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hetne vitatni), hanem a napi önérdekek min-

denáron való “keresztülverése”, jóllehet a
mai fejlődésnek álcázott nyereség a holnap
rákfenéjét alapozza meg. De naponta futnak zátonyra párkapcsolatok az elvtelenség, a hűtlenség miatt... Pedig aki Istennel
nem számol, az nem számol az Isten törvényével sem. Aki csak magával számol, az
önzővé és kibírhatatlanná válik – idővel, a
maga számára is.

Az idő találkozásokat érlel
A nagy “rohanásban” – az Élet persze
– sokszor elfeletjük: az élet attól
szépül, ha találkozások vannak benne. Ez
időt, sokszor hosszú várakozást igényel.
Van, aki nem tud várni a másikra, s érdekes módon aztán sosem érkezik meg az,
akire érdemes lett volna várnia. Párkapcsolati problémák százezreiben az egyik
alapvető hiba a várakozás készségének a
hiánya. Ha nincs idő az érték kialakulásának kivárására – lásd az almára egy évet várunk, míg leszakíthatjuk a fáról –, akkor
értéktelen dolgok kötik le erőnket, figyelmünket. Ha nem adunk időt az Istennek,
akkor sosem lesz elég időnk saját magunkra sem! Érdekes módon, ha bajba kerülünk, ha betegség, veszteség terhe
nyom, akkor rögtön jut idő az Istenre is...
Kórházi ágyak mozdulatlan fehér csöndje
sokszor kiált az Isten felé...
nem ez!

A türelem a hit próbája is

G

yerekkoromban nyáron ettük a
dinnyét, ősszel a szőlőt, télen
pedig az almát. Manapság, amikor
faluvá zsugorodott a Föld, asztalunkra került gyümölcsök nem jelzik megfelelően
az idő múlását... Másképpen haladunk. A
természet szívverését se érezzük, helyette
az atomórák rezgése szabdalja életünket
– nehezebb is lett a várakozás...

Várni márpedig kell
Ahhoz, hogy a fa gyömölcsöt hozzon,
egy esztendőt, ahhoz hogy gyümölcsfáink
termőre forduljnak éveket, ahhoz pedig,
hogy gyermekeink emberré váljanak – évtizedeket. A természet Isten-alkotta rendje,
hogy a növényeknek napfényre van szükségük, a gyümölcsérésre a sötétség és a
hideg alkalmatlan. De így van ez az emberek életében is. A családi meleg hiánya
miatt didergő lelkecskék egy-két évtized
múlva nem egyszer olyan gyümölcsöt hoznak életükben, ami kicsi, kukacos és félig
rohadt... Kell az Isten Világossága, hogy
helyesen fejlődjék a gyermek, s érett szép

gyümölcsöt hozzon élete – önmagának, reábízottaknak, hazának hasznára, szülőknek örömére és Istennek dicsőségére. A
gyümölcsök mindig egyértelműek, nem
összetéveszthetőek, mindenki számára jól
láthatóak: jóság, igazság és egyenesség.

Olykor mégis
elbizonytalanodunk
Azt gondoljuk: Hiába a buzgó jóság, ha
a gonoszság gyorsabban “reprodukálja”
magát... Ne felejtsük el, a jóság nem csak
gyümölcs, ami táplál, éltet, de ugyanakkor
jel is: istenképűségre teremtettségünk jele
mindenki számára, hogy érdemes küzdeni, érdemes nagyobb/istenes távlatokban is gondolkodni. A látható igazságból
az embervilágban kevesebb van, mint
igazságtalanságból, de ne feledjük Jézus
szavait: egy kevéske só az egész levesnek
ízt ad. Az egyenesség kiszámíthatóságot
jelent. Talán ennek hiánya a legdeformálóbb korunk társadalmában. Nincs kiszámíthatóság... A politikában már rég nem
az elvek a fontosak (azokat értelmesen meg le-

Türelmetlenségünk oka nem elsősorban az időhiány, a körülmények szorítása,
hanem a szeretetlenségünk, ami meg a hitetlenségünkből fakad. Nem tudjuk elhinni, hogy a konfliktusok szeretettel is
megoldhatóak. Inkább hiszünk a határozott odacsapás hatékonyságában, mint a
szeretet szelídségének nevelő erejében...
Pedig az ígéretek azok számára válnak
valóra, akik alávetik magukat a várakozásnak, akik felvállalják az idő súlyos keresztjét, s merik hinni: Istennel együtt
semmiről nem maradnak le. Isten nélkül
azonban – mindenről. S mi a “minden”?
Az, ami fontos, ami megmarad, ami mienkké válik. Isten nélkül – hiába markolunk
sokat – ami keveset sikerül megfognunk,
az is hamar kifolyik kezünkből.
Az istenes lét csodája, hogy kegyelemből élünk – naponta. Így válik ajándékká
az idő, s válik valósságá az ígéret. Ne legyünk hát restek, fordítsuk bátran arcunkat az Isten Szeretet-Napja felé, hogy
sugarai éltessenek, s növeljék életünket!
fm

Rövid-hírek

J

únius 19-én a Tatai Református Gimnáziumban evangélikus hit- és erkölcstan
tantárgyból Angyal-Cseke Csaba testvérünk
érettségi vizsgát tett – kiváló eredménnyel.
Lapzárta után érkezett a hír, hogy július 2án az Evangélikus Hittudományi Egyetem
teológus-lelkész karára is sikeres felvételt
nyert – amihez ezúton is gratulálunk – s reméljük,
hogy a komáromi gyülekezetbe tartozó –
immár teológus testvérünk – tanulmányai mellett
talál majd alkalmat egy-egy cikk, kisebb tanulmány megírására – ahogyan ezt korábban is
tette – a Lutherrózsa Olvasói számára.

J

únius 12-én a Tatai Református Gimnázium 10-dikes evangélikus tanulói Antal
Zsóka, Gulyás Barna, Köpe Krisztián, Labossa Döme és Lázár Lídia hit- és erkölcstan tantárgyból az ilyenkor szokásos
“kis-érettségi” szóbeli vizsgát tettek. A vizsgabizottság elnöke Schermann Gábor tatabányai lelkészkollégám volt.

J
J

únius 12-én a Kocsi úti új temetőben eltemettük Schlepp Teréz testvérünket az
ÚRban. A feltámadás reménységét Pál
apostól Római levelének 14,7-8 versei alapján hirdettem: “Mert közülünk senki sem él
önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha
meghalunk, az Úrnak halunk meg.” Isten
tegye áldottá emlékét szerettei körében!
“Boldogok, akik az ÚRban hunytak el!”
únius 13-án munkaközösségi ülésen
(LMK) vettem részt Tatabányán. (Beszá-
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únius 15-én Sopronban megkereszteltük Mikó Kristóf László kistestvérünket,
Mikó András (ev.) és Mikó-Kósa Zita (ev.) elsőszülött gyermekét, Nagy Oszkár Csongor
(ref.) és Kósa Kitti (ev.) keresztgyermekét.
Isten gazdag áldása kísérje a gyermeket és
az egész családot!

únius 23-án istentiszteletünkön Szarvas Regina kistestvérünk – Szarvas
Szilveszter (ref.) és Miletics Hedvig (ev.) másodszülött gyermeke, Török Imre (r.kat.) és
Tóth Brigitta (ref.) keresztgyermeke – a keresztség szentségében részesült. Isten
gondviselő jósága óvja és áldja az egész
Családot!

molóm a túloldalon olvasható!)

