
Az ujpest-alag-dunakeszi evang. egyház értesítője
1947. pünkösd . Áldás, békesség!

Jövel Szentlélek Úristen...
Pünkösd ünnepével szemben sok eset

ben érzéktelenül áll szemben keresztyén 
világunk. Nincs tisztában igazi jelentő
ségével. Karácsony, Nagypéntek és 
Husvét jelentőségét mégátérzi, felfogja, 
de a Szentlélek vigasztaló erejével nem 
tud sokat kezdeni. Pedig éppen ez min
den ünnepünknek a betetőződése, igy 
minden ünnepünk között a iegiontosabb. 
Ezt minden időben ki kell hangsúlyozni, 
igy nem szabad erről megfeledkezni 
napjainkban sem.

A régi zsidók Pünkösdöt aratási ün
nepként ülték. Keresztyén Pünkösdünk 
ben is aratás van: Krisztus vért vetett 
és ieiket aratott. A keresztyén egyház 
ezen a napon diadalmaskodott. A Szent

lélek ereje által megalakult és diadal 
ma8kodott.

Pünkösdig Jézus legbuzgóbb követői 
is félénkek, aggodalmaskodók és ki
csiny hitüek voltak. Habár látták Jézus 
minden csodáját, hallgatták nagyszerű 
tanítását, példázatait és példáit, mégsem 
volt erős hitük. Péter megtagadta, Judás 
elárulta, Tamás a megdiesőült Jézust 
hitetlenül fogadta. Figyeljük meg két
ségbeesésüket a Genezáret taván, 
amikor a viharban bárkájuk csaknem 
elmerült és Jézus aludt. Pedig akkor 
velük volt Jézus! Amikor Jézust elfog
ták, úgyszólván minden tanítvány szét
széledt. Jézus megfeszítése után pedig 
zárt ajtók mögött rettegésben éltek. 
Nem mertek, nem tudtak, nem akartak 
semmi áldozatot hozni Krisztusukért.

A pünkösdi csoda után, amikor Isten 
kiöntötte reájuk Szentjeikét, azonban 
váratlanul megváltozott minden. Hirte
len, váratlanul a félénk, kicsinyhitű, 
aggodalmaskodó tanítványokból Isten 
Szendéikének az ereje által hatalmas 
hithősökké lettek. Nem féltek most már 
többé semmiféle világi hatalmasságtól 
sem. Jöhetett most már nyomorúság 
vagy szorongattatás, üldözés vagy éhség, 
mezítelenség, veszedelem vagy légy vei-, 
mindenre volt erejük a Jézus Krisztus

ban, aki őket megerősítette. Nem féltek 
a haláltól sem többé, mert meg voltak 
győződve, hogy sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem 
hatalmasságok, sem jelenvalók, sem 
következendők, sem magasság, sem 
mélység, sem semmi más teremtmény 
nem szakaszthatja el őket az Istennek 
szereimétől, mely vagyon az Ur Jézus 
Krisztusban. Ezért tudtak dicsőítő éne
keket. énekelni akkor is, amikor az. 
arénákban vadállatokkal tépették őket 
szét. Jézus Krisztus közvetlen tanítvá
nyai, János kivételével, mind vértanú 
háláit haltak Krisztusért. Minderre 
egyedül a Szentlélek adott erőt. így tu
dott diadalmaskodni a keresztyén anya- 
szentegyház minden sátáni, ördögi erő
vel szemben és néhány század alatt 
egy palesztinai zugolyból kiinduló moz
galom átformálta az egész akkori tör
ténelmi világot. De a "Szentlélek adott 
erőt Luther Mártonnak is, amikor év
századok múlva el akarták homályosi- 
tani a krisztusi igazságokat és szem be
szállóit az egész ismert világ vezetőivel. 
Ennek nyomán a Szentlélek bátorítása 
és biztatása által mentek gályára, mág
lyára és vérpadra sok ezren a hamisí
tatlan krisztusi igazságokért. A Szent
lélek megtanít bennünket Krisztushoz 
mindhalálig való ragaszkodásra.

Mikor Pál apostof egyszer Efezusban 
járt, azt kérdezte az ottlévő hívektől: 
Vettetek-e Szentjeiket ?

Azok igy feleinek: Sőt, azt sem tud
juk, vagyon-e Szentlélek.

Vájjon nem azt felelné-e sok mai 
modern ember is, ha őszintén válaszolna 
a felvetett kérdésre ?

