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A kudarc lehetősége
 
Illés ott ül a pusztában a rekettyebokor tövében és 
meghalni kíván. Félelem, keserűség, csüggedés, 
magány és fáradtság van benne (1Kir 19). “Elég most 
már, Uram! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb 
elődeimnél.” Az az Illés próféta, aki eddig nem féltette 
életét, és az ellenséges környezetben az Úr 
szolgálatában, az Istentől elfordult népnek hirdette az 
ítélet és megtérés igéit, nem törődött eddig a 
veszedelmekkel. Hisz bár sok-
sok nehéz helyzetben kellett 
helytállnia – állandó üldözések, 
éhínség, harc a hamis próféták 
ellen –, mindig rábízta magát 
Isten gondviselésére. Isten 
pedig vele volt, csodálatos erők 
kísérték prófétai működését. 

Megtapasztalhatta, hogy 
éhínségben, halálban, 
küzdelmekben, üldöztetésben, 
nehézségek közepette lehet 
Istenre hagyatkozni. Igaz, nem 
könnyű a feladat, állandó az 
üldöztetés, de azon 
munkálkodik, amire küldetett, 
és vele van az Úr, aki jelenlétét 
többször is kinyilatkoztatta. 

Illés azonban most 
elfárad. Siker vagy 
megelégedés helyett kudarcot 
érez, azt, hogy értelmetlen a 
szolgálata. Hiába hirdeti az 
Istenhez fordulást, a király és 
népe nem tér meg, továbbra is hamis úton járnak, 
üldözik őt, menekülés az élete. A szembeszállás és 
kitartás helyett félelem vesz úrrá rajta, és elmenekül. A 
nyomasztó terhek, a szabadulás esélytelensége, a 
kilátástalanság, a magány, a reménytelenség, az állandó 
sikertelenség, a végsőkig való elkeseredés nem láttatják 
a napot, az élet helyett a halált kívánják.  

A kudarc, hiábavalóság, eredménytelenség és 
kiúttalanság érzése leblokkol, pedig életünk 
természetes kísérője. Szembesít határainkkal, 
töredékességünkkel, zsákutcáinkkal. Megóv 
önteltségtől, nagyképűségtől, mások lenézésétől. 
Nincsen minden a mi birtokunkban és nem a siker és 

eredményesség az élet abszolút fokmérője. A kudarc 
kitartásra, türelemre buzdít, új utak átgondolására 
sarkall, éberen tartja tanulásra és kísérletezésre való 
képességünket. Egykori kudarcaink az idő múlásával 
relatívvá válnak, és rámutatnak arra, hogy még saját 
életünk megítélése szempontjából is mennyire 
esetlenek vagyunk. 

Isten megérinti a kudarcoktól és fáradtságtól 
kimerült Illést. Nem 
számonkéri csüggedését, nem 
ledorgálja kishitűségéért és 
megfutamodásáért, de nem is 
támogatja önsajnálatának vak 
és beszűkült látásmódját. 
Táplálékot ad neki. Kelj fel, 
egyél! Gondoskodik róla, 
megerősíti, felkészíti a 
továbblépésre. A mélységek 
leküzdésére, a szenvedő 
szenvedésére gyógyír a 
szeretet jelenlétének 
megtapasztalása. Isten kihoz 
az önsajnálat barlangjából, 
érezteti jelenlétét és visszaállít 
a küldetés betöltésének 
folyamába.  

A tanítvány Péter a 
hullámokat látva elsüllyed a 
tengeren. Csak addig jár a 
vizen, amíg Jézusra figyel. 
Sikereink és kudarcaink 
közepette – amelyek 

hozzátartozói de nem fokmérői életünknek – a Jézusra 
figyelés, a vele való kapcsolat a meghatározó. Az idős 
Pál apostol – sikerekkel és kudarcokkal a háta mögött, 
sok üldöztetést, megalázást, börtönt is átélve – az élet 
nemes harcának megharcolásáról beszél. Életének 
értékelését az Úrra, az igaz bíróra bízza. „Ama nemes 
harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet 
megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság 
koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró 
ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak 
is, akik várva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4,7-8)  

Dr. Solymár Mónika
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 

Istentiszteletek 
 Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna  

2012. szeptember 02. 11.00 óra Istentisztelet  

2012. október 07.  11.00 óra Istentisztelet – teremtés ünnepe 

2012. november 04. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

 Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.   

