
A REFORMÁCIÓ ÜNNEPE IGÉJE: 
 „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus.” 

(1Kor 3,11) 
  
 
 

M Á S O K É R T    E G Y Ü T T 
Gemeinsam für andere          2014 
58. évfolyam, 3. (848.) szám ISSN 1026-2156 Bécs, 2014. október  

 
REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉRE 

Idézetek a két nagy reformátortól, Luthertől és Kálvintól 
 

„Az evangélium annyi, mint „örvendetes tanítás”, „vigasztaló jó hír”. Mintha egy gazdag ember egy 
szegény koldusnak ezer aranyat ígérne. Ez „evangélium”, azaz jó hír lenne néki, amit szívesen 
hallana, és szívből örülne annak. De micsoda a pénz és vagyon ahhoz a vigasztaló, kegyelemmel 
teljes prédikációhoz képest, hogy Krisztus könyörül a nyomorultakon, és olyan királyunk akar lenni, 
aki a halottakat, a bűnösöket és mindazokat, akik a törvény alatt, fogságban vannak, örök életre és 
megigazulásra segíti!” (Luther egyik igehirdetéséből,1544) 

 

„A tévtanítás ellen sohasem lehet erőszakkal 
védekezni. Másfajta fogás kell hozzá; másfajta 
harc és ügy ez, mint a kard 
ügye. Itt Isten igéjének kell 
küzdenie! Ha ez nem viszi 
véghez, akkor a világ hatalma 
sem viheti véghez, még ha 
vérrel árasztaná is el a földet. A 
tévtanítás lelki dolog, nem lehet 
semmiféle fegyverrel 
elpusztítatni, semmilyen tűzzel 
elégetni, sem vízbe fojtani. 
Egyedül Isten igéje az, amely 
legyőzi.”(Luther: A világi 
felsőbbségről,1523) 

 
„A hitnek két formája van. Az egyik: ha valaki 
hiszi, hogy van Isten; igazaknak tartja a 
Krisztusról elbeszélt történeteket. Olyan ez, mint 
a mi vélekedésünk azon dolgok felől, amelyeket 

régi történteknek mondanak, vagy azokról, 
amelyek szemünk láttára folynak le. Ez 

azonban,… minden jelentőség 
nélküli:…méltatlan...a "hit" 
nevezetre... – A másik ez: 
amellyel nemcsak hisszük, hogy 
van Isten és Krisztus, hanem 
hiszünk is Istenben és 
Krisztusban, őt valósággal a mi 
Istenünknek és Krisztust a mi 
Idvezítőnknek ismerve fel. Ez 
pedig annyit tesz, hogy nemcsak 
igaznak ítéljük mindazt, ami az 
Istenről és Krisztusról írva van 
vagy mondatik, hanem minden 
reménységünket és 
bizodalmunkat az egy Istenbe és 

Krisztusba vetjük, és ebben a tudatban úgy 
megerősödünk, hogy az Istennek irántunk való 
jóakaratában semmit sem kételkedünk…“   
(Calvin: Institutio 2. fej. 88) 

Fónyad Pál 
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Beszámoló – Széchényi emléktábla koszorúzás Bécsben, 2014.09.23 
 
Széchenyi István szülőháza Bécsben, a Herrengasse 5. szám alatt található. Itt gyűlnek össze, rendszerint 
minden évben, a magyar szervezetek, (Központi Szövetség, KMEM, AMAPED, a katolikus és evangélikus 
gyülekezetek képviselői) hogy közösen emlékezzenek meg Széchenyi István születésének évfordulójáról 
(1791. szeptember 21).   

A koszorúzás szeptember 23-án, kedden 11 órakor vette kezdetét a Széchenyi szülőháza 
falán lévő emléktábla alatt. Az egybe-gyűlteket dr. Hajas Gábor követ úr köszöntötte, 
majd beszédében Széchényit, mint alkotó, tevékeny embert méltatta. Dr. Takács Imre 
országgyűlései képviselő (MSZP) a „legnagyobb 
magyar” életrajzából emelt ki néhány 
érdekességet. A Magyarországról érkezett 
politikusok közül szeretném még kiemelni Dr. 
Vitányi István EU parlamenti képviselőt (Fidesz), 
valamint Dr, Rubovszky Györgyöt (KDNP) és 
köszöntőjét. A beszédek után elhelyezésre 

kerültek a koszorúk és felcsendült a magyar himnusz. Az esemény 
folytatásaképpen a kétsaroknyira lévő Bécsi Magyar Nagykövetség 
márványtermében állófogadás keretében kötetlen beszélgetésre nyílt 
lehetőség.  