únius 13-án megtartottuk a Nikodémus
Akadémia piknikkel egybekötött félévi záróalkalmát. Viszzatekintéssel kezdtünk. Felelevenítésképpen röviden összefoglaltam 34.
szemeszterünk 15 alkalmának témáit, majd
ehhez kapcsolódó észrevételek, hozzászólások, kiegészítések és kérdések hangzottak
el. A testvéri beszélgetést színezte, hogy Huszárné Ági unokája Sophie Stuttgartból is
jelen volt, s mint “fiatal-felnőtt hang” bekapcsolódott a beszélgetésbe. A jelenlévő testvérek a szeptember végén induló 35.
szemeszter szórólap-tervezetét is már kézbe
vehették, s a NikA-brossúra böngészése közben inspiráló ötletek is elhangzottak a 2020as NIkA-alkalmak témáit illetően. A jelenlevők
– ahogyan ezt korábban is tették – most is hasznos
ajándékkal (kávé+tea!) és virággal kedveskedtek a lelkésznek és a kántornak. Az alkalom
végén a Tanczer-házaspár új zászlót adományozott a gyülekezetnek, amit köszönünk itt
is. A 34. félévet hálaadó áhitattal zártuk.

J

únius 30-án istentiszteletünkön Kálmán
Lenke kistestvérünk – Kálmán Sándor
Szilárd (ev.) és Redling Laura Petra (r.kat.) elsőszülött gyermeke, Kálmán-Schüler Krisztina (ev.) Marcus Schüler (ev.) Csillag Evelin
Szandra (ev.), Kelner Patrik (ref.) Redling Dániel (r.kat.) keresztgyermeke – a keresztség
szentségében részesült. Isten áldása legyen Vele és családjával!

Foto: FMK
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Havonkénti lelkészi
munkaközösségi üléseink
(LMK) nyári szünet előtti
utolsó alkalmát most is egy
kirándulással kötöttük egybe.
LMK-vezető lelkészkollégám
ötletét toldottam meg azzal a
könnyelmű kijelentéssel, hogy
akár fel is futhatnánk
Keresztelő János Öreg-tavi
szobrától a Turul-szoborig –
a környék közelebbi
megismerését segítendő.
A kihívást néhányan
elfogadták, s nekivágtunk!

Együtt a természet szószék-magaslatán.

Vasárnapi igehirdetésre készülve.

Itt a dolgozatra reflektáló gondolataink is
egészen mások voltak!

Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél...
hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak
prédikálok, magam olyanná ne váljak, mint aki alkalmatlan a szolgálatra.
1 Kor 9,26-27

A

z embertpróbáló kora-reggeli
hőség sem riasztotta vissza elszánt
kis csapatunkat, hogy Keresztelő
János áldásra emelt keze alól (Tata, Öreg-tó)
futva – szerénységem inkább kocogva, hiszen 57
évemmel én képviseltem a Fejér-Komáromi
Evangélikus Egyházmegyénk régebbóta fiatalabb részét – nekivágjunk a mintegy 13 ki-

lométeres szakasznak, melynek utolsó
kilométerében 266(!) méteres szintkülönbség várt ránk.
Fő motivátorunk és egyben életmentő
víztartalékaink biciklis futára Szarka István esperes urunk volt, akinek kora reg-

Az “elszántak” maroknyi hada...

geli futás-penzumát tudtuk be teljesítménykompenzáció gyanánt, ő ugyanis
Bakonycsernye polgármesterével – mint
igazi előljárók, jó példát adva – Turi Balázzsal
együtt edzenek a tradicionális “CsernyeFeszt”-futásra.
Csapatunkat erősítette egy “külsős” is,
az egykor volt bakonyszombathelyi lelkésztestvérünk Vancsai József, aki szinte
profi futónak számítandó, hiszen idén is
csapatban – élükön Kondor Péterrel, a Déli Egyházkerület püspökével – körbefutották a Balatont. Nagy Gábor súri és Bence Győző
nagyvelegi lelkészek alakították az “élbolyt” – rám a “sereghajtó” feladata hárult.
Mindannyian átéltük az időközben 30
fok fölé emelkedett hőmérséklet testgyötrő
erejét, de esperesünk szorgalmasan ide-oda
karikázó figyelmének köszönhetően a kulacsunkból sosem fogyott ki a víz! Itt is megtapasztalhattuk, mint a gyülekezeti életben
is sokszor, hogy utánpótlás és háttérszolgálat nélkül nem működnek a dolgok!

A Szelim-barlang hűvösében.

Azok a kollégáink, akik “csak” a 416
lépcsős szintkülönbség leküzdését vállalták, futó-csapatunkat az erdőszéli pihenőnél várták be, ahonnan egy rövidnek tűnő
regenerációs szünet után elmentünk megnézni a Szelim-barlangot. Egy közös fotózkodás után a fák-adta hűs árnyékban
megtartottuk szokásos prédikáció-előkészítő ülésünket, melynek alapját Süller
Zsolt tordasi lelkész dolgozata adta, amit
távolléte miatt LMK-, s egyben túravezetőnk Schermann Gábor tatabányai lelkészkollégánk olvasott fel.
Végül a csapat fiatalabb és a környéket
még nem ismerő része elzarándokolt a kilátóig is, mi pedig néhányan, aktuális egyházi
és
magánéleti
dolgainkról
beszélgettünk egy finom kávé/üdítő mellet, a nemrég megnyílt Gerecse Kapuja látogatóközpont teraszán. Koradélután ért
véget “rendbontó” LMK-ülésünk, melyről
mindenki a testvéri beszélgetés örömével
indult hazafelé! fm
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rvendetes, hogy az utóbbi időben
egyre több a keresztelő – legalábbis ott, ahol még vagy újra
gyerekzsivaly vidámítja a településen élőket. Katolikus és református kollégáim is
igazolják, bizony elég gyakran komoly információ-hiányt tapasztalunk szülőknél,
leendő keresztszülőknél nemcsak a kereszteléssel kapcsolatban, de az egyházi
dolgokat illetően is, ezért igen hasznosak
a keresztelésre felkészítő alkalmak.
Mivel egy-egy keresztelés nem a vég,
hanem valami istenesen szépnek a kezdete, ezért ezeken az alkalmakon nem az
az elsődleges cél, hogy dogmatikai igazságokat adjon át a keresztelő pap/lelkész,
hanem próbáljon érthetően beszélni a keresztség szentségének a titkáról. Ezért
fontos röviden és tömören is megfogalmazni a teológiai igazságot a kereszteléssel kapcsolatban, hogy pl. a „keresztség az
szövetség Istennel” vagy ahogyan Horváth-Hegyi Olivér, a Szentendrei Evangélikus Egyházközség lelkésze mondja:
„A keresztségben Isten gyermekévé fogadja a pici babát, mi pedig ehhez csupán segítséget nyújtunk. A lényeg, hogy
4

a gyereknek legyen gyökere, tartozzon
valahová, legyen hova visszanéznie".

„Keresztszülőségre kértek
fel” – mi tegyek?

Vannak olyan „guruló jó-keresztények
– értsd: kocsin hozzák-viszik őket” – akiknek
az egyházi kapcsolatuk csak a keresztelésre, az esküvőre és az egyházi temetésre
korlátozódik. Velük történik meg olykor,
hogy gyors-segítséget kérnek ismerőseiktől, hogyan is válaszoljanak a megtisztelő
felkérésre? Sajnos nem kiugró ritkaság,
hogy nemegyszer a szülők vagy keresztszülők közül valaki nincs megkeresztelve;
ilyenkor hasznosak lennének az egyházi
útmutatók! (Tervezem is egy ilyen „keresztelői
bédekker megírását, eladdig ezt a szerény összefoglalót szánom gyors-segítségül!)