2012. október 07. 16.00 óra Istentisztelet – teremtés ünnepe 

2012. november 04. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

2012. december 16. 16.00 óra Ádventi istentisztelet úrvacsoraosztással 

Istentiszteleteinket közös beszélgetés és szeretetvendégség követi. 
Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe! 

Konfirmációi felkészítésre ebben a tanévben is van lehetőség, várjuk mindazoknak a 12-14 éves fiataloknak a 
jelentkezését, akik magyar nyelven, gyülekezetünkben szeretnének konfirmálkodni. Ugyanígy keresztelésre, 
felnőttek keresztelésére, házasságok megáldására, temetésre, betegek, idősek látogatására is van lehetőség 
gyülekezetünk keretén belül. Várjuk mindazok jelentkezését, akik Ausztria területén magyarul, vagy magyarul és 
németül szeretnének élni gyülekezetünk kínálta alkalmakkal ill. szeretnének bekapcsolódni gyülekezetünk életébe. 

A lelkészi hivatal telefonszáma:  +43 650 587 7712  E-mail:  evang-ungarisch@aon.at 
Home page: www.evang-ungarisch.at Blog: ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com 
 
Őriszigeti gyülekezeti kirándulás 
Hagyományos gyülekezeti kirándulásunkat idén 2012. 
szeptember 30.-án (vasárnap) szervezzük a 
burgenlandi Őriszigetre. 10.00 órakor kezdődik a 
magyar nyelvű istentisztelet a falu főterén álló 
evangélikus templomban. Ezt követően átmegyünk a 
Siget in der Wart 75-ös számú házhoz, ahol 
bográcsebédet fogyasztunk el közösen. Amennyiben az 
idő engedi, sétát, kisebb kirándulást is teszünk. Az 
alkalomhoz salátákkal, süteményekkel, innivalókkal 
lehet hozzájárulni. Kedvcsinálónak áll itt egy tavalyi 
őriszigeti kirándulásunkról készített kép. Akkor szép, 
napos őszi időnk volt, reméljük most is így lesz. (A 
házban bent is tudunk lenni, így a találkozót kevésbé jó 
idő esetén is megtartjuk.) 
Szervezett odautazást Bécs és Graz körzetéből biztosítunk, jelentkezni lehet Bécsben a gyülekezet telefonszámán, 
Grazban pedig Kiss Viktornál (Tel: 0664-350-2214). Különösen bíztatjuk a részvételre azokat, akik Őrisziget 
környékén élnek. Örülünk az érkezőknek, szeretettel várunk mindenkit! 
 
Őszünnep - Herbstfest 
2012. szeptember 08.-án (szombat) 16.00-22.00 óra között a bécsi 
evangélikus szuperintendentúra lugasos-árnyékos kertjében – 1050 
Wien, Hamburgerstraße 3, az óvoda bejáratánál – őszi találkozóra 
hívnak. Szeretettel várunk gyülekezetünkből is minél többeket erre a 
találkozásra, amely alkalmat ad az osztrák evangélikus 
gyülekezetekkel és tagjaikkal való kapcsolattartásra is.
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Az evangélikus Raoul Wallenberg 
 

Raul Wallenberget, az embermentő svéd diplomatát mutatjuk be 
D.Dr. Harmati Béla ny. evangélikus püspök írásával, amely 
megjelent a www.evangelikus.hu honlapon is.  

A második világháború vészkorszakának zsidókat és 
más üldözötteket mentő hősére, a svéd diplomata 
budapesti működésére emlékezünk Raoul Wallenberg 
100. születésnapja, 2012. augusztus 4. közeledtével. 
Budapesti működéséről kitűnő összefoglalást tett közzé 
Ember Mária, összegezve több kutatói forrás és az 
újabb dokumentumok anyagát (Ember Mária: 
Wallenberg Budapesten, Városháza, 2000). Kevesen 
ismerik viszont a diplomata svéd evangélikus hátterét 
és a reformációi biblikus spiritualitásban gyökerező 
hősies embermentését.  