Vájjon a mai embernek egyáltalában 
van e tapasztalása a Szentlélek nagy 
realitásáról. Korunk is nagyon megkö
veteli a hithű, bátor, kiálló, hitvallő 
keresztyén lelkeket, akik minden kö
rülmények között ragaszkodnak az ő 
hitükhöz, vallásukhoz, Krisztusukhoz.

Egyedül a pünkösdi Szentlélek által 
leszünk keresztyén hitünknek bátor, 
öntudatos és kiálló vitézei gyárban, 
műhelyekben, irodákban, minden mun
kahelyünkön egy aránt. Még ha kigu- 
nyolnak, még ha lenéznek, még ha 
megaláznak, akkor is, vagy még ha 
anyagi kátrányom is származik belőle, 
akkor is. Az őseink ennél sokkal, de 
nagyobb áldozatot hoztak azért, hogy 
nekünk átmentsék a Megváltó drága 
tanításait!

Lehet-e ezért nagyobb, epedőbb kí
vánságunk és kérésünk , Pünkösdkor 
annál, hogy Isten adja az Ő Szentleikét 
mibelénk, hogy igazán tudjunk hinni. 
Ma már minden józanul gondolkodó 
ember beláthatja, "akár az egyházon 
belül vagy kívül áll, hogy hit nélkül, 
vallás nélkül nincs igaz élet. A hitetlen 
istentelen ember nem is méltó, hogy 
embernek neveztessék, mert hiányzik 
róla Istennek a képe, kihalt belőle a 
„sensus divinitfltis". Lehet állat, lehet 
tuskó, de személy, de lélek, de Krisztus 
örököse nem lehet soha.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy Itt 
közöttünk és bennünk Istennek a lelke 
úgy munkálkodik, mint ahogy a tavasz

munkálkodik a természeti világban. Ha 
láttál ibolyát, fűszálat, rügyet és észre
vetted, hogy milyen lelkendező siet
séggel és mily tökéletes engedelmesség
gel adják át magukat hódítójuknak és 
titokzatos királyuknak, a tavasznak, 
akkor azt is tudod, mit kell csinálnod 
ezzel a világot megszentelő, uj és meny- 
nyei életet támasztó erővel, az Isten 
Szentjeikével szemben. És ha láttál 
avarlevelet, száraz ágat, halott madarat, 
leégett erdőt és fagyforrázta baráckvi- 
rágot, azt is tudod, mi sors várja azt 
a lényt, amelyik kiszakad az ébredő, 
alkotó és teremtő tavasz nagy közös
ségéből és mi sors várja azt az egyént, 
azt a családot, azt a nemzetet, amelyik 
kiszakad Isten lelkének örökkévaló, 
élettámasztó, teremtő tavaszából. A 
lelket oltja meg és a saját sírját ássa 
meg!

Mint az efezusi keresztyénekhez va
lamikor, úgy hangzik felénk is a kér
dés :

— „Vettetek-e Szentleiket ?“
Nem mondhatjuk, hogy hírét sem 

hallottuk, hiszen megkereszteltet tünk 
és kézrátéteUel megkomfirmáltattUDk. 
Csak olyan kevés bennünk ez a Léiek 
és oly erőtlen. Azért jertek, álljunk bele 
a pünkösdi ünnep ttizébe és könyö
rögjünk :

„Jövel Szentlélek Úristen,
Töltsd be sziveinket bőven1'.

S. L .

Tájékoztatásul közöljük híveinkkel 
az evangélikus egyházegyetem, hivata
los állásfoglalását a fakultatív vallás- 
tanitással kapcsolatban.

1. Az egyetemes közgyűlés határo
zata a fakultatív vallásoktatásról:

A  fakultatív vallástanitásra vonat
kozó törvényjavaslat kérdésében az 
egyházegyetem közgyűlése tudomásul 
veszi közgyűlési elnökségének e tárgy
ban a vallás és közoktatásügyi minisz
ter úrhoz a f. évi március hó 30 án 
343/1947. sz. alatt benyújtott elvi tilta
kozó és kérő iratát, valamint az egy
ház püspöki karának ugyanezen kér
désben március hó 28-án benyújtott 
részletes beadványát, mellyel a köte
lező vallástanitás rendszerének további 
fenntartását s a fakultatív vallástani
tásra vonatkozó törvényjavaslatnak 
napirendről való levételét kéri.