Mi evangélikusok vagyunk talán a legnyitottabbak, nem támasztunk különleges
feltételrendszert a keresztelés szentségének a kiszolgáltatásával kapcsolatban, hiszen a nem-keresztény „keresztszülők”
arra tesznek ünnepélyes fogadalmat, hogy
az „evangélikus egyház segítségével gondoskodnak a gyermek hívő kereszténnyé

Kálmán Sándor Szilárd

növekedéséről”. Magyarul: ha a szülők a
keresztény neveltetés önkéntesen vállalt
kötelelezettségét elmulasztanák, akkor a
keresztszülők emlékeztetik a szülőket a keresztelőkútnál tett fogadalmukra, s ha kell
maguk is részt vállalnak, segítséget nyújtanak az egykori vállalás hűséges betöltéséhez. Nekem is volt olyan keresztelési
szolgálatom, ahol az egyik ‘keresztapa’ (egyházjogilag persze csak keresztelési tanú lett) az
édesapa jó-komája moszlim vallású volt.
Áldott emlékű Labossa Lajos esperes/püspökhelyettes elöljárómtól tanultam még kezdő lelkész koromban, hogy
érdemes mindig a gyermek érdekét nézni
– ahogyan Ő is ezt tette a mintegy ötvenéves tatabányai lelkészi szolgálata alatt.
Ebben a köztudottan kommunista bányászvárosban sok „titkos” keresztelője
volt – mert munkahelyen, bizonyos beosztásokban lévőknél hátránnyal járt, ha
kitudódott, hogy valaki „templomos”.
Fiatalabbak kedvéért: aki hívőnek vallotta magát,
arra a vad-kommunista párt-titkárok, vállalati-,
üzemi-kiskirályok hamar rásütötték a bélyeget,
hogy az ilyen ember biztosan a régi kapitalista világot sírja vissza, sőt reakciós és a szocialista
rendszert akarja megdönteni.

Keresztelőre hívtak

Először is: a keresztelés egy mérföldköves, fontos ünnepi esemény a család
életében, ezért erre akárkit nem hívnak
meg. Ha vendéglistára kerülünk, akkor az
egy különleges megtiszteltetés, aminek ha

felkérnek, hogy a keresztelés egyházi szertartásán megjelenjenek, a keresztanya a
gyermeket keresztvíz alá tartsa, a gyermek nevében az egyház által előírt fogadalmat letegyék, s a keresztelés
szertartásán aktívan részt vegyenek. A felkéréssel, ennek elfogadásával, valamint az
egyházi szertartáson való részvétellel a
szülők s a felkért férfi és nő komák lesznek; meghatározott kötelességeket – ha a
“Egyházkelés” –
régi szép szokás:
az édesanya az
oltárnál áldásban
részesül.

gyermek megárvult, és nem volt közeli vér szerinti
rokona, a gyám megbízatásánál elsősorban a keresztapa jött számításba! – vállaltak egymás

iránt, ill. a keresztszülőpár a gyermek
iránt is. A gyermek keresztapámnak, keresztanyámnak szólította keresztszülőit.
Foto:
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nem tudunk eleget tenni, akkor illik időben kimenteni magunkat. Ha elmegyünk,
akkor pedig elvárható, hogy jelképes ajándékot vigyünk a kisgyermeknek, amivel ki
tudjuk fejezni, mennyire örülünk, hogy
részesei lehetünk ennek a bensőséges családi eseménynek, hiszen a keresztelőn, s
a keresztelői ebéden/vacsorán nemcsak a
közeli hozzátartozók és a szűkebb rokonság, de a barátok is jelen vannak.

(Egyes vidékeken így szólította a keresztszülő
testvéreit és azok házastársait, valamint a keresztszülők még élő felmenőit is, pl. öregkeresztapám,
öregkeresztanyám megkülönböztető jelzővel.)

(Bár kezdő házasoknak, gyereknevelőknek mindig jól jön egy kis ‘gesztusértékű‘ támogatás, de
ha a pénzes boríték mellé kreatív ajándékot is készítünk, akkor leszünk igazán stílusosak!)

A keresztszülői „hivatal” – mi
az a komaság?

A néprajztudomány a komaságot mint
társadalmi intézményt, a műrokonság
egyik formájaként tartja számon. A komaság, elsősorban a keresztkomaság, a
választott keresztszülőség, a legtöbbször
kölcsönös meghívásban is kifejezésre jutott. A régi hagyományos komaság
őszinte és kipróbált jó barátságon alapult,
akik szerették egymást és mindenáron valamilyen szoros, kvázi-rokonsági kapcsolatba akartak kerülni egymással. A komák
egymást a legjobb barátnak, valamint szilárd támasznak tartották, és ha segítségre
szorultak, akár anyagi, akár pedig erkölcsi
vonatkozásban, akkor is egymást hívták.
A komaság intézményének szerepe hasonlóképpen a vérrokonságon alapuló
csoportokhoz (nagycsalád) a hagyományos
falusi társadalom keretein belül volt jelentős. A magyar nyelvhasználatban komának nemcsak a keresztszülők hívták
egymást, de a közeli barátot is így nevezték. A legénykoma, lánykoma általában
azonos korú, azonos réteghez tartozó,
közel lakó gyermekkori pajtás volt. A
komák a legény-lánycsoporton belül öszszetartottak. A lányok pl. egyformán öltöztek, azonos módon viselkedtek. A
legények verekedésnél védték egymást,
együtt járnak udvarolni, apróbb bűneiket,
csínyjeiket is együtt követték el.
A komák mindenkor megkülönböztetett tiszteletnek örvendtek, családi ünnepeken kiemelt szerepük volt. (A nem

A keresztszülői felkérésénél elsősorban
a baráti kör kiszélesítése a döntő. A keresztszülők száma vidékenként változó volt.
A szülők hívhatták minden gyermekükhöz
ugyanazt a keresztszülőpárt, de egy gyermeknek lehetett több keresztszülője is. Általában a római katolikusoknál minden
gyermeknek ugyanaz az egy házaspár a keresztszülője, míg a protestánsoknál egy
gyermeknek több, de olyanról is tudunk,

hogy olykor 15–20 pár keresztszülője is
volt. A megkeresztelt gyermek az összes
keresztszülőpárt keresztszüleiként szólította, de a kötelezettségeket a keresztgyermekkel szemben csak annak az
asszonynak (és párjának) kell vállalnia, aki
keresztvíz alá tartotta a gyermeket. A keresztelő után a szülők és keresztszülők komának szólították egymást és a
keresztszülői „hivatal” fontosságát, megbecsülését hangsúlyozandó (csángók, székelyek)
magázódtak, még ha előzőleg tegeződtek is!

Kell ez még nekünk?

