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Ajándékok 
 

 „Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való Lelket, hogy megismerjük mindazt, 
amit Isten ajándékozott nekünk.” (Pál apostol első levele a Korinthusbeliekhez, 2:12) 
 

A városszéli patakparti kistemplomban az utcabéli ismerős, idős házaspár 

ünnepli az 50. házassági évfordulóját. Fönn a karzaton mennyei hangon szól az Ave 

Maria, az öreg plébános, István atya hosszasan, lassan, tagoltan beszél az 

összetartozásról és hűségről. Az alábbi mondatokat örökre megjegyeztem a 

prédikációjából: „Ha valami öröm ér benneteket, köszönjétek meg az Istennek! És ha valami bánat 

ér benneteket //…hosszas szünet…//, azt is köszönjétek meg az Istennek.” (Sajnos az írás 

nem tudja visszaadni a hangsúlyozást, hanglejtést, hangszínt, pedig az is emlékezetes 

maradt.) Az első mondat teljesen egyértelmű volt első hallásra is. Köszönjük meg 

Istennek a jó ajándékokat. De mi van akkor, ha gondok környékeznek, gödörben 



vagyunk, szenvedünk? Miért kell nekünk a minket ért nyomorúságért is köszönetet 

mondanunk Istennek? Ez a gondolat akkor kissé fejbe vert, sokáig elmélkedtem a 

hallottakon. A magam életét végigtekintve azt látom, hogy a jó és rossz dolgoknak 

pontosan úgy kellett megtörténniük, ahogyan megtörténtek. Az örömöknek örültem, az 

engem ért bánat miatt sírtam ugyan, de mégiscsak hasznomra, előnyömre vált minden 

keserűség és fájdalom. Lehet, hogy abban a pillanatban nem köszöntem meg, de így 

utólag most köszönetet mondok Istennek minden örömért és minden bánatért. 

 

Szombat reggel, piaci forgatag. Végigszaladok, megnézem a kínálatot, gondolatban 

összeállítom a hétvégi ebédet, keresem a hozzávalókat. Most velem van Bogika is, az 

ötéves unokám. Még sosem voltunk itt együtt. Magyarázom neki, hogy kiknél szoktam 

vásárolni a zöldséget, gyümölcsöt. A sárgarépát, petrezselymet és zellert egy nagyon 

kedves cigányasszonynál szoktam megvenni. Az asszony észreveszi a mellettem álló 

kislányt, majd a pult alól előkap egy zacskó friss fügét és megkínálja. A gyerek rám 

pillant, jelzést vár, és már mondom is neki: – A legpuhábbat válaszd, mert az a 

legfinomabb! Nagyon szeretem a fügét! Bogi kivesz egyet, majd az eladó felém nyújtja 

a zacskót, engem is megkínál, és én is választok egyet az édes, érett gyümölcsből. 

Megköszönjük, azonnal megesszük, és boldogan folytatjuk utunkat a piaci forgatagban. 

 

Béla bácsi mellettem ül a templomban a hatodik sor közepén. Feltűnik, hogy néhány 

hete üres a helye. Hiányolom. Egyszer csak újra látom, és örvendezve köszöntöm, még 

viccelődök is vele: 

– Csak nem nyaralt valahol?  

– Nem egészen. Kórházban voltam. 

Egy kis ideig azon gondolkozott, hogy mit is mondjon, aztán szépen, lassan, nyugodtan 

elmesélte, mi történt vele. Fényes délben sétált az utcán, s egy tagbaszakadt alak 

megkérdezte tőle, hogy mit néz. És abban a pillanatban, választ sem várva, úgy beverte. 

Béla bácsi képét, hogy eltörött a csontja, kórházba került. Ezen a napon ünnepelte a 

hetvenedik születésnapját.  

Juhászné Szabó Erzsébet 

 



140 gyertya a gyülekezeti tortán 
 
Gyülekezetünk közössége ebben az esztendőben ünnepelte 140 éves jubileumát. 1873. 

novemberében ünnepélyes keretek között adták át a megépült templomot, és ezzel 

elkezdődött az egyházközség történelmi jelenléte. Az évforduló kapcsán több ünnepi 

alkalmat tartottunk templomunkban. November 16 szombaton a Mozaik 

kamaraegyüttes tartott felejthetetlen komolyzenei koncertet. A fúvós és a vonós 

hangszerek újszerű összhangzásában gyönyörködött a szép számmal megjelent 

hallgatóság. A műsor ünnepi pillanata volt, amikor az Újpesti Evangélikus Énekkar és a 

Mozaik Kamaraegyüttes közösen adta elő Marc-Antoine Charpentier – Te Deum 

feldolgozását dr. Györgyi Piroska vezényletében. A hálaima hangjai örömmel töltötték 

be a jubiláló templom falait és a jelenlévők lelkét.  