Az egyházegyetem közgyűlése teljes 
egészében elfogadja az alábbi pon
tokba foglalt indokolást:

1) A vallástanitás fakultatívvá té
tele beleütközik a szabad vallásgya
korlat teljességét biztosító állami alap
törvényeinkbe. Korlátozza és veszé
lyezteti egyházunknak Isten rendelé
séből végzett tanítói és nevelői mun
káját, amelyről az egyház soha és 
semmiképpen le nem mondana, s 
melynek korlátozását mindig kényte
len egyházi sérelemnek tekinteni. A 
vallástanitás eddigi rendjének meg
változtatása belenyulik családjaink 
életébe. Megbontja a szülők egymás- 
közötti békés viszonyát. Megzavarja az 
egyháztagoknak egyházunkhoz való vi
szonyát, mert az egyháztagság belső 
lényege és a keresztség szentségének 
követelése természetszerűleg szüksé
gessé teszi azon szülök eljárásának 
komoly elbírálását, akik gyermekei
ket nem engedik vallástanitásban ré
szesülni.

2) A vallástanitás fakultatívvá téte
lét ellentétben állónak tartjuk a nem
zet igaz érdekeivel. Kénytelenek va
gyunk felvetni a kérdést, hogy mos
tani nehéz válságunkban érdeke-e a 
nemzetnek, a magyar családoknak és 
a magyar ifjúságnak, hogy kérdésessé 
tegye, avagy egyesektől elvegye a kö
telező vallástanitásban biztosított s a 
nemzeti közösségnek, egyéneknek és 
családoknak mindig fejlődést jelentő 
örök értékeket?

3) Alkotmányos szempontból aggo
dalmasnak tartjuk, hogy ilyen nagy
jelentőségű kérdésben a magyar nép 
megkérdezése nélkül döntő lépést te
gyenek.

4) Időszerűség szempontjából szintén 
súlyos aggodalmunk van. Politikai és 
jelenlegi államéleti helyzetünkben nem 
látunk elegendő megnyugtató biztosí
tékot arra, hogy a fakultatív vallás
tanitás kérdése a közbéke veszélyezte
tése nélkül nyerjen elintézést.

5) Végül utalunk arra, hogy a val
lásoktatás kérdésének rendezése az 
egyház és állam jog i helyzetének kér
déskomplexumába tartozik, már csak 
ennek következtében is nehezen tár
gyalható a kérdéskomplexumból ki
szakítva.

Az egyházegyetem közgyűlése a be
jelentéseket tudomásul veszi, s ki
mondja, hogy a vallástanitás fakulta
tívvá tételét egyházi szempontból sé
relmesnek, nemzeti szempontból aggá
lyosnak tartja, miért is felemeli óvó, 
tiltakozó és kérő szavát a magyar kor
mánynál s ezt külön felterjesztésbe 
foglaltan eljuttatja a vallás- és közok
tatásügyi miniszterhez.

2. Az evangélikus egyház tiltakozó- 
irata a fakultatív vallásoktatással 

szemben

A magyarországi evangélikus egy
ház mély megdöbbenéssel értesül a 
kormánynak arról a szándékáról, hogy 
a vallástanitás eddigi kötelező rendjé
nek megváltoztatására a fakultatív vai- 
lástanitásra törvényjavaslatot kíván 
benyújtani. Egyházunk megdöbbenését 
fokozza az, hogy a tervezett kormány
zati lépés okát és célját nem ismeri.

A megdöbbenés hatása alatt az evan 
gélikus egyházegyetem közgyűlése a 
magyar evangéükusság általános meg
nyilatkozásával összhangban felemeli 
Intő, tiltakozó és kérő szavát a tervbe
vett törvényjavaslat ellen.

Azzal a segítő szándékkal, amellyel 
különösen nehéz időkben az egyház az

államhatalmat helyes célkitűzéseiben 
mindenkor támogatni igyekezett, az 
egyházegyetem közgyűlése óva inti a 
kormányt, hogy a vallástanulás és a 
vallástanitás fennálló rendjét megvál
toztató lépést kezdeményezzen.