Andorka Hanna 
 
 
Izráel / Palesztina 

 
Szeptember végén 
Izráelben jártam az 

alsó-ausztriai 
evangélikus lelkészi 
kar tanulmányútján. 
Az ötnapos 

tartózkodás 
középpontjában a látnivalók megtekintése mellett a 
különféle szervezetekkel folytatott beszélgetések 
álltak. Azonos problémák és kihívások érzékelése és 
ezeknek a megoldási javaslata igen-igen különböző, 
mint azt a mindennapi hírekben is tapasztaljuk. A 
társadalom zsidó része természetesen fájdalommal 
emlékezik a holocaust borzalmaira, így az 1953-ban 
alapított Jad Vasemben Ézsaiás könyve 56,5 alapján 
a zsidómentőkre is emlékeznek: ”...fenntartom nevük 
emlékét házamban és falaimon belül, különbül, mint 
a fiak és a leányok. Örök nevet adok nekik, amelyet 
nem lehet eltörölni.” Többek között az evangélikus 
Keken András, Koren Emil, és Sztehlo Gábor nevét 
is megtaláljuk az un. „Igazak” között, akiknek 
névtáblával jelzett fákat ültetnek. „Aki egy embert 

ment meg, egy egész világot ment meg.” – jelige 
érvényes nemcsak a 20. századra visszatekintve, 
hanem jelenkorunk üldözöttjei tragédiáját nézve is. 
Izráel/Palesztina mindennapi valóságához tartozik a 
többségű zsidók és az egyre kevesebb arabok nem 
feszültségmentes viszonya. Az erőszaknélküli civil 
magatartás egyik kiemelkedő képviselője Daoud 
Nassar telke bejáratánál két nagy sziklába vésve több 
nyelven áll: „Megtagadjuk, hogy ellenségek 
legyünk.”A „Népek sátra” nevű program célja főleg 
különféle kultúrából és vallási háttérből származó 
fiatalok számára a kölcsönös megismerést és a 
párbeszédet biztosítani. 
Az Ökumenikus Világtalálkozó (1990) jelszava, 
amelyet a sziklába vájt helység falán, több nyelven 
olvashatunk, túlmutat a lokális nehézségeken és 
figyelmeztet arra, 
hogy igaztalanságok 
sajnos mindig vannak, 
ezért „Igazságosság, 
béke és a teremtés 
megóvása.” a 
keresztények feladata. 

Fónyad Pál
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Békegalamb a háborúkban 

Ebben az esztendőben sokféleképpen emlékeztek a 
100. esztendővel ezelőtt, 1914. július 28-án kitört első 
világháborúra. Augusztus közepén, békésen 
szemerkélő nyári eső lágy háttérzaja mellett tódulnak 
elém világunk jelenlegi háborús helyszínei. Kelet-
Ukrajna, Donyeck, ahol az ukrán hadsereg és az 
oroszbarát szakadárok harci eseményei civilek, 
gyermekek, nők és férfiak számára jelentenek állandó 
borzalmakat. 2014. nyarán, Európa közepén. A lelőtt 
maláj utasszállító repülőgép, amelynek utasai szintén e 
háború vétlen áldozataivá váltak.  
A Közel-Keleten, az izraeli területeken valamint a 
Gázai övezetben szinte már az számít kivételes napnak, 
ha nincsen robbantás, nincsenek légi csapások, 
nincsenek halottak és sebesültek. A felek egymásra 
mutatnak már évtizedek óta, a félelmet és rettegést a 
gyűlölet és a bosszú ereje hallgattatja el és győzi le.  
Az Irakban és Szíriában előrenyomuló Iszlám Állam 
nevű szélsőséges szervezet rémtettei elől milliók 
menekülnek. Hátrahagyva családtagokat, barátokat, 
otthont és megélhetést. Akik nem tudnak menekülni, a 
hegyekben bujkálnak, várva a helikopterekről ledobott 
segítségre. 
A Boko Haram iszlamista terrorszervezet és a nigériai 
hadsereg összecsapásai is ezreket tartanak rettegésben. 
Elrabolt iskolás lányok, erőszakos bűncselekmények, 
fegyverrel harcoló és emberi életeket kioltó gyermekek 
a „kísérőjelenségei“ ezeknek a rémtörténeteknek.  
Az Észak-Koreai rakétakísérletek mindennapossá 
váltak, játékszereivé egy totalitárius állam szeszélyes 
uralkodójának. Aztán itt van az ebola járványa is, 
amely Nyugat-Afrikából kiindulva szedi egyre 
nagyobb számban áldozatait, és amelynek megfékezése 
egy másfajta harcra szólít.1914. július 28-án kitört az 
első világháború. 2014. nyarán úgy tűnik, a világ 
háborúkkal emlékezik...    