 

November 17-én vasárnap ünnepi istentiszteletre került sor, ahol Győri Gábor esperes 

hirdette Isten Igéjét. Ünnepi prédikációjában kiemelte a gyülekezet felelősségét, 

amelyben a lelki örökségünk magvetését hangsúlyozta. A köszöntések sorában Blázy 

Lajos nyugalmazott lelkész a kegyelem és a békesség igehirdetői visszhangjára utalt, 

Haba Gábor felügyelő pedig a 

múlt emlékeiből a jövő feladataira 

irányította gondolatainkat. 

Solymár Péter lelkész az 

ünnepség gyülekezeti belső 

közvetlenségét hangsúlyozta, 

mert nem kifelé szerettünk volna 

reprezentálni, hanem fölfelé 

törekszünk hálát adni. Az ünneplő templom ünnepi adományt kapott Újpest 

Önkormányzatától. Erre a napra teljesen megújult a templom előtti tér és a 

Munkásotthon utca és a Nyár utca közötti útszakasz. Az Önkormányzat 

kommunikációjában Templom sétányként emlegetett beruházás kiemelte templomunk 

szépségét, és reméljük sokáig hívogatja a sétány az újpesti lakókat. Az ünnepi alkalmakat 

egy szeretetvendégség zárta, ahol előadást hallgathattunk a gyülekezet történetének 

emlékeiből. Nehéz volt rövid időbeli korlátok között felidézni 140 év emlékeit, de sokak 



számára újdonságképpen szolgált a megismert tények sokasága. Sajnos a II. világháború 

során gyülekezetünk irattára bombatalálatot kapott, így sok múltbeli irat megsemmisült, 

de mégis maradt annyi emlék, amely érdekessé teszi a múlt megismerését. 

Megtudhattuk, hogy gyülekezetünk már 1865-ben missziói lelkülettel próbál önállósulni, 

így a Duna-gőzhajózási Társaság Újpesti társulatát kéri, hogy az iskola alapítását 

anyagilag is támogassa. Felidéztük az első templom külsejét, amely lakóház magasságban 

épült, és a torony alatt volt a lelkész és a tanító lakása. A templom és a gyülekezet 

megerősödését is több minden jelezte, például az 1915-ös évben a torony kereszt és 

csillag formájú csúcsdíszét bearanyoztatta a gyülekezet. Szemelvényeket hallhattunk a 

nehézségekről is. A nemzetiségi viták villongásairól, a XX. század világháborús 

poklairól, vagy éppen a lakás-rekonstrukciós program csapdájáról. A sok örömteli 

törekvés sem maradt felidézés nélkül, evangélikus dalárda, munkaközvetítő, iskola, 

ifjúsági egylet, cserkészcsapat, nőegylet színesítette gyülekezeti életünket. A történelmi 

beszámolót követően gyülekezetünk tagjai személyesen emlékeztek a múlt csodás vagy 

próbákkal teli életképeire. Ez az összejövetel is erősítette azt a családias 

ünnepségsorozatot, amely mellett döntött a presbitérium a jubileum kapcsán. Isten 

gondviselő kegyelme vezesse tovább az Újpesti Evangélikus Gyülekezetet, hogy a 

jövőben is hasonló Te Deum-ok hangozzanak el e falak között. 

Solymár Péter  

 

Zenehíd 

Hangszer lehetsz az Úristen kezében” – vallja a szerző, akiről ismerői jól tudják, hogy 

egész életét kimondva - kimondatlanul ez a gondolat fonja körül, járja át. Isten és a zene 

szeretete kapcsolódik össze Csorba István szakmai pályafutásán és keresztény emberi 

útkeresésében.  

Jelen verseskötettel újszerű módon enged bepillantást nekünk Pista bácsi lelkének 

alkotóműhelyébe. A zene nyelve után a líra eszközével igyekszik bevonni minket abba 

a gondolatkörbe és értékszemléletbe, amely őt ízig-vérig meghatározza és élteti. Isten és 

a zene szeretete mellett a hazaszeretet tüze is fellobban e sorokban. Történelmi 

sorsfordulók és a teremtett természet szépsége egyaránt megihletik az alkotót.  



Kedves Olvasó! Kívánom, hogy e szonettek strófái mögött érezd meg azt az Isten, a 

muzsika, a haza és a természet iránti őszinte odaadást, amely a Te életedben is 

gyümölcstermő táptalajjá lehet. Érezd meg a jó szándékot és adni akarást, amely a szerző 

személyén és versein átsugárzik. Ha így veszed kezedbe ezt a kötetet, bizonyára 

felismered Jézus Urunk szavainak igazságát: „Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a 

fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. …  Mert amivel 

csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót.”  Mt. 