A történelem tanúsága szerint sem
miféle állami és társadalmi rend leg
alább is tartósan, vagy suiyos követ
kezmények nélkül nem nélkülözheti a 
valiáserkölcsi nevelést. Legkevésbbé 
nélkülözheti azt a magyar állam és 
magyar társadalom uj demokratikus 
rendje, mely az állam és társadalom 
minden egyes tagját számbavenni kí
vánja és minden egyes tagjára építeni 
kíván. Nem szabad ugyanis szem elől 
téveszteni, hogy szilárd állami és tár
sadalmi rendet akár mint cselekvőkre, 
akár mint engedelmeskedőkre, csakis 
erkölcsös emberekre lehet ráépíteni. 
Márpedig nincsen tökéletesebb erkölcse 
az embervilágnak, mint amit Isten 
nyilatkoztatott ki számára. Vájjon volt 
valaha is olyan korszak, amelyben na
gyobb szükség lett volna az emberek 
erkölcsi felemelésére, mint a mai sú
lyos válságokat rejtő idő, mely a hosz- 
szu háború után, a kimondhatatlan 
szenvedések és nyomorúságok köze
pette a valiáserkölcsi követelményeket 
megcsufoló kormányzati rendszerek 
után keresi az emberiség jobb jöven
dője felé vezető utat. A magyar nép 
is a szellemi és erkölcsi felemelkedés 
útját szinte ösztönösen keresi a vallási 
életnek általánosan megnyilvánuló újjá
éledésében. Meggyőződésünk szerint a 
magyar kormány nem helyezkedhetik 
szembe nemzetünk közvéleményének 
egészséges megnyilatkozásával, hacsak 
a demokratikus állami és társadalmi 
rend értékébe vetett hitet a nép milliói
ban megrendíteni nem akarja.

De nemcsak óvó szavát emeli fel a 
magyarországi evangélikus egyházunk 
egyetemes közgyűlése, hanem tiltakozó 
szavát is. A vallásszabadságnak az 
1946. évi I t. c.-be iktatott elve alap
ján tiltakozni kell az ellen, hogy szü
lőknek, vagy bárki másnak jog adas- 
sék gyermeke vallástanitásában és 
vallásnevelósében történő döntő be
avatkozásra, s ezzel lehetővé tétessék, 
hogy akár etlentétes meggyőződésből, 
akár önkényből, kényszerűségből, 
anyagi, avagy egyéb előnyből, tudat
lanságból, félrevezetésből, vagy bármi 
más okból is olyan elhatározást vigyen 
keresztül a gyermek lelkiéletében, ami 
egész életében döntő következménnyel 
jár. A vallásszabadságnak az egyes 
emberre vonatkoztatott követelménye 
ugyanis megkívánja, hogy mindenki 
megkaphassa azokat az alapokat, ame
lyeken lelki és szellemi egyénisége ki
épülhet, úgyhogy a megfelelő korban 
eldöntheti jövendő életének elhatározó 
lelki formáját és tartalmát. A vallás 
szabadság durva megsértését jelentené 
tehát, ha a zsenge, önelhatározásra 
képtelen gyermek minden időkre előre 
megfosztatnék attól a lehetőségtől, 
hogy gyermekkori és serdülő ifiukori 
vallási életélményeinek és ismeretei
nek birtokában dönthessen az egész 
életére kiható nagy életkérdésben.

Evangélikus egyházegyetemünk köz
gyűlése mellőzi a tervbe vett intézke
déssel szemben felhozható szinte ki
meríthetetlen indokok felsorakoztatását. 
A  fentebb kiemelt intő és tiltakozó szó 
ismétlésével kéri a kormányt, hogy 
ebben a nagyfontosságu kérdésben ne 
engedjen politikai jelszavaknak, vagy 
külföldi törvényekre utaló, de hazai 
viszonyainkra nem alkalmazható pél
dák követésére irányuló kivánalmak

nak, hanem egyesegyedül hallgasson 
a magyar nép millióinak a szivéből 
feltörő, a hitbeli életre olthatatlan 
szomjúsággal vágyódó követelésre, 
mely törhetetlenül ragaszkodik vallási 
életének összes értékeihez.

3. Közbeeső intézkedések
A vallás- és közoktatásügyi minisz

ter közben rendeletét adott ki, mely
ben a tankerületi főigazgatóságokat 
utasította, hogy az iskolák igazgatói 
és tantestületei igénybevételével adja
nak világos és pontos tájékoztatást a 
fakultatív vallásoktatásról. Nevezetesen 
arról, hogy a tervezett változtatás nem 
érinti a vallásoktatást, nem akarja azt 
senkitől sem elvenni, nem veszélyezteti 
a vallásszabadságot sem, hanem kizá
rólag arra törekszik, hogy a vallások
tatás igénybevétele tekintetében elha
tározási szabadsága legyen minden em
bernek.

A miniszter ezen tájékoztatás meg
adására kötelezte az egyházi iskolákat 
is. Ez a tájékoztatás azonban egyol
dalú beállításával s propagandisztikus 
irányzatával súlyos sérelemmé vált. 
A keresztyén egyházak vezetői tilta
koztak a kormány közvetlen beavat
kozása ellen. Sérelmes azért, mert az 
egyházi főhatóságok megkerülésével, 
olyan kérdésben gyakorol kényszerítő 
befolyást a miniszter az iskolák igaz
gatóira, tanáraira és tanítóira, amely 
kérdésben az általa elfoglalt álláspont 
ellentétben áll az egyházak álláspont
jává  s az egyházi főhatóság által ki
adott. rendelkezéssel.

Később azután a miniszter saját ren
deletének magyarázatára külön iratot 
adott ki.

4. Hogy áli tehát a helyzet ?
A kormány mindeddig nem teljesí

tette a keresztyén egyházán azon ké
relmét, hogy a fakultatív vallásokta
tásra vonatkozó kérdést vegye le a 
napirendről, mert ma a nemzetnek 
ezen kérdés megbolygatására nincsen 
szüksége. A nemzetnek ma az összes 
nemzeti és erkölcsi erők összefogására 
kell törekednie. Biztosítania kell to
vábbra is az egyházak munkáját és az 
államhoz való jóviszonyát.

Az egyházak ma is azt kívánják 
hogy a kormány hallgassa meg a 
vallásoktatás kérdésében a magyar 
népet. Ne döntsön ilyen fontos kérdés
ben pártpolitikai jelszavait szerint. Ne 
akarjon oiyan külföldi rendszert be
vinni a magyar nemzet él°tébe, amely 
a mi népünk közösségében, a mi jelen
legi politikai és államéleti viszonyaink 
között sem szükségesnek, sem kívána
tosnak nem látszik. Hallgassa meg 
tehát a kormány a magyar népet! 
Mondja meg a magyar nép, hogy mit 
akar a gyermekei és a jövendő nem
zedék szempontjából életfontosságú 
kérdésben: a fakultatív vallásoktatás 
kérdésében!

A kérdés tehát a kormány kezében 
van Evangélikus egyházunk nem adja 
fel a fakultatív vallásoktatás elleni 
küzdelmet, de nem adja fel azt a re
ménységet sem, hogy a magyar kor
mány, megismerve a magyar nép ösz- 
szes rétegeinek megegyező állásfogla
lását és határozott meggyőződését, le
veszi napirendről azt a törvényterve
zetet, mely eddig is mérhetetlen nyug
talanságot keltett, s mely a jövőben 
is súlyos következményeket vonna 
maga után.

Izenjükevangélikus népünknek: várja 
be nyugodtan az események kialaku-



iását s bizzoa abban, hogy a fakulta
tív vallásoktatás bevezetésének tervét 
a kormány elejti s ez a fenyegető ügy 
keresztyén egyházunk és nemzetünk 
Javára megnyugtató elintézést fog 
nyerni!

Az egyházegyetem közleménye.

E G Y L E T E I N K

Nőegyletünk működésében kiemel
kedő és hosszú ideig emlékezetes ma
rad az a műsoros szeretetvendégség, 
melyet a lelki ajándékokban gazdag 
evangelizációs hét befejezéseként virág- 
vasárnapján rendezett a gyülekezeti 
teremben. Az egyházi élet elevenségé
ről tett ismét bizonyságot az a körül
mény, hogy a terem nemcsak zsúfolásig 
megtelt, hanem sokan kint is szorultak. 
Az igét dr. Kékén András budapesti 
igazgató lelkész hirdette, a műsorszá
mokat részben az Ifjúsági Luther Szö
vetség tagjai adtáK. — A Nőegylet 
nagycsütörtökön este testületileg vett 
részt az urvacsoraí istentiszteleten és 
járult az Ür szent asztalához. Ugyan
csak testületileg jelenik meg Áldozó
csütörtökön a konfirmációs ünnepélyen. 
Szépén folyik a karitatív szolgálat is. 
Nöegyletünk által 14-en, hadifoglyok 
hozzátartozói és Blistás tisztviselők 
részesülnek rendszeres külföldi szere- 
tetaöományban, azonkívül 4 gyermek 
Svájcba, 4 pedig Dániába jutott ki 
nya?alásra.