Ennek a világpolitikai környezetnek a hátterével 
különösen is aktuális és izgalmas élményt adott a 
kremsi Karikatúra Múzeum „Rajzok a békéért. 
Békegalamb a karikatúrában.“ című kiállításának 
megtekintése. Picasso: Gyermek galambbal című híres 
alkotásának parafrázisával kezdődik a tárlat. Az ismert 
művész a kép sarkába egy labdát festett, a kiállítás 
képén a labda helyén egy meggyújtott bomba látható. 
A galambot mindkét kezével szorító gyermek képe így 
jól kifejezi; a béke veszélyeztetve van. Léte kérdéses, 
akár népek és nemzetek, akár testvérek, szomszédok 
vagy éppen idegenek közötti békéről beszélünk. A 
galambot őrizni kell, a békességre törekvés nem csupán 
passzív vágyat, hanem aktív cselekvést is magában 
hordoz. 

A tárlat következő részében a békegalamb szimbólum 
eredetét mutatja be. Itt előkerül a bibliai özönvíz 
története. A Noé bárkájához egy olajággal a csőrében 
visszatérő galamb az új kezdetet, az Isten és ember 
közötti megbékélést és szövetséget jelképezi. Elmúlt az 
özönvíz, van szabadulás, béke és új kezdet tér a földre. 
Az ökológiai aspektust, a teremtett világ fenntartható 
békéjét, az ember és környezetének egymásra ható 
kapcsolatát is jelképezi a bárka, az olajágat a csőrében 
tartó galamb. A karikatúrák gyakran az irónia 
eszköztárát használják. Így az egyik Noé bárkáját 
ábrázoló képen a bárka a világűrben kering. Noé pedig 
– 4000 esztendő múltán – kiengedi a Földre a galambot 
egy Geiger-számlálóval a nyakában... Ez a karikatúra 
1986-ban készült, a csernobili atomreaktor 
katasztrófájának évében. 

A középkor szimbolikájában a békét jelképező galamb 
sokszor ellentétpárjaként jelenik meg a harcot, hatalmat 
és háborút jelképező sólyomnak vagy héjának. 
Természetesen ezeket a motívumokat is felhasználják a 
bemutatásra kerülő karikatúrák. Pablo Picasso 1949-
ben,a párizsi világbéke konferenciára rajzolt 
békegalambjai is sokféle mozgalomnak jeleivé váltak. 
A békegalamb szimbólummal sokszor visszaéltek, 
propagandaként használták totalitáris rendszerek.  Az 
irónia eszköztárával ezekre a visszaélésekre is humoros 
formában tudnak rámutatni a kiállítás karikatúrái. 
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A tárlat több mint 40 karikatúrája az 1950-es évektől 
napjainkig mutat be és értelmez politikai helyzeteket a 
békegalamb szimbólum megjelenítésén keresztül. 
Érdekes volt megállapítani, hogy a kiállított képeken a 
békegalamb kétféle pozícióban volt megtalálható. 
Egyes képeken lázasan munkálkodik a békéért, 
miközben elnyomják, megalázzák, megeszik, megölik. 
Hatalom nélküli, harcban megtépázott és 
megszégyenített helyzete mintha azt jelezné, hogy a 
békének nincsen esélye, hogy a fáradságos 
erőfeszítések ellenére is háborúk, békétlenség, erőszak, 
gyűlölet, hatalomvágy és kapzsiság uralkodik az 
emberek és a nemzetek között. A nagy halak megeszik 
a kis halakat, a nagyobb békegalabok legyőzik az 
erőtlenebbeket. A fegyverrel kiharcolt békék mintha 
elhallgattatnák és megsemmisítenék a békegalambokat. 

 
Thomas Paster: Partnerségi kapcsolat a békével, 1998. 

A másik csoportba azok a karikatúrák tartoznak, 
amelyeken a békegalamb álruhának bizonyul. A 
háttérben bombákat ledobó keselyű a tárgyalóasztalhoz 
barátságos-békés galamb álarcot vesz fel. Az 
átváltozott békegalamb uralkodását ártatlan áldozatok, 
eltiport jogok és elhallgattatott igazságok jellemzik. Ez 
a békegalamb sok képi ábrázolásán töltényekkel 
táplálkozik, szárnyai alatt bombatölteteket hordoz. Erre 
a „békegalamb-típusra“ ad példát az 1956-os 
magyarországi eseményekre utaló karikatúra. 

 
Erich Sokol: Magyarországon a békegalamb uralkodik, 1956. 

Izgalmas kapcsolatát mutatja be e két csoportnak az a 
kép, amelyen a békegalamb olajággal a csőrében 
lázasan ügyködik – