adventi 

koszorú készítés
 17.00 h Adventi gyertyagyújtás
November 29.  15.00 h Nőegylet
December 04.  16.00 h  Családi kör a Természet Házában
 Bábszínház + Mikulás ünnepség
December 05.  16.00 h Ökumenikus bib.óra, református 

templom, Szpisák Attila, evangélikus lelkész

tovÁbbi Gyülekezeti
proGramjaink

Adományok a gyülekezeti újságra:

Csend magányában,
nyugosztok,
föld hidege vesz körül!
Igen véges
az emberi sors,
rövid az élet!
Halandók vagyunk,
időnk véges,
agyunk káprázatra 
képes!

Tudjuk: voltunk,
- vagyunk?

És nem leszünk, 
majd a halál vár ránk,
türelmet kér a szánk!
De ezt rád bízzuk
Teremtőnk, Urunk!

Halottainkat tiszteljük, 
időt kérve még,
szeretnénk, 
majd minket is
tiszteljenek!

Tótkomlós, 2011. október 24.

Juraj Dolnozemský: Halottaink és mi...

Acsai Pálné ....................................... 2 000 Ft
Kiss Pál .............................................. 2 000 Ft
Malya Jánosné .................................. 3 000 Ft
Prisztavok Jánosné .......................... 5 000 Ft
Klement Jánosné ............................... 2 000 Ft
Kriska Istvánné ................................ 4 000 Ft
Paulik János...................................... 2 500 Ft
Varga Ferencné.................................. 2 000 Ft

December 9.   10.00 h  Baba-mama kör
December 11.  17.00 h Adventi szolgálat I.
December 13.  15.00 h Nőegylet
December 14.  17.00 h Irodalmi est, Fuhl Imre költő 
December 18.  16.00 h Családi kör
 17.00 h Adventi szolgálat II. 
December 20.  15.00 h Nőegylet

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

további támogatásaikat!

Temetői nyitvatartás és őrzés
október 29 - november 1-ig

8-18 óráig
A temetőkbe gépjárművel behajtani tilos!