Fájdalatas'- 8zi7vei -veszünk búcsút 
Nőegyletünk egyik legbuzgóbb, meleg
szívű, áldozatkész alapító tagjától: özv. 
Jány Józsefné testvérünktől, aki a kö
zeli napokban családjával együtt Kana
dába költözik. Mindenkor tisztelettel és 
hálás szeretettel gondolunk hitben gaz
dag, lélekben erős evangélikus egyéni
ségére, imádságainkkal kísérjük és 
kérjük a jóságos istent, áldja meg 
erővel, egészséggel, jó reménységgel, 
hogy uj otthonában is hűséggel szol- 
gálnasson szeretteinek boldogitására, 
az Anyaszentegyház javára és az Isten 
szent nevének dicsőségére.

Nőegyletünk irásmagyarázattal kez
dődő gyűléseit változás nélkül továbbra 
is minden szerdán délután 5 órakor 
tartja a lelkészi hivatalban s kéri a 
tagokat, hogy azokon lehetőleg teljes 
számban megjelenni szíveskedjenek. A 
közösségért végzett szolgálatot meg
áldja az Isten.

Nőegyletünk két kirándulást tervez. 
Egyiket a magyarországi epileptikus in
tézet megtekintésére és egyet a fiók
egyházba. Az időt a szószékről is hir
detjük. (K.)

DIAKONA

Az elmúlt hónapban gondozottaink 
száma szaporodott hárommal. Egy kö
zülök még a böjt utolsó hetében meg
halt, igy 26-an vannak. A rendes havi 
segélyezésen kívül a múlt hónapban

ruhaneműt is kaptak a várostól. Ezt a 
Nőegylet és néhány egyháztagunk se
gítségével megvarrtuk, kinek-kinek a 
szükséglete szerint.

Istennek hála, nem halt még ki a 
szeretet és vannak hívek, akik csele- 
kedetökkel is élik az Igének szavait: 
Adjatok . . .  semmit érte nem várván...

Istennél számon vannak a mi csele
kedeteink és boldogok lehetünk, ha Ő 
fizeti majd meg.

Bibliaórát a nyári hónapokban szer
dán délután 3 órakor tartunk. A biblia
óra látogatóinak száma egynéhánnyal 
szaporodott ugyan, de még mindig ke
vesen tudják Jézus ama figyelmezteté
sét : Keressétek először Istennek orszá
gát és annak igazságát és a többiek 
mind megadatnak nektek.

A  vasárnapi iskolások száma is sza
porodott. Vannak szülők, akik komolyan 
veszik az Ur Jézus figyelmeztetését: 
Engedjétek hozzám járni a gyermeke
ket és ne tiltsátok el őket, mert ilye
neké az Istennek országa, (d.)

IFJÚSÁGI LUTHER SZÖVETSÉG

Házi alapszabályunk életbelépése után 
Egyesületünk néhány taggal megfo
gyott, de ennek ellenére töretlenül ha
ladunk előre azon az utón, amelyet a 
mi Megváltónk, Jézus Krisztus jelölt ki 
számunkra. Tudjuk, hogy az ut rögös és 
tövises, de erősen bízunk abban, hogy 
legyőzünk Krisztussal minden akadályt. 
Egyesületünk komolyabb jellegű össze
jövetelét szerdán este V28 órakor tartja. 
Ezt mindig irásmagyarázat vezeti be. 
Előadást tartottak: Bártfai Lajos ma- 
gyarbánhegyesi és Mautz László sza
badságon levő s. lelkész. Ifjúsági ének
karunk minden pénteken V28 órakor 
tart próbát. Legközelebb a pünkösdi 
ünnepi istentiszteleteken fognak éne
kelni. Egyesületünk meglátogatta a 
dunakeszi-alagi fiókegyházunkat, ahol 
a délelőtti vallásos összejövetelen a tel
jes műsort ők adták. Különösen ének
karunk szép énekszámai voltak felejthe
tetlenek fiókegyházi híveink számára. A 
közeljövőben a kisalagi (kundházai) 
szórványgyülekezeíet látogatjuk meg, 
ahoi mindössze 40—50 evangélikus él 
és lelki gondozásuk meglehetősen nagy 
nehézségbe ütközik a távolság miatt. 
Ezért Egyesületünk előreláthatólag itt 
is nagy missziói munkát fog végezni 
közreműködésével. Szép számmal vett 
részt Ifjúsági Egyesületünk a pestkör
nyéki ifjúsági egyesületek találkozóján, 
amelyet Csepelen tartottak. A  jövőben 
ezeket a találkozókat is rendszeresíteni 
fogjuk és Rákospalota, Rákoskeresztúr 
és Kispest érdeklődik melegen az új
pesti Ifjúsági Luther Szövetség munkája 
után és a kapcsolatot minden körülmé
nyek között megszeretné teremteni. 
Junius 5-én (Űrnapján) a régi hagyo
mányos kirándulásokat kívánjuk felele
veníteni és más újpesti evangélikus