12,33.34b.35a. Kívánom, hogy e versek váljanak áldás forrásává sokak számára! 

 

A könyv bemutatója az Újpesti Evangélikus Énekkar Betlehem-Est előadásán kerül sor 

December 14-én 17 órakor 

 

Bemutatkozik Fáy Anna presbiter,  
gyülekezetünk pénztárosa 
 
Törékeny, kedves, fiatalos nő. Nem rég még együtt 

izgultunk érettségiző csemetéinkért (ő az unokájáért, én a 

fiamért). Az újpesti evangélikus gyülekezetben fontos 

szerepet tölt be: ő a pénztáros. Emellett igen aktívan részt 

vesz a rendezvényeken, a szervezési munkálatokban. Az 

alábbiakban szeretném őt megismertetni az olvasókkal. 

- Mesélj a gyerekkorodról! 

Újpesten születtem, de a gyerekkoromat a VII. kerületben töltöttem: egy bérházban 

laktunk, ahol nagy gyereksereg vett körül, jókat játszottunk. A nővéremmel ketten 

voltunk testvérek. Az 50-es években voltam kisgyerek. A háború után igen szerényen, 

de szeretetben éltünk. A családunkban természetes volt, hogy vasárnaponként együtt 

járunk a templomba. 

- Hol jártál iskolába? 

Gyakorlóiskolákba jártam, ahol tanárjelöltek tanítottak, igen érdekes volt. A 

középiskolát a II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Technikumban végeztem. Elég jó 

tanuló voltam, de nem tűntem ki a csak ötös osztályzatokkal. Érettségi után egy 



élelmiszercsomagoló vállalathoz kerültem. Ez az egy munkahelyem volt, 

költséggazdálkodóként mentem nyugdíjba.  

- Hogyan alakult a családi életed? 

Fiatalon mentem férjhez. Egy lányunk született, Andrea. Lakásproblémákkal 

küszködtünk. Több mint harminc éve költöztünk Újpestre. Annak ellenére, hogy itt 

születtem, kezdetben a város nekem idegen volt, később már otthon éreztem magam. 

A férjem 32 évi házasság után halt meg. Ezután egyedül éltem, de nem magányosan, 

mert szerető család és környezet vett körül. Két unokám van, Roberta, a nagylány, és 

Balázs, a kisfiú. Roberta egyetemista, Balázs első osztályos. Nagyon szeretem őket, 

rendszeres és aktív a kapcsolatunk. 

- Mivel foglalatoskodsz a szabadidődben? 

A szabadidőmet megpróbálom hasznosan eltölteni. Rendszeresen járok tornázni, 

barátnőim vannak, két éve pedig társra találtam. Sokszor járunk a telekre, Erdőkertesen 

nagyon jó a levegő, meg kellemes egy kis kertészkedés.  

- Milyen a kapcsolatod a gyülekezettel? 

Az Újpesti Evangélikus Egyházhoz csatlakoztam. Itt elfogadó és barátságos légkört 

találtam, s ez mind a mai napig így van. Jelentős feladatokat kaptam. A lelkész úr 

megtisztelt bizalmával, és pénztárosi munkával, valamint a hozzá tartozó 

adminisztrációval bízott meg. Ezen kívül lehetőségeim szerint megpróbálok 

sokoldalúan bekapcsolódni közösségünk életébe. Lassan az adventi vasárnapok 

közeledtével már a karácsonyi ünnepekre készülünk lélekben, az egyházban és 

családomban egyaránt. 

- Hogyan gondolkodsz a közelgő ünnepről? 

Jézus születése számomra egy csoda. Megemlékezni róla és megünnepelni évről évre: 

minden hívő ember számára felemelő érzés. Örömünnep. Ehhez kívánok 

mindannyiunknak áldott karácsonyt! 

 

Úgy legyen, és köszönöm a beszélgetést! 

 

Juhászné Szabó Erzsébet 

 



Családi kézműveskedés, adventi készülődés... 

„Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit” igeszakasz mottójának 

jegyében gyülekeztek össze az újpesti és káposztásmegyeri gyermekek, szülők és 

nagyszülők az adventi 

kézműveskedésre. Több mint 30-an 

készültünk közösen szülők és 

gyermekek szívükben a várakozás 

reménységével. Az alkalmat Solymár Péter 

evangélikus lelkész nyitotta meg egy 

adventi hangulatot ébresztő áhítattal és 

közös énekléssel, illetve Haba Gábor 

gyülekezetünk felügyelője is köszöntötte a szorgoskodókat. A hangulatról még 

gondoskodott a forró tea, a sok sütemény és a mézeskalács is, amit gyülekezetünk tagjai 

sütöttek a gyermekeknek. Az adventi zene, finomságok és illatok megfelelő környezetet 

teremtettek az alkotások elkészítéséhez. 