Igen, kell. Akkor is, ha egyre kevesebben nőnek úgy fel, hogy keresztszüleik valóban részt is vesznek az életükben, mert
vagy eleve nincsenek is, vagy vannak
ugyan, de szerepük puszta formalitás.
Keresztszülőnek lenni megtiszteltetés,
ugyanakkor felelősség is. A keresztszülőség nem egy egyszeri eseményre szól, ahol
a szertartás alatt a gyermeket tartja. Nem
egy névleges tisztség, hanem egy életre
szóló, fontos feladat. Nem abból áll, hogy
a keresztszülő születésnapra meg Karácsonyra ajándékot vesz a keresztgyerekének. Keresztszülő csak az legyen, aki
valóban alkalmas rá.
Fontos, hogy azokat kérjük fel, akik
majdan a gyerekkel lesznek, és a személyes kötődésen keresztül a magukénak is
tekintik gyermekünket, s ezzel örömeit, s
bánatait is. Akikben bátran bízhat, s megbeszélheti gondjait rajtunk kívül vagy
akár rólunk...
Egyik kedves hívem mondta: “Már
akkor kiválasztottam a legjobb barátnőmet keresztszülőnek, amikor még a kislányom meg sem született, a férjem pedig
ugyanígy volt a legjobb barátjával. Szerintem ez egy nagyon szép hagyomány.
Van egy fényképem, amin csak a gyerekek vannak keresztszüleikkel, és időnként
csodálkozva nézegetem. Egy család vagyunk, és nagyszerű tudni, hogy nemcsak nagyszülei vannak a gyerekeimnek,
de ilyen csodás keresztszülei is, akik játszanak velük, szeretik őket, akikre számíthatunk, s akikkel egykor majd
számolhat a keresztség áldásában növekedő gyermekünk is.”
fm

vérrokon ilyetén befogadását mindig nyilvános
aktussal erősítették meg, és a tágabb rokonság tudomására hozták, mert így volt igazán érvényes.)

A “koma” tehát az a férfi és nő, akit
vagy akiket az újszülött gyermek szülei
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Hitben elpecsételve...
Néha vannak könnyelmű vállalásaink, melyek
teljesítése olykor óriási kihívássá válnak.
Ilyen ez a mostani “riport” is, mely a lehetetlennel
birkózik: Hogyan lehet néhány hasábba sűríteni
egy Krisztusnak elkötelezett protestáns család
vándorlásokkal teli, több mint
két évszázados történetét?
A nevek, események
tengerében az iránytű
szerepét az emlékező utód,
gyülekezetünk oszlopos tagja,
Huszár Miklósné Paulinyi Ágnes
tölti be.

...huggenotta örökségben élve

P

ontosabban elüldözték őket, mert hugenották (francia protestánsok, kálvinisták)
voltak. Ismerjük a történelmi hátteret, s azt a
borzalmas dátumot, 1572. augusztus 23-áról
24-ére virradó éjszakát, mely többféle néven
is beleírta magát a történelembe: hugenották
éjszakája, a Bertalan-éji vérnász, Szent Bertalan éjszakája. A lemészárolt hugenották
számával kapcsolatban eltérően nyilatkoznak
a történészek, de a források kb. 2000 párizsi
és 20-25.000 vidéki hugenotta megöléséről beszélnek,
ahogyan az előbb ebben a
könyvben is mutattam. Ma
már tudjuk, hogy a vallásháború mögött politikai érdekek
is
húzódtak,
mindenesetre a katolikus
franciák arra kényszerítették
a protestánsokat, hogy térjenek vissza a katolikus Anyaszentegyházba. Az őseim a
kivándorlás mellett döntöttek, de sokan voltak akik szó
szoros értelmében is felvették a harcot hitük, s egyéb érdekeik védelmében.
A családi elbeszélés
egyébként megőrizte, hogy
az 1920-as években még az
elszármazottak egy része
tartotta a kapcsolatot a
francia rokonsággal, sőt még valamilyen
franciaországi Pour-kastély örökösödési
ügyében is keresték a leszármazókat, sőt a
rokonságból ki is utaztak megnézni az örökséget, de végül nem felelt meg senki a jogi
követelményeknek.
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Valóban, először a dél-német területeket
érintették, s szép lassan elkerültek Dobsinara, ez a mai Szlovákiában a Kassai kerület
Rozsnyói-járásában van. Írásos
emlékeink többnyire ebből az
időszakból vannak. A Dobsinától
nyugatra fekvő Murányban született a nagyapám a 19. század
végén, akit Pour Jenőnek hívtak,
s tisztviselő volt az akkor még
teljes Magyarországon fekvő
Rima-Murányi-Salgótarjáni Vasműben.
Innen kellett
bevonulnia
hadnagyként 1914-ben, s került Premisl-be. Később
azonban orosz hadifogságba
esett, ahonnan csak 1920ban került haza a Nemzetközi
Vöröskereszt
közreműködésével, Vlagyivosztokon keresztül. A többhónapos hajóútat egy másik
gyári munkatársával együtt
tette meg, mert az út költségeit valamint az oroszoknak
“járó” igen komoly hadifogoly-megváltási “illetéket”
az ózdi Vasmű fizette meg.

Igen, volt egy öccse Pour Gyula, aki
Isonzónál esett el, a síremléke ma is ott áll
Székesfehérvárott. Sajnos nem vitte így
senki tovább a Pour-család nevét, mert a

háborút túlélő Jenőnek egy leánygyermeke
lett, az én édesanyám Pour Katalin, aki kétéves volt amikor a “papát” elvitték, s nyolcéves lett mikor legközelebb látta...

Természetesen, és emberemlékezet óta mindig evangélikusok voltak. Ott Murányban
is az alkalmakat rendszeresen
látogatták. Az templomtól nem
messze volt az iskola, s a templommal szemben a helyi kaszinó állt, ahol az istentisztelet
után megittak egy korsó sört,
röviden megbeszélték az aktuális eseményeket, s utána siettek
haza, mert otthon már várta
őket a vasárnapi ebéd.
Ágostai Hitvallású evangélikus édesapám – Paulinyi Árpád – édesanyámat már mint a Bélapátfalvi
Cementgyár mérnöke vette el, s Marcsek
János ózdi vezető evangélikus lelkész adta
őket össze. Van is itt egy kivágás a korabeli
helyi újságból... Egyébként Marcsek tisztelendő úr engem még tanított hittanra, de
akkor már elég idős volt.

A Pour-család az
1910-es években.
Családunk mindenkori egyházszeretetének, a templomi alkalmak rendszeres látogatásának köszönhetően jó emlékeim
vannak a gyermekkori ózdi éveimről. Egyszer ugyan valamiért költöznünk kellett, s
akkor messzebbről jártunk templomba...

1950-ben. Édesapámat – amikor még Bélapátfalván laktunk – jól ismerte egy tehetős
Konfirmációm Tatabányán – 1952-ben.

Úgy, hogy ez a családban sokszor volt
beszédtéma. Nagyanyám nagyapámnak
rendszeresen küldött ki csomagokat, még
orosz nyelvkönyvet is, mert a tisztek akkor
még “tisztekhez illő” bánásmódban részesültek a fogságban. Az orosz nyelv megtanulásának pedig nagyapám később hasznát
vette, amikor bejöttek az oroszok és tolmácsokat kerestek. Ennek is volt köszönhető –
a JóIsten gondviselése mellett –, hogy komolyabb tragédiák elkerülték a családunkat
1944-45-ben, amikor a Vörös Hadsereg átvonult Magyarországon.

szomszédunkban szolgáló legény, aki munkásigazgatónak került ide Tatabányára, s ő
kereste meg édesapámat. Tudni kell, hogy
akkoriban az értelmiségieket, akiket a régi
rendszer híveinek véltek – “listázták”. Ami
azt jelentette, hogy édesapám hiába volt kiváló mérnökember, hol volt munkája hol
nem – többnyire nem... Így aztán itt iparosodó Tatabányán nagy szükség volt rá, s biztos állása lett. Lakást is kaptunk, igaz csak
egy kettévágott ötszobás mérnöklakás háromszobás részét, gyönyörű kerttel a Mésztelepen
–
mert
háború
előtt
egy
mérnökembernek ötszobás szolgálati lakás járt(!)