egyesületek és szervek bevonásával 
egy igen nagyszabású kirándulást ter
vezünk erre a napra. Végül junius kö
zepe táján egy a téli szezont lezáró 
műsoros estet rendez az Egyesület, 
ahol a tagokon kívül több helyi vendég- 
művészt kérünk fel a szereplésre. A 
nyár folyamán sem kíván Egyesületünk 
u. n. nyári szünetet tartani. A munka 
a nyári viszonyoknak megfelelően to
vább folyik, (s.)

EVANGÉLIKUS DIÁKSZÖVETSÉG

Husvét óta több összejövetelt tartott. 
Az összejövetelen változatos műsorszá
mok hangzottak el. Az utóbbi időben 
a leányok is mindnagyobb számban 
kapcsolódnak bele a Diákszövetség 
munkájába. Május 4-én kirándulást 
rendezett Aíagra, ahol egyúttal a du
nakeszi—alagi fiókegyházat is megláto
gatta. A  kirándulás sikerén felbuzdulva, 
más alkalommal is szándékoznak ilyen 
kirándulást rendezni a környékbeli vi
dékekre. — Junius 1-én tartja a Diák- 
szövetség nagyszabású záróünnepélyét, 
ahol körülbelül 50 diák lép fel külön
böző műsor számokban. Itt mutatkozik 
be tánccsoportunk is. Szép magyar 
táncokat adnak elő Bercelly Tiborné 
betanításával. Tekintettel arra, hogy az 
előadás jövedelme egyházi karitatív 
célokra fordittatik, kérjük híveink támo
gatását. Vásárolják meg a diákoktól a 
jegyeket és jöjjenek, nézzék meg elő
adásukat. Végtil ismételten kérjük a 
szülőket, hogy gyermekeiket bizalommal 
és szeretettel küldjék le az egyház ke
belében működő Diákszövetségbe, ahol 
valláserkölcsi alapon minden olyan szó
rakozásban részesülnek, amelyet egy vi
lági egyesület sem nyújthat nekik, (s.)

FIUCSERKÉSZCSAPAT

Csapatunk három tagja résztvett a 
jam boree-válogató tábor 4 napos próba
táborozáson, s közülük az egyik kép
viseli majd a csapatot a francia világ- 
jamboreen, Moissonban, ez év augusz
tus havában. A világtábor két hétig 
tart, utána a fiuk résztvesznek a fran
cia vendégszeretet két hetében, a ma
gyar altábornak megfelelő tartomány 
egy-egy családja vendégeként. A ma
gyar fiuk a Languedoc tartományba 
kerülnek e két hétre. Ez a tartomány 
a Pireneusok mentén van, tehát ismét 
uj környezetet, uj élményt jelent szá
mukra.

A csapat többi tagja pedig szorgal
masan készül a hazai nagy táboro
zásra, melybe előreláthatólag 20 főnyi 
létszámmal mennek fiaink. Egyre- 
másra teszik le a próbákat, hogy ami
kor a táborban helyt kell állni, n© 
legyen egyik sem másra utalva, ha
nem inkább ő lehessen másoknak, te
hát a közösségnek segítségére. A pün
kösdi két és félnapos próbatábor is 
már előkészület az idei nagytáborra, s



egyben kitűnő alkalom a gyakorlati 
cserkészismeretek, ügyességek elsajá
títására.

A  táborok anyagi előkészületeihez 
tartozik az a terv is, hogy a tanév 
végével, tehát kb. junius közepén a 
csapat előadást rendez, melynek jöve
delme tisztán a táborozás céljait szol
gálja majd. Kérjük ezen tervünk jó
indulatú szives támogatását, hogy men
nél több fiunk vehessen részt a nem
csak élményt, hanem erőgyarapodást 
jelentő nyári nsgy táborun kon. (t.)