Lehetőség nyílt saját adventi koszorú, fenyőfadíszek, képeslapok és betlehemi csillag 

elkészítéséhez. A legnépszerűbb természetesen az adventi koszorú volt, amelyet szülők 

és gyermekek együtt készítettek, díszítettek. Ez a kézműveskedés az alkotások 

elkészítésén túl azért is nagyszerű lehetőség, mert szülők gyermekeikkel együtt 

gyülekezeti közösségben készíthették fel szívüket az ünnepre. Kevés olyan alkalom van 

ahol szülők és gyerekek kötetlenül együtt lehetnek, együtt alkothatnak, ezért is 

szeretnénk ezt és hasonló alkalmakat rendszeressé tenni gyülekezetünkben. Ez az 

alkalom nem csak a kézműveskedésről, szép díszek elkészítéséről, a közös alkotás 

élményéről szólt, hanem az ismerkedésről is. A szülőknek lehetősége nyílt arra, hogy 

megismerkedjenek gyülekezetünk összes hitoktatójával, azokkal, akik gyermekeikkel 

foglakoznak iskolai kereteken belül és kívül, illetve tartottunk egy „szülői értekezletet” 

megvilágítva az iskolai hitoktatás lehetőségeit, előnyeit és örömeit. Ez úton is szeretnénk 

megköszönni mindenkinek, aki jelen volt, aki szorgoskodott, aki segített, aki néhány 

kedves szót szólt és bátorítunk mindenkit, hogy ha legközelebb is ilyen vagy hasonló 

alkalom lesz, akkor jöjjön el, vegyen részt és gazdagítsa ezt a kis közösséget.  



Gyermekek, szülők, nagyszülők, segítők, gyülekezeti tagok és hitoktatók együtt álltunk 

meg és gyülekeztünk össze az Úr útjának építésére. Együtt készültünk fel a várakozásra, 

az eljövetelére és az ünnepre. A várakozásra, amely a gyermekek szívében napról napra 

növeli a kíváncsiságot és örömöt, az eljövetelre, Krisztus eljövetelére, ami a reménység 

forrásának örök jelképe, amely melegséget ébreszt bennünk, és az ünnepre, amikor ki 

tudjuk tárni szívünket és lelkünket, hogy megújítson bennünket az örök élet Ura. E 

gondolatok tükrében és az adventi hangulat harmóniájában készültünk fel az adventi 

várakozásra és Krisztus eljövetelére közösen Újpesten.  

Szlaukó Orsolya 

 

Programok: 

2013-12-14 Betlehem-est 17 órától az Újpesti Evangélikus Énekkar szervezésében a karácsonyi 
történet énekekkel és szavalatokkal, jelenetekkel és életképekkel megelevenedik. Evangélikus 
Templomban 
2013-12-15 Ádvent 3. vasárnapján 9-kor Káposztásmegyeren a Megyeri Klubban 10-kor az 
Újpesti Evangélikus Templomban istentisztelet 
2013-12-15 18 óra Új Találkozás - Megálló Ifjúsági Istentisztelet a Deák-téri evangélikus 
templomban. Téma: Pest felett az égen – szelíd angyalok a karácsonyi égen 
2013-12-22 10 óra Gyermekek-karácsonya; Ünnepi műsor gyerekek részvételével az istentisztelet 
keretében. 
2013-12-24 16 óra Szenteste liturgiája 
2013-12-25 10 óra Karácsony Ünnepi istentisztelete 
2013-12-26 10 óra Karácsony 2. napja; Igét hirdet: dr. Solymár Mónika 
2013-12-29 10 óra Vasárnapi istentisztelet: Igét hirdet: Szlaukó Orsolya VI. évf. egyetemi hallgató 
2013-12-31 18 óra Óév esti istentisztelet 
2014-01-01 10 óra Újévi istentisztelet, gyülekezeti köszöntés  
 
Újpesti Evangélikus Egyházközség  
Gyülekezetünk számlaszáma: 11704007-20183107  
Időpont-egyeztetés a 06-208244138-as telefonszámon lehetséges. 
Adategyeztetés: ujpestipap@gmail.com 
Facebook: ujpesti_evangelikus_gyulekezet_facebook.com 
Honlap: ujpest.lutehran.hu 
 
Kedves Testvéreink! Körlevelünkben szokás szerint kérjük, hogy aki még nem rendezte a 2013. 
évi egyházfenntartói-járulék befizetését, az a mellékelt csekken vagy átutalással szíveskedjék 
megtenni! Köszönjük mindazoknak az anyagi támogatást, akik már adakoztak, vagy hozzájárultak 
gyülekezetünkben végzett feladatokhoz.      

Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Áldott Új Esztendőt kívánunk! 
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