A családi háttér igen érdekes, hiszen az igen tehetős 
svéd család 1912-ben Stockholmban született fiának 
dédapja, Markus Wallenberg Linköping városának és 
egyházmegyéjének evangélikus püspöke volt. Már 11 
éves korában belekerül a nemzetközi életbe, mert 
Törökországba utazik nagyapjához, Gustav Wallenberg 
svéd nagykövethez. A család hagyományai és 
nemzetközi gazdasági kapcsolataik indításával 1931–
35 között az amerikai Ann Arbor michigani egyetemen 
tanul építészetet. 1936-tól Dél-Afrikában, 
Palesztinában, Haifában a Holland Bank tisztviselője. 
1941-től külkereskedelmi üzletkötő Svájcban, 
Franciaországban, Ausztriában és Németországban, 
majd 1942–43-ban Magyarországon tevékenykedik. 
Valószínűleg ezért nevezte ki őt a svéd kormány 1944. 
július 9-én hazánkba akkreditált svéd diplomatának.  

Wallenberg nagyon válságos időben kezdte meg 
munkáját Budapesten, hiszen 1944. március 19-én a 
hitleri Németország Horthy kormányzó tiltakozása 
ellenére hadseregével lerohanta hazánkat, és ezzel 
tetőzött a vészkorszak egyik legszörnyűbb időszaka, a 
zsidók és a náciellenes politikai erők üldözése, majd a 
háború egyre közelebb került a fővároshoz, 
bombázások és a német és a szovjet csapatok harca és 
pusztításai következtek.  

Mit tehetett ilyen körülmények között egy svéd 
diplomata? Embermentő akcióiban nem maradt 
egyedül! Fölvette a kapcsolatot a náciellenes magyar 
csoportokkal és az üldözöttekkel, egyéni svéd 
menleveleket, úgynevezett Schutzpasst adott sokaknak 
a budapesti svájci konzul, Carl Lutz korábbi 
gyakorlatát követve. Kezdetben Wallenbergnek csak 
1500 ilyen menlevél kiállítására volt engedélye a 
magyar hatóságoktól, de később sikerült 4500-as kvótát 
kicsikarnia. Valójában ennek mintegy háromszorosát 
adta ki.  

 

Az egyéni menlevél-akció mellett megkezdődött az 
úgynevezett svéd védett házak akciója, a Nemzetközi 
Vöröskereszt képviselete, a svájci követség és a 
magyarországi egyházak támogatásával, amikor sok 
ezer üldözött számára szerveztek szállást és ellátást 
budapesti házakban. Dokumentumok igazolják, többek 
között Wallenberg visszakerült zsebnoteszából és 
telefonszámjegyzékéből, hogy kapcsolatban állt Carl 
Lutz konzul mellett Friedrich Bornnal, a Vöröskereszt 
képviselőjével, Sztehlo Gábor evangélikus és Éliás 
József református lelkésszel, valamint Ordass Lajos 
evangélikus püspökkel, akivel svéd nyelven is 
beszélhetett.  

Wallenberget és sofőrjét, Langfelder Vilmos mérnököt 
1945. január 16-án vették őrizetbe a szovjet csapatok a 
Budapest VI. kerület Benczúr u. 16. szám alatti házban, 
a mai osztrák követség épületében, ami akkor a 
nemzetközi Vöröskereszthez tartozott, és itt reméltek 
menedéket, mert a svéd diplomata életét a nyilasok és a 
németek is veszélyeztették. Innen Debrecenbe, majd 
később Moszkvába hurcolták. Élete börtönben töltött 
utolsó éveiről keveset tudunk.  