–, ahol egészen Apuka nyugdíjazásáig éltünk, majd munkája elismeréseként egy újépítésű, Tatabánya központjában lévő
kisebb emeleti lakást utaltak ki neki. Tatabányán az akkoriban ott szolgáló Selmeczi
János evangélikus esperes-lelkész – később
a Teológus Otthon igazgatójának és a Teológiai
Akadémia tanárának hívták meg Budapestre –

lett családunk lelkigondozója, nála konfirmáltam, ahogyan Zsuzsi húgom is.

Igen, Veszprémbe kerültem az igen jó
hírű Vegyipari Technikumba, ahol fantasz-

Emlékek sodrásában – újra Ózdon.

Orosz hadifogságban – Tobolszk-ban.
Tobolszk-ban.

Tisztek ugyanott
– álló sorban jobbról a második Pour Jenő
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tikus tanáraink voltak – akiket “osztályidegenségük” miatt kirúgtak az egyetemekről,
s így kerültek többnyire szakközépiskolákba.

Igen, ki is mentünk a fiúkkal tüntetni.
Nagy felfordulás volt azon az őszön, csak januárban kezdődött el újra a tanítás. Néhányan ottmaradtak, én hazautaztam
Tatabányára. Akkoriban még az osztálynaplóba is be volt írva a származás: munkás, paraszt, értelmiségi és egyéb. Mivel én
értelmiségi családból származtam, ezért
nekem háromszor annyit(!) kellett fizetni
tandíjként, mint a ‘munkás/paraszt’ tanulóknak, és még kollégiumot sem kaptam.
Édesapám nem nagy mérnöki fizetését –
édesanyám háztartásbeli volt – terhelte ez is.
Bár igen jó tanuló voltam, biztattak is, hogy
menjek egyetemre, de én inkább elmentem
vegyipari technikusként dolgozni, hogy ezzel
is segítsem húgom további tanulmányait.

Igen, pedig nem akartam. Miután megnéztem az almásfüzítői olajfinomítót mondtam a technikumban: “Én inkább Pesten
szeretnék dolgozni!”... Erre rámparancsoltak, hogy “Mit képzelek én?” – Almásfüzítőn
is ugyanúgy kell dolgozni, mint Pesten.

Valóban. Már ismertük egymást látásból, én a minőségellenőrzési osztály laborjában dolgoztam, ő a finomításban – így
szinte napi munkakapcsolatban voltunk – s egyszer bátran megkérdezte: “Hazakísérhet-e?”
Ő is vallásos családból származik, római katolikus, a hitbéli megerősítést a piarista gimnáziumban kapta. Két lányunk született
(ikrek) – ők már ide a tatai Eötvös Gimnáziumba jártak. Erika Stuttgartban él, egy már
ott született olasz fiú a férje. Két unokánk
van ott, Ági pedig most itt él Tatán.
Igen, ők is viszik tovább az ősi örökséget,
ahogyan a szintén Németországban élő Zsuzsi húgom és családja is. Sokat jelentettek
számunkra Gémes István stuttgarti lelkész
által szervezett hitmélyítő táborok/találkozók, ahol sok barátra, testvérre leltünk. Évtizedeken át rendszeres olvasói voltunk a
“Vetés és Aratás”-nak is, aminek a főszerkesztője szintén Gémes István volt.

Mindegyik nagyon fontos volt, de másképpen. Az ózdi azért, mert ott cseperedtünk fel. A tatabányai azért mert ott
konfirmáltam, ott éltünk szüleimmel hosszú
időn keresztül. Hadd említsem meg itt gyorsan, hogy nagyon szép konfirmációi emlékünnepségünk
volt
Tatatabányán
–
Schermann Gábor lelkész úr szervezésében.
Igen megható volt az enyém és a húgomé is.
Édesanyám évtizedeken át oszlopos tagja
volt a gyülekezetnek, s “Mamika” még idősebb korában sem hagyta ki a bibliaórákat,
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Huszár Miklósné Paulinyi Ágnes a kutatólaborban a kenőolajok fémtartalmát elemzi az
atomabszorpciós fotospektrométerrel. KKV – Szőny, 1980-as évek.
ő ott volt akkor is, amikor Labossa Lajos esperes úr csak 2-3 embernek tartotta a hétközi alkalmat. A tatai gyülekezet pedig azért
nagyon kedves nekem, mert nemcsak sok
testvérre leltem, de a Joensuu-Pielisensuui testvérgyülekezeti kapcsolatunkon keresztül még finn testvéreket, barátnőt is
kaptam/kaptunk ajándékba. Szeretem az alkalmainkat, Bettike vasárnapi gyönyörű orgonamuzsikáját, a kamarazenei betéteket, a
közös éneklést, s persze ne hagyjam ki az ádventi koncertet se! A gyülekezet összetartása, szeretete, a fiatalok szép száma az
istentiszteleten, mind erősítenek lelkileg.

Így igaz, Miklós MOL-kiküldetése felejthetetlen élményekkel gazdagított minket. Egy
egészen más világ, más kultúra, s egy egészen
más életérzés, hiszen ez egy másik kontinens!
Bizony gyakran vesszük elő albumainkat melyeket ott készített rengeteg fotóm tölt meg –
Ági évtizedek óta szenvedélyes fotós(!) – lapozgatjuk, nézegetjük, s visszaemlékezünk arra,
hogy hova is vezetett el minket a JóIsten az Ő
teremtett szép világában!

Tatabányán a Jókai-utcai templomban.

Rantakylä-i modern templom
haranglába előtt Ajuval.

Schermann Gábor tatabányai lelkésszel
– a konfirmációi emlékünnepség után.

ódon gerendákat, a kerékvetőket, a gránit kockaköveket. (Nem pedig bedózerolni, ahogy ez Tatán többször is
megtörtént.) Ami szép, környezetbe illő,
nem biztos, hogy drága is.

Michl József polgármester úr felkérésére írtam meg a „Tata lépten-nyomon” c. városismereti könyvet és a 4
évfolyamra felosztott feladatgyűjteményeket, amely „Tankönyv, de színes olvasmány, helytörténeti lexikon és
turistatájékoztató is.” (Michl József)
Ha megállni, megnézni, látni, összefüggéseket keresni, felfedezni, gondolkodni tanítjuk Pl. a könyveimen
keresztül is a fiatalokat, akkor ők is
akarják védeni az épített környezetüket.
A könyv példányai évekkel ezelőtt elfogytak. Készül egy új, diákoknak szánt
kiadvány Tatáról. Furcsa módon tudtam meg, hogy nem én leszek a szerzője.

Bevásárlóközpontok bástyái vesznek körbe minket, s
igencsak sovány vígasz, hogy a nemzetközi
cégbirodalmak rendszerének szorítása nemcsak
Magyarországon, mindenütt a világon érezhető.
Egy település emberi léptékének megőrzéséről
beszélgettem az elmúlt napok egyik forró délutánján
a “Tata más szemmel” c. könyv
szerzőjével.