LEÁNYCSERKÉSZCSAPAT

Husvét után nagy lendülettel indult 
meg a csapat munkálkodása. Létszá
munk hétről-hétre emelkedett, s nem
csak cserkészeink, de kis tündérkéink 
csapata is állandóan növekszik. A ko
moly munkát és tanulást április hónap
ban két kirándulással egészítettük ki, 
amikor is elsőizben a megyeri dom
bokra, másodszor pedig az újpesti Nép
szigetre mentünk csapatunkkal. Itt a 
sok játék és énekszó mellett leányaink 
több hasznos gyakorlati dolgot sajátí
tottak el és gyakoroltak.

A közeljövőben fognak csapatunk 
tagjai próbázni, melyet előreláthatólag 
junius elején tartandó avatás fog ki
egészíteni.

Nyáron csapatunk több tagja vesz 
részt a központ által hirdetett, julius 
15-én kezdődő vezetői, majd családve
zetői és kiképzőtáboron, (Zs.)

A P R Ó  H Í R E K

1. Ordas Lajos püspök külföldi utján 
Svédországból Amerikába érkezett.

2. A presbitérium kívánságára havon
ként bibliaórái tartunk és pedig minden 
hó első csütörtökjén este 7 órakor a 
gyülekezeti teremben. A legközelebbi 
junius 5-én lesz. Mindenkit szeretettel 
várunk.

3. Pünkösd két ünnepén mindkét 
temp'omban d. e. 10 órakor tartunk 
istentiszteletet úrvacsorával. Kisalagon 
pedig az első napon 12 órakor.

4. Újpesten áldozócsütörtökön tartot
tuk meg a konfirmáció szép ünnepét 
27 növendékkel Alagon a szószékről 
hirdetjük az időpontot. Itt a konfirman
dusok száma 7.

5. Ebben a tanévben 4 tanulónk áll 
érettségi vizsgára a gimnáziumban, egy 
fiú és három leány.

6. Az alag-dunakeszi fiókegyház rend
behozatta a gyülekezeti termet. Ezzel 
meg van adva a lehetőség a gyüleke
zeti élet megindítására. A Nőegylet 
vállalta a felszerelés beszerzését s az 
ifjúság is bekapcsolódik az épitő mun
kába, miután a presbitérium megkezdte 
a hívek összeírt sát.

Illlllltllllllllltllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll 

A d o m á n y a in k k a l  t e g y ü k  le h e t ő v é  

É r t e s í t ő n k  á l la n d ó  m e g je le n é s é t !  
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Végül kedves kötelességemnek tar
tom Útmutatásul szolgálni mindennapi 
bevásárlásaitoknál. Szeretettel vár és 
fogad benneteket:

Alagon Ferenczy Zoltán füszerkeres- 
kedése, Zrinyi-u. 16.; Újpesten: Abbázia 
virágüzlet, Árpád-ut 71.; Bakonyi Ist
ván drogéria, Bajcsy-Zs.-ut 16.; Bausz 
Józsefné divatszalon, Deák-utca 33.; 
Csapó Imre bazárüzlete, István-tér; 
Ferenc László könyv , papír-, irószerke- 
reskedés, kölcsönkönyvtár,Árpád ut 76.; 
Földiák Károly órás, Bajcsy-Zs.-ut 29.; 
Gizella női divatszalon, Apponyi-u. 11.; 
Grosz Kristóf férfiszabó, Rezi K.-u. 29.; 
Kardos Gábor képkeretgyár, Csengery- 
utca 3.; Kirschner István szerelő, Bá- 
thory-u. 4.; Mravik Ferenc cipész, Rezi 
Károly-u. 2.; Pétervári László szücsmes- 
ter, Árpád-ut 94.; Pilinszky György ci
pészmester, Attila-u. 110.; Phöbus Villa
mossági R.-T., Tó utca 7.; Schreiner 
Antal sütöde, Árpád-ut 112.; özv. Takács 
Gyuláné bazárárus; Bajcsy-Zs.-ut 7.; 
Tiefenbach Pál lakatos- és vízvezeték 
szerelő, Templom u. 3.; Urbán Fülöp 
esernyős, Bajcsy-Zs.-ut 3.; Zigó Mátyás 
kalapos mester, Árpád-ut 82.

B o ld o g  ü n n e p e k e t  k iv á n u n k !

Újpest, 1947. május 16.

M E Z E I  J Ó Z S E F
.—iv—mfcósz.—
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