A hivatalos svéd jegyzékekre és megkeresésekre a 
szovjet hatóságok kezdetben nem adtak érdemi választ. 
1955-ben Konrad Adenauer személyesen Hruscsovnál 
történt közbenjárására több német magas rangú foglyot 
hazaengedtek, és ezek közül 18 személy tett hitelesített 
vallomást arról, hogy együtt voltak Wallenberggel a 
börtönben. 1957. február 7-én Andrej Gromikó 
külügyminiszter jegyzékben adta Stockholm 
tudomására, hogy Wallenberg 1947. július 17-én a 
börtönben, valószínűleg szívrohamban meghalt.  
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2002. augusztus 4-én Linköpingben svédek és 
magyarok együtt emlékeztek Wallenbergre 90. 
születésnapján. A róla elnevezett téren felállított 
emlékmű leleplezése előtt a püspöki katedrálisban 
ünnepi istentiszteleten dr. Martin Lind linköpingi és D. 
dr. Harmati Béla budapesti evangélikus püspök 
szolgált. A szovjet hadsereg által eljurcolt és ismeretlen 
körülmények között a moszkvai börtönben elhunyt 
diplomata életét Björn Eriksson tartományi kormányzó 
és Eva Joelsson polgármester méltatta. A Wallenberg 
család nevében Nina Lagergren asszony emlékezett. A 
magyarországi zsidóság képviseletében dr. Schweitzer 
József főrabbi és dr. Lazarovits Ernő professzor szólt. 
Az emlékművön Bottos Gergő Gábor 1989-ben 
készített budapesti bronz portrédomborművének 
másolata került elhelyezésre. Az emlékmű leleplezése 
utáni fogadáson a püspöki székházban a múzeumban 
őrzött cselló, a dédapa, Markus Wallenberg püspök 
kedvenc hangszere szólalt meg. A Magyar Televízió 
kiutazó munkatársai rögzítették az eseményeket Nagy 
László rendezésében. 

Érdekes arra is emlékezni, hogy Wallenberg 
magyarországi emlékműveinek is a diplomatáéhoz 
hasonlóan kalandos történetük van, kapcsolódva a 
változó politikai-társadalmi értékeléshez. Röviddel a 
világháború után Pátzay Pál formálta meg 1946-ban 
Budapest számára egy sárkánnyal-kígyóval küzdő 
férfialakban az embermentő életsorsot. Máig sem 
teljesen világos a történet, miért került ez a méltó 
alkotás végül a hős nevének említése nélkül 
Debrecenbe egy gyógyszergyár elé.  

 

Varga Imre egész alakos szobra végül 1987-ben méltó 
emléket állított az embermentő diplomatának 
Budagyöngyénél, a II. kerületben.  

A Budapest XIII. kerületében található Wallenberg 
utcában 1989 óta emlékezhetünk Bottos Gergő Gábor –
 aki az események után, 1947-ben született – bronz 
portrédomborműve mellett. Ennek másolata került svéd 
kérésre Linköping emlékparkjába.  

 

Linköping városa és egyházkerülete és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház Déli 
Egyházkerülete között 1997-ben, Martin Lind és 
Harmati Béla püspökök aláírásával testvéregyházi 
együttműködési szerződés köttetett, amelyet azóta is 
többször megerősített a két fél. Kölcsönös látogatások, 
zarándoklatok, teológiai-tudományos és egyházi-
missziói tapasztalatcsere, az egyházi 
világszervezetekben, az ökumenikus együttmű-
ködésben a tapasztalatok átadása folyik.  

Raoul Wallenberg áldozatos életművét, embermentő 
tevékenységét akkor értjük meg, ha a lutheri 
reformációi spiritualitás nemzetformáló jézusi 
útmutatására gondolunk: „Nincsen senkiben sem 
nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja 
barátaiért.” (Jn 15,14) Erről a mentő szeretetről 
tanúskodott a svéd diplomata élete a terror és a horror 
vészkorszakában. Legyen emléke áldott közöttünk!  

A svéd nyelvben és közgondolkodásban van egy 
különleges fogalom: „lagom”, azaz egyensúly, 
equilibrium. Hasonló ez ahhoz, amit az ázsiai, távol-
keleti kultúrák a jin és jang fogalmával vagy a feng 
shui hagyományával ragadnak meg: egyensúlyt kell 
találnunk, előidéznünk, gyakorolnunk az életben, tehát 
nem szabad, hogy az egyik ember vagy az egyik nép 
erőszakosan a másik fölé helyezze, gondolja magát. 
Mindannyian kaptunk a bibliai példa szerint áldást, 
tálentumokat, ki egyet, ki többet, ezzel kell 
gazdálkodnunk úgy, hogy az áldást továbbadjuk. Ez az 
„áldást kaptam, továbbadom” az az áldozati-
szakrificiális elem az életben egyének és a közösség, 
család, nemzet számára is, ami nélkül csak terror, 
diktatúra és horror lesz körülöttünk. Wallenberg 
életpéldája erre biztat, hát így legyen! 