A 20 évvel ezelőtti „más szemmel”.
Idilli képre emlékszem: hátamat a cserépkályhának döntve lapozgattam – bár
betéve tudtam a leírtakat – olvasgattam
a könyvet a bemutatója éjszakáján.
Azóta is szeretem kézbe venni, nézegetni, lapozgatni. Most is vallom, amit
a bevezetőben megfogalmaztam, és a
többi könyvemre, tanári- és idegenvezetői munkámra is mindig érvényes

volt: „Szeretném megismertetni a városunkat, mert amit ismerünk, azt szeretjük, arra vigyázunk, annak az értékeit
megbecsüljük. Azért dolgozunk, hogy
tovább gyarapodhasson.”
A képviselőválasztáson indulók nagy
érdemként, sűrűn hangoztatják, hogy
ők bizony tősgyökeres tataiak. De ha
ezzel kimerül a tataiságuk, az nagy baj.
Baráth István (a könyv szerkesztője) ezt
írta: „Ez a könyv többé tesz, tanít. Önbecsülésre sarkall, hitet és erőt ad, szórakoztat s gyönyörködtet…A messziről
jött „idegen” is szeretheti, becsülheti,
ápolhatja a városa értékeit.”

Az építészeti emlékek környezetét is
a múltat tisztelve kellene felújítani.
Ezen a téren számos negatív beavatkozás történt az utóbbi időben. Tata nem
attól lesz barokk hangulatú kisváros,
hogy van néhány barokk stílusú épülete, hanem a hozzájuk illő szűkebb és
tágabb környezetüktől.
Ahhoz, hogy az építészeti emlékek
üzenhessenek nekünk, észre kell venni
azokat, meg kell állni a közelükben, tudakozódni a korról, amelyben készültek,
az építtetőről, a tervezőről, az építőkről,
az ott élőkről, a bennük folyó munkáról.
Örülök, hogy a „Tata más szemmel” c.
könyvem is segíthet „venni” Tata építészeti emlékeinek üzenetét.

Azzal, hogy vigyázunk arra, amink
van. Felújításkor fel kell használni minden régi, jó állapotú anyagot: a masszív,
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Urunk! Számtalan jelben
hivogatsz minket, s mi nem
értjük meg hívásodat. Tedd
nyitottá életünket ajándékaid
befogadására, hogy lelkünk
szomjúsága Benned
megelégítessék. Ámen.

Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád
vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem. Zsolt 63,2

É

lelem nélkül hetekig képesek vagyunk a megmaradásra, a víz azonban olyannyira testi létünk alapja,
hogy nélküle csak néhány napig vagyunk
képesek létezni. Levegő nélkül talán néhány percig, Isten nélkül azonban egy pillanatra sem. Ő az, Aki létrehív minket, s
folyamatosan megtart, s ha úgy gondolja,
a pillanat tört része alatt visszaveszi azt,
ami az övé...
A testi szomjúság igen gyötrő. Katonakoromban az egyik hadgyakorlaton – véletlenül vagy szándékosan –, de 36 órán
keresztül nem jutottunk se élelemhez, se
vízhez. Ez utóbbi igen megviselt mindenkit. Zászlóaljparancsnokom közvetlen rádiósa voltam, s a maradék utolsó korty
vizemet – látván hogy ő is szenved – meg akartam osztani vele, ugyanis mindez egy forró
nyáron történt. Eladdig azonban nem ivott
egy kortyot sem, amíg katonái nem jutottak vízhez... az önuralom egy darabig szép
erény, de a szomjúság nagyobb úr.
Egy darabig bírjuk a víztelenséget, de
ha nem jutunk időben hozzá, az életünkkel játszunk. A vízre ugyanis – ha akarjuk,
ha nem – szükségünk van. Talán sokáig
nem tudatosul bennünk, de így vagyunk
az Istennel is. Nélküle létünk kerül veszélybe. Vágyakozásunkat az Isten után
semmi nem képes megelégíteni. Hiába az
édesanya szeretete, egyszer elengedjük az
ő kezét is, hiába az önmegvalósítás nagy
ígérete, idővel kiderül, hogy perfekció
nem létezik életünk egyetlen területén
sem. Szeretet utáni szomjunk akkor kezd
először csillapodni, amikor rádöbbenünk,
jobb adni, mint kapni, s felelősséget vállalunk másokért. Életünk kihívásain
innen s túl, a Nagy Szomjúság mindaddig
kínoz, amíg nem találtunk rá az Élet Vizére, a Forrásra. Aki megtapasztalta a
kristálytiszta víz csillapító erejét, az nem
vágyakozik semmiféle "bugyborékos színes vízre" és kerüli a pocsolyákat...
A lélek szomjúságától rengeteg ember
szenved – többen, mint gondolnánk. Ha
nem így lenne, akkor nem lennének tele
az orvosok, pszichológusok várószobái, s
nem lenne szükség ennyi segítő foglalkozásban dolgozó emberre sem. A vágy hatalmát alábecsülni dőreség, ezért jobban
tesszük, ha Annak a Vonzásnak engedünk, amely életünknek nem csak ígéri a
teljességet, de valóban meg is adja azt.
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Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Jakab 4,8a

V

áltozó világban élünk, de az állandóság utáni vonzódásunkat nem
tudjuk kikerülni. Szeretnénk, ha a
Tél »még« tél lenne, s a Nyár »még« nyár,
de ez is felborulni látszik az utóbbi időben. Miközben az objektivitásunkat szeretnénk megőrizni, belekeveredünk a
folyamatokba, s a megfigyelőből aktív
résztvevővé válunk. Szeretnénk a békét
bírni, ezért első lépésként megpróbálunk
harcolni érte – újabb békétlenséget
okozva másoknak és magunknak is... Szeretnénk megismerni az Istent a teremtett
világban, s az atommag titkából bombát,
az életetet hordozó csodálatos biokémiai
szimfóniából, a DNS-ből pedig – a géntechnikai manipilációval - halált hordozó
vírusokat készítünk. Emberi méltóságot
hirdetünk, s soha nem volt még ennyire
méltatlan helyzetben a világ! Mintha meg
sem történtek volna a huszadikszázadi
borzalmak... Mintha nem tanultunk volna
semmit történelmünkből! Az élet szolgálata helyett szinte csak pusztítunk...
Aki nem közelít a tűzhöz, az sosem
fogja érezni annak melegét. A lángok teóriája, a szép szavak ideologikus ismételgetése, de még a lángok színeiben való
esztétikai gyönyörűség is kevés – ettől
még nyugodtan megfagyhatunk. Éreznünk kell a testünket átjáró meleget, különben a fagyos időkben elpusztulhatunk.
Ahogyan szervezetünknek szüksége van a
melegre, ugyanúgy lelkünk számára is elengedhetetlen a melegség. Fagyott lélekkel nem lehet mosolyogni, derűs, bizatató
szavakat nem tud szólni a szeretetlenségtől "megfagyott" száj... Akit életében egyszeris megérintett a Halál fagyossága, az
onnantól kezdve csakis prekoncepcióval
tekint az Istenre... s igyekszik az Ő Szeretet-Tüzének közelébe jutni. Ha közelítünk
Őhozzá, akkor úgy érezzzük Ő is jön felénk. Adódik ez abból is, hogy minél inkább átjár minket az Isten Melege, annál
nagyobb a készség bennünk meglátni "ujjlenyomatát" a teremtett világban, s elfogadni
lelkiismeretünkben
isteni

törvényeit, melyekről kiderül: lám mégsem sújtanak, hanem emelnek!
Jakab biztatása – mint ahogyan az
egész levél – személyes megtapasztalásból
fakad. Nem rideg szépetmondó steril tudást, hanem életújító erőt akar továbbadni. Ez az erő nem bennünk, s nem is a
levegőben, hanem a Tűzben van! Közelébe jutni a megmaradás biztosítéka. A tűz
nem játékszer, ahogyan Isten szeretete
sem az. Az ember az ő Teremtőjéből már
sokszor megpróbált bohócot csinálni; e
szánalmas tréfák következményeit azután
kénytelenek voltunk elhordozni - s nem
azért, mert Isten nem érti a tréfát...
hanem azért, mert mi nem értettük még
az Élet Szentségét.
Uram! Vétkeim, bűneim és
mulasztásaim következményei
fagyossá teszik hétköznapjaimat.
Szeretnék melegedni Uram, s
mások szívét is felmelegíteni!
Tudom, hogy ez Nélküled
lehetetlen vállakozás, ezért
Hozzád menekülök...
Nyomorúságomban hallgass
meg engem, s engedd, hogy
szereteted követeként éljek! Ámen

Szereteted az életnél is jobb.

L

Zsolt 63,4

ehet szebb, s jobb az életnél? Hiszen éllni olyan jó! Számtalan csodájával
körbeölel
minket
Teremtőnk, s mi csak ámulunk a világ s
önön létezésünkön... Miért van az, hogy
sokan mégsem tudnak örülni az életnek?
Morognak-veszekednek embertársaikkal,
Istennel, s nem utolsó sorban önmagukkal. Ha nyár van, akkor a melegre, ha tél
van, akkor a hidegre panaszkodnak, otthon a férjre, feleségre vagy éppen a gyerekre,
munkahelyen
a
főnökre,
templomban jobb esetben csak a papra,
de az elszámoltatásból még az Istennek is
kijut... Ők azok, akik szinte semminek
nem tudnak örülni, vagy ha mégis, az nagyon behatárolható, olykor igen egysíkú.
Amióta burleszkjét éljük a teremtettségünknek, s azt hisszük, hogy mienk a
világ, mert hasítani tudjuk az atommagot,
s színes lámpácskákat vibráltatunk szép
rendben (értsd digitális világ) – tehát a 20
század második felében –, azóta oly sok
problémát, s oly rövid idő alatt halmoztunk fel, amit előttünk még egyetlen társadalmi korszak sem. Ha így haladunk,
akkor törvényszerűen megroppan a

világ... Az ember lelkét már megmarta az
istentelenség sóssava. Nem hangoztatják,
pedig munkapolitikai tényező, hogy az
utolsó évtizedekben megnőtt a pszichés
problémákból fakadó munkahelyi mulasztások száma. Nemcsak a “táppénz” financiális
terhe
szorongatja
a
vállalkozókat, hanem az emberi teljesítőképesség csökkenése. Nemcsak az ember
silányult el, de a produktuma is. A csomogalás egyre színesebb, s gyönyörűbb, de
hitványabb lett minden. Ha csak – most
nagycsaládosként – a háztartási gépeket
nézem: Nem luxus, a megbízthatóan működő robotgép, mosógép stb... de mivel
minden műanyag, nem vagy alig javíthatóak, s kényszerűen beletagozódunk a
"Használd, s dobd el ha nem működik!"
környezetszennyező, alternatíva-nélküli,
korunk-diktálta életstílusba.
Az Istenre hagyatkozó ember tudja,
hogy az Élet biztosítéka nem az ember kezében van. Az életnél, az életünknél van
nagyobb: az Élet Istene. Őreá figyelni,
tisztaságában, szépségében elmerülni
nem menekülés a világ realitása elől,
hanem kitágítása az élet érvényességi körének a horizonton túlra, a nemlátható
világ végtelenségébe, ahol a legtávolibb
megtapasztalható közelségbe kerül, s békességgel megvallhatjuk: Uram, szereteted az életnél is jobb.
Istenem! Szereteteddel
körbeölelsz engem is, s oly
sokszor mégis szorításnak érzem
azt. Tedd bölccsé szívemet, hogy
befogadjalak Téged, s naponta
hálát tudjak mondani Neked
mindenért, amivel
megajándékozol földi életemben!
Ámen

“Segítsünk másokon!
Mert a mások is mi
vagyunk.”
Martin Luther

2019. június 22.-én szombaton
három unokámmal, Ági lányommal és két kis baráttal vonatoztunk Budapestre. A Gellérthegy
volt a cél, hogy meghódítsuk több
száz jókedvű útitárssal együtt.
Pár éve hagyomány már, hogy
Varga István a Tatai Finn-magyar
Baráti Társaság vezetőjének kezdeményezésére, és a finn nagykövet támogatásával Nordic walking
botos túrát szerveztek, melyre
bárki jelentkezhetett.

E

z a délelőtt ragyogó napsütéssel kecsegtetett mindnyájunkat. Az unokáim
mint
a
kiscsikók
nekiiramodtak és mi csak igyekeztünk
utánuk. Pár száz méter után megvártak
bennünket. Örültem, hogy újra együtt haladhatunk. A 9 éves Bence unokámnak
oda súgtam:
– Kicsit lassabban mehetnétek!
– Mama, te pedig gyorsabban!
Igaza volt, de nem tudtam teljesíteni,
mint ahogy Ő sem az én kérésemet.
Megálltunk pár helyen pihenni, tornázni és gyönyörködni. A Budai vár, Duna
a sok hajóval, szép hídjaival, az Országház
látványa lenyűgözött mindnyájunkat.
Az emelkedő szakadékos részén jó volt
a korlátba kapaszkodni. Egy útszakaszon
Bence, aki tudta, hogy már mellettem a
helye – hisz szüleinek is ezt ígérte – kibújt a
korláton kívülre. Számítottam a cselekedetére, így csak azt kértem, lépjen vissza,
ijedtségemet palástolva.
– Ne aggódj , nem esek le, nincs itt
olyan nagy mélység – nyugtatott.
– Mit gondolsz, akkor miért tettek ide
korlátot?
– Neked, mama.
– A korlát persze a segítségünkre is
készült, de a védelmünkre is, és ezért nem
bújunk át alatta!

Láttam elgondolkozott, de több ilyen
próbálkozása nem volt, hisz tudta szeretetből óvom.
David Eberhard svéd pszichiáter:
„Gyermekek a hatalmon” című könyve a
túl engedékeny szülőket figyelmezteti.
“Ha nincs korlát, mely a gyermeknek
segít az eligazodásban, tanácstalanságot, elveszettséget, akár agresszív viselkedést is eredményezhet. A családban
kell megtanulni az együttélés szabályait,
hogy később boldogulni tudjon az ember
az életben.”
Csodálkozunk a sok neveletlen, kezelhetetlen, tiszteletlen, tanulásban akadályozott gyermeken? Nem szabad azonnal
“ugrani”, ha valamit kitalál egy gyermek;
észérvekkel, szeretettel meg lehet győzni
őket. Tudniuk kell kitartónak lenni egy cél
elérésének érdekében és időnként meg
kell tanulni lemondaniuk valamiről és elfogadni, hogy a rossz is az élet része. A
problémamegoldó képességet fejleszteni
kell bennük, a küzdeni-tudást pedig erősíteni, mert ez nélkülözhetetlen.
„Minden szabad nekem, de nem minden használ!” – olvashatjuk a Bibliában.
Ha egy gyermek érzi az okos, őszinte
szeretetet a szülő részéről, az útmutatást
is elfogadja.
Segítsük őket az eligazodásban!
nyugdíjas védőnő
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Kedves Testvéreim!

B

ár előző (Pünkösd/júniusi) számunkban
Lutherrózsánk
nyári(késői?) számának megjelenését
augusztusra vizionáltam, a terminusaim azonban átírták a nyarat, így
abszolút a nyár közepén, július első
hetében “megy ki” hírlevelünk.
Júniusomat meghatározta a gimnáziumi hitoktatás lezárása, a nyári
szünet kezdete – aminek a tanulók érthetően örültek –, de én is a hónap végétől induló plusz időkeretnek,
aminek jelentős részét célegyenesbe
görbülő gyülekezettörténeti könyvünk nyomda-késszé rendezése,
írása/szerkesztése tölt ki.
Örömmel jelentem, hogy június
hónapban is volt három keresztelőnk,
ami jó reménységgel tölthet el minket, Isten gazdagítsa rajtuk keresztül
is Egyházát! Ehhez kapcsolódóan
írtam egy rövid összefoglalást a kereszt-szülőséggel kapcsolatban –
ajánlom a Testvérek figyelmébe ezt is.
Ami július elejét meghatározza,
az a gyermekek szokásos nyári hittantábora – lásd e hasáb alatti “hívogatót” – melynek a lebonyolításában
segédkezőknek itt is köszönöm támogatásukat!
Jelentem, hogy néhány napja viszszajelzést kaptam finn testvéreinktől
– akik szept. 5-10. között lesznek Tatán –
csoportjuk létszámát illetően. Eszerint 7 ember elszállásolásáról kell
majd gondoskodnunk.
Végezetül mindenkinek tartalmas
szép nyári időszakot kívánok, a JóIsten vigyázzon Mindannyiunkra!

Bíróságon

A Budapest Jazz Club házi nagyzenekara Magyarország legkiválóbb zenészeiből alakult, vezetője Csizmadia Dávid trombitás. Repertoárjukon a leghíresebb, eredeti big band hangszerelésű darabok szerepelnek, és ahogy az ezen
az esten is hallható lesz, céljuk, hogy olyan műveket szólaltassanak meg, melyeket Magyarországon nem vagy csak ritkán játszanak, illetve olyan szólisták
működjenek közre koncertjeiken, akik szintén nem szerepeltek még hazánkban
nagyzenekari kísérettel. Az együttes rövid fennállása ellenére is sikeresen alakította ki saját zeneiségét, melyet a széles dinamikai tartomány, a virtuozitás
és az autentikus hangzás jellemez. Olyan szólistákkal dolgoztak már együtt,
mint Ryan Quigley, Malek Andrea, Micheller Myrtill és Szakcsi Lakatos Béla.
A neves szólisták sora ezúttal Gunhild Carling multiinstrumentalista nevével
bővül. A svéd muzsikus ugyanolyan könnyedséggel játszik trombitán és harsonán, mint dudán, furulyán vagy éppen hárfán. E készségeit gyakran kamatoztatja akár egyetlen dalba sűrítve is, néha kiegészítve ének- vagy
sztepptánctudásának megcsillogtatásával. Saját big bandjével többször szerepelt a svéd királyi udvar ünnepségein, köztük XVI. Károly Gusztáv svéd király
hetvenedik születésnapján. Nevét a legtöbben azonban a Scott Bradlee's Postmodern Jukeboxból, az elmúlt évtizedek popslágereit swing stílusban feldolgozó „one woman band”, azaz egyszemélyes zenekar projektjéből ismerhetik.

BJC Big Band

gitár – Ifj. Tóth István
nagybőgő – Fonay Tibor
trombita – Ducsai Szabolcs, Csizmadia Dávid,
Pecze Balázs, Koós-Hutás Áron
harsona – Csapó Krisztián, Korb Attila, Varga István,
Nagy Viktor Dániel, Abbas Murad
szaxofon – Meleg Tamás, Nagy Balázs, Dennert Árpád,
Elek István, Stencli Tamás
zongora – Tálas Áron
dob – Csízi László
Vendég:

Gunhild Carling
multiinstrumentalista szólista

https://m.mupa.hu/program/vilagzene-jazz-konnyuzene/the-queen-ofswing-gunhild-carling-es-a-bjc-big-band-2019-09-01_20-00-bbnh

Székelyek egymás közt

Pontos munkakör

Református istentisztelet

Kistemplomunkban!

1. nap

Bátrak és okosak a Bibliában.
2. nap

A Tóvárosi Református Imaház átépítése
miatt a Tóvárosi Református Gyülekezet istentiszteleteit május 5-től (előreláthatólag)
szeptember 15-ig 9:00 – 9:45 között
kistemplomunkban tartják. Kérjük ezt az
érkezésnél figyelembe venni!

Testvérek megértését
előre is köszönjük!

Balgák a Bibliában.
3. nap

Bölcsek a Bibliában és az Egyházban.
Tu dn
ivaló
d niva
ló k:

Szokásos háromnapos hittantáborunk foglalkozásai
9-16 óra között zajlanak. Érkezés: 8-9 óra között, utána
játékos foglalkozások és tanulás – külön a kicsiknek és a
nagyobbaknak. Délben étkezés (helyben) – ahogyan
korábban is, az ételt rendeljük/hozatjuk.
A tábor költségeinek fedezésére adományokat
elfogadunk.
Részvételi díj: családonként napi 1000 Ft.
Jelentkezés: Széles Anikónál
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Fáradtság

– No Kati néni, hogy vagyunk? – kérdi a
lelkész.
– Csak nagyon lassan tiszteletes úr.
– No, hát mi a baj?
– Nagyon sok a dolog, az embernek alig van
nyugodalma. Ha az a kis templomi alvásom
nem volna, nem is tudom hová lennék..
Két székely megy a temetési menetben:
– Addig járunk Mihály, addig járunk, míg
egyszer mű es itt maradunk!
– Ne búsulj semmit János, itt is eltelik valahogy, csak az Isten egészséget adjon!

Erős vár a mi
Istenünk!

Kistemplomunkban

Egy katolikus pap, egy református pap és
egy rabbi minden héten egyszer kártyáznak
– filléres alapon. A rendőrfőnök tudomást
szerez róla, egy alkalommal tetten éri őket,
és biróság elé viszi az ügyet. A biró meghallgatja a rendőrfőnök jelentését és szigorú
arccal megkérdezi a katolikus papot:
– Nos, Atyám, igaz hogy kártyázott?
A pap felnéz az égre, magában mormogja,
hogy “Istenem, bocsáss meg!” majd hangosan ezt mondja:
– Nem méltóságos uram.
A biró a református paphoz fordul és megkérdezi:
– Nos, tiszteletes úr igaz hogy kártyázott?
Megismételve a pap válaszát ő is azt
mondja:
– Nem méltóságos uram.
Ezek után a biró a rabbit kérdezi:
– Rabbi, igaz hogy kártyázott?
Hidegen a biró szemébe nézve válaszol:
– Bíró úr! Ugyan már... Kivel?

A repülőgép viharba kerül, ide-oda dobálják a légörvények. Az egyik női utas odafordul a szomszédjához, egy paphoz:
– Atyám! Ön mégiscsak Isten szolgája, nem
tudna tenni valamit az érdekünkben?
– Lányom – mondja a pap – sajnos én a
marketing osztályon dolgozom, nem a menedzsmentben.

Templom után

Skót a déli sörözésnél kérdezi a barátjától:
– Mi az, nem voltál tegnap a templomban?
– Dehogynem!
– Akkor úgy látszik nem vettelek észre.
– Nem is csodálom, én vittem körbe a perselyt!

Szakzsargon

Olvasd, linkeld!
Vidd el az otthonmaradtaknak!
Itt olvashatóak a korábbiak:
http://tata.lutheran.hu/ujsag_hirlevelek.htm

Hogyan nevezik a templomi helyi internetes hálózatot?
– PapLAN!

Őszinte ima

Uram, adj türelmet... de azonnal!