D.Dr.Harmati Béla  
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A bécsi cserkészcsapat idei csapattábora 

 
Akik valamilyen formában részesei a bécsi 72. Sz. 
Széchenyi István cserkészcsapat életének, azok tudják, 
hogy a cserkészek minden nyáron érdekes kalandoknak 
lehetnek részesei. A tematikus nyári táborok minden 
esztendőben a magyar történelem egy-egy meghatározó 
korszakát, személyiségét elevenítik meg. A közösség, a 
jól kiválasztott, csodaszép helyszínek, ahol a fiatalok 
egymással és a szabadban töltik az időt, meghatározó 
élményeket adnak résztvevőknek és táborvezetőknek 
egyaránt. 

Minden esztendőben hozzá 
tartoznak a táborokhoz az 
istentiszteletek. Ökumenikus 
istentiszteletet is tartottunk 
már éppúgy, mint a két hét 
folyamán egyszer katolikus, 
egyszer evangélikus lelkészi 
jelenléttel istentiszteletet, 
misét. Ebben az esztendőben 
az alsó-ausztriai Waldviertel 
dombos-lankás vidékén 
került megrendezésre a 
tábor, ahol 2012. július 01.-

én került sor az evangélikus istentiszteletre. Mivel 
ekkor még a kicsik és a nagyok külön táboroztak, 
lehetőség volt a korosztályoknak megfelelő 
megszólításra is. 

A kicsiknél az Idolsbergi katolikus templomban 
tartottuk az istentiszteletet, a falubeliek örömére, hiszen 
nem nagyon volt még protestáns jelenlét ebben a 
templomban. Zákeus története került feldolgozásra (Lk 
19,1-10), a prédikációt dialogikus formában közösen 
„alkottuk” a kiscserkészekkel.  

Szemlélődőből megszólítottá és résztvevővé válni, 
magányosság és kirekesztettség helyett közösséget és 
befogadást átélni, hibákat felismerni, Jézussal 
találkozni és szeretetét megtapasztalni, új utakon 
elindulni – a gyerekek megszólalásai rámutattak arra, 
hogy ezek az élet-tapasztalatok minden korosztálynak 
sajátjai.  

A nagyoknál a Wetzlasi kastélykert adott otthont az 
istentiszteletnek. A botokból összekötözött kereszt körül 
ülve az ötezer ember megvendégelésének igéje alapján 
a tanítványi élet felelőssége, lehetőségei és határai 
kerültek elénk. Az éhező sokaság, a „Ti adjatok nekik 
enni!”-feladata, a lehetetlennek tűnő megvalósítás, és 
ennek minden kétsége és hitetlensége, a mégis felvállalt 
küldetés, a jóllakott csapat és az összeszedett 
maradékok ma is tanúskodnak arról, hogy a Jézusban 
felvállalt küldetés távlataiban soha nem sikertelen.    

Szívesen látogatok el minden évben a 
cserkésztáborokba. Szépek a helyszínek, szeretetteli a 
fogadtatás, magával ragadó a hangulat és lelkesedés, 
kedvesek és fogékonyak a fiatalok, érezhető a figyelem 
és az egymással való törődés. A legmegragadóbb 
azonban számomra mindazok önzetlen, áldozatkész és 
lelkes munkája, akik ezeket a táborokat megvalósítják. 
A fiatal és örök-fiatal cserkészvezetők sokszor nyári 
szabadságukkat adva törődnek a gyermekekkel, a  
főzésben részt vevők szeretetüket is beleadják az ételbe 
(finoman is főznek!), a közösség megteremtése egy-egy 
bőrig ázott sátorozást is élménnyé varázsol. Minderről 
vallanak az alábbi írás mondatai is, amelyben egy 
cserkészvezető testvérpár mutatja be az idei nyári 
csapattábort. 

Dr. Solymár Mónika      
         

„Cserkésztáborunk idén kivételesen két felé volt 
osztva. A nagycserkészek táborhelye Wetzlasban volt 
körülbelül félúton Zwettl és Horn között, a 
kiscserkészek pedig Idolsbergben voltak. 

A nagycserkészek egy több száz éves kastély 
udvarában táboroztak, gyakorlatilag teljesen elvágva a 
külvilágtól és a felgyorsított 21. századtól. A 
mobiltelefonok használata is a minimumra csökkent, 
hála a rossz vételnek a tábor területén. A gyerekek IV. 
Bélával élhették át, hogy hogyan vezeti az országát a 
tatárjárás idején. Elsőnek testőrképzésen vettek részt az 
udvarában, hogy a király védelmére legyenek. 
Kiképzésük első rangú teljesítése után egyik 
zászlófelvonásnál jött lélekszakadva egy futár azzal a 
szörnyű hírrel, hogy a tatárok már átlépték az 

országhatárt és óriási iramban közelednek a királyi 
rezidencia felé.  
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A bátor testőrök mindent megtettek, hogy megmentsék 
királyukat és kimenekítették a szorult helyzetből. 
Átkenuztak egy nagy tavon, hogy egy félszigeten 
várják ki a veszedelem elmúltát. A visszatéréskor 
szörnyülködve tapasztalták, hogy a tatárok 
szétbontották a sátrakat és a kidobálták a ruhákat, 
hálózsákokat a zászlótérre. 

Természetesen ezt nem lehetett annyiba hagyni és ezért 
további kiképzéseken vettek részt, hogy egy  következő 
támadásnál ne legyenek annyira kiszolgáltatva az 
ellenségnek. 

Egyik éjjel a tatárok betörtek a táborunkba és 
elrabolták Béla királyt. Azonnali riadó után indultak a 
cserkészek a király kiszabadítására. Számháborúban le 
is győzték a tatár hordát de a koronát sajnos az utolsó 
pillanatban elrabolták. Mivel Béla király nem bírta ki a 
koronája nélkül és hűséges segítője, Stribonek se tudott 
a kedvén javítani útnak indultak a testőrök a korona 
visszaszerzésére tatár földre. Gyaloglás, evezés és 
pajtában alvás várt a portyázókra de sikerült 
ellopakodniuk a tatár védők mellett és visszaszerezni a 
féltett ékszert. Ennek ünnepére a kiscserkészeknél 
aludtunk a második éjszakán és diszkót rendeztünk, 
ahol az összes mesefigura részt vett. 

A jó időnek köszönhetően (amit csak elvétve szakított 
meg egy-egy rövid nyári zivatar) gyakran játszottunk 
sportjátékokat. Nagy sikert aratott a zászlócska, a 
számháború és természetesen a foci.  

A kiscserkészek mindeközben a Mesevilágban jártak, 
ahol számos mesehőssel találkozhattak. Azért volt 
szükség a kiscserkészek segítségére a Mesevilágban, 

mert a gonosz mostoha átírta a mesekönyvben lévő 
meséket, megváltoztatta a történéseket. Hófehérke 
például lökdösődött és kiabált, Hamupipőke sztár akart 
lenni, Jázmin pedig nem volt hajlandó Aladdinnal 
beszélni. A nagy varázsló, a tanonca Kamilla és 
Mandula tündér segítettek a kiscserkészeknek a 
mesehősök jóvá varázsolásában és a mesék 
helyreállításában. 

 

Mind a kiscserkészek mind a nagycserkészek nagyon 
élvezték a tábort és lelkesen mesélték otthon tovább a 
tábori eseményeket és énekelték a népdalokat. 

Remélem felkeltettük az érdeklődését és tetszett a rövid 
beszámolónk. További információkat vagy jelentkezési 
lapot megtalálhatja a honlapunkon, a www.cserkesz.at 
alatt. 

Koleszár Virág és Koleszár Balázs 
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Rot–Weiss–Rot in Ungarn 
 

„Magyarországot köznapi, hasznos, jólétet gyarapító 
tettek sorával kell szeretni.” Deák Ferenc 

Idén tavasszal rendhagyó kezdeményezést indított 
útjára a Magyar Turizmus Zrt. Ausztriában, amely az 
itt élő magyarokat kívánja megszólítani, s egyben 
„turizmus-nagykövetként” bevonni őket Magyarország 
csodálatos turisztikai értékeinek mind szélesebb körben 
való népszerűsítése érdekében. Az osztrák zászló színei 
alapján Rot-Weiß-Rot in Ungarn munkacímet kapta a 
kezdeményezés, amelyhez a bécsi iroda várja az 
Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet tagjainak 
csatlakozását is. 

A „diaszpóra turizmus mozgalom” lényege, hogy az 
ausztriai magyarok osztrák ismerőseiknek ajánlják 
Magyarországot, mint turisztikai célországot, hogy ez 
által tovább növekedjen az osztrák vendégéjszakák 
száma Magyarországon, s közvetetten pótlólagos 
bevételhez juttassák a hazai turizmusgazdaságot.  

A Rot-Weiß-Rot in Ungarn mozgalom alapját az MT 
Zrt. ausztriai képviseletének koordinációjában 
összegyűjtendő magyarországi turisztikai ajánlatok 
jelentik, amelyek kedvezményeket biztosítanak és 
szabadidős tippeket adnak a vendégek részére. A 
mozgalom legfőbb kommunikációs platformja, az egyik 
legnépszerűbb közösségi portálon létrehozott profil, 
amely elérhető itt: www.facebook.com/rwr.ungarn. A 
mozgalom sikerét mutatja, hogy a május 10-ei indítása 
óta több mint 30 ezer látogatója volt az on-line 
fórumnak. E fórumról, vagy a turisztikai képviselet 
honlapjáról (www.ungarn-tourismus.at) elérhető 
ajánlatokat tudják az ausztriai magyarok osztrák 
ismerőseiknek tovább ajánlani, illetve maguk is 
kipróbálni. A kedvezményeket minden Ausztriából 
érkező vendég, így az itteni magyarok is igénybe 
vehetik. 

A rendhagyó kezdeményezés az MT Zrt. bécsi 
irodájának becslése szerint középtávon, évi 10 ezer 
pótlólagos osztrák vendégéjszakát generálhat a hazai 
szálláshelyeken, hosszabb távon pedig ennek 
háromszorosa a cél. „A magyar diaszpóra számára, 
mint érzelmileg motivált közvetítők részére, a Rot-
Weiß-Rot in Ungarn mozgalommal olyan eszközt 
teremtettünk, amely rendkívül egyszerű és gyors 
hatásmechanizmussal képes emberek ezreit, tízezreit 
egy jó közösségi cél érdekében felsorakoztatni. A 
mozgalom alapgondolata, hogy mind a keresleti, mind 
pedig a kínálati oldalt tekintve mindenki jól jár, s egy 

olyan sajátságos win-win helyzetet és légkört teremt a 
mozgalomhoz csatlakozott partnerek körében, amely 
hosszabb távon is fenntarthatóvá teszi a rendszer 
működését” – foglalta össze a mozgalom küldetését 
Kovács Balázs, az MT Zrt. ausztriai képviselője. 

Másfél hónapos tesztüzemmód után már konkrét, 
mérhető eredményekről számolhatnak be az MT Zrt. 
ausztriai magyarok körében indított - diaszpóra 
turizmus - mozgalmához csatlakozó hazai szolgáltatók. 
A kezdeményezés májusi startja óta immár több mint 
210 „turizmus-nagykövet” sorakozott fel Ausztriában a 
mozgalom mellett, hogy személyes ajánlásaikon 
keresztül népszerűsítsék Magyarországot és a 
magyarországi turizmust. Az akcióhoz első körben 
csatlakozó turisztikai vállalkozások megkérdezése 
alapján elmondható, hogy a válaszadók harmadánál 
már volt konkrét érdeklődés, illetve sok esetben 
foglalás is a mozgalom keretében hirdetett ajánlataik 
alapján.  

Már az első hónapban közel 90 vendégéjszakát 
regisztrálhattak a hazai szálláshelyek az akciónak 
köszönhetően, s mindezt csupán a szájpropaganda 
hatásmechanizmusa alapján, egyetlen fillér 
marketingbüdzsé felhasználása nélkül. Tekintettel arra, 
hogy a „turizmus-nagyköveteken” keresztül mintegy 
74 ezres „baráti kör” érhető el a szociális médián 
keresztül, a foglalások megsokszorozódása várható a 
nyári hónapok alatt. Következő lépésként jövő év 
elejétől – stratégiai partner bevonásával – 
kártyarendszer és média-támogatás is társul majd a 
mozgalomhoz, amely ezáltal dinamikus 
vendégforgalom gyarapodást generál a hazai turisztikai 
ágazatban. 

A mozgalom hátteréről, működési mechanizmusáról, 
koncepciójáról, nemzetgazdasági hasznáról további 
információk az MT Zrt. külképvisleti honlapján itt: 
www.ungarn-tourismus.at/magyar-sarok/mozgalom. 
(Magyar Turizmus Zrt; Bécs). 

Dr. Kovács Balázs 
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Online áhitat  
„Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet...” – hangzik a missziói parancs küldetése (Mt 28,19-20). 
Egyházak, gyülekezeti közösségek keresik annak módját, hogyan lehet a mai embert, ebben a felgyorsult világban 
Jézus Krisztus evangéliumának üzenetével megszólítani. Egyik ilyen próbálkozás a Bécs-Ottakringi gyülekezet 
kezdeményezése. Minden hónap első szombatján 19.00 órai kezdettel élő adásban egy áhitatot sugároznak az 
interneten (www.online-andacht.at).  
A liturgia menetébe – pl. imádságok küldésével – a nézők is bekapcsolódhatnak. A gyülekezet lelkészei és a 
technikai csoport az állandó résztvevői és megvalósítói az áhitatoknak, minden adásnak van egy vendég 
igehirdetője, aki felvezeti az adott témát és a rövid igehirdetést tartja. A már elhangzott adások is megtekinthetők a 
kezdeményezés honlapján. A legközelebbi adás – kivételesen - 2012. augusztus 27-én 21.30-kor lesz, és az 
Ausztriai Evangélikus Egyház éves lelkészkonferenciájának áhitatát közvetíti Mittersilből. Gyülekezetünk 
lelkésze, Dr. Solymár Mónika 2012. október 06-án 19.00 órakor lesz igehirdetője az online adásnak, amelynek 
témája az őszi aratási hálaadó ünnephez kapcsolható: „Hol marad a termés?”   

 

Orgona határok nélkül 
Ez a címe annak a koncertsorozatnak, amely a 
soproni, harkai, mörbischi és ruszti 
evangélikus gyülekezetek 
kezdeményezéseképpen 2012. augusztus 25. – 
szeptember 01. között kerül megrendezésre. 
A koncertek között gyermekeknek szóló 
előadások (német és magyar nyelven) és 
orgonabemutatók is vannak. A belépés a 
koncertekre ingyenes, adományokat szívesen 
fogadnak. 
 
A program: 
 Evangélikus templom, Mörbisch, 

2012.08.25. 17.00 óra 
„Az állatok konferenciája” Orgonakoncert gyermekeknek német nyelven 

 Evangélikus templom, Sopron, 2012.08.26. 19.00 óra – Improvizáció „Charlie Chaplin” modern idők c. 
némafilmjére – Orgona: Prof.Dr. Gerhard Luchterhandt, Heidelberg 

 Evangélikus templom, Mörbisch, 2012.08.28. 19.00 óra – „A régizene találkozása ütőhangszerekkel” – 
Strokes Ütősegyüttes, Wagner Szilárd orgona 

 Evangélikus templom, Ruszt, 2012.08.30. 19.00 óra – „B mint Bach, Biber és Buxtehude” - Clara Weiss 
(hegedű), Nikolai New (cselló) und Mareen Osterloh (orgona) 

 Evangélikus templom, Sopron, 2012.08.31. 17.00 óra – „Az állatok konferenciája” Orgonakoncert 
gyerekeknek magyar nyelven 

 Evangélikus templom, Harka, 2012.09.01. 19.00 óra – „33/07” – Carissimi Énekegyüttes, Róth Márton orgona



   

  

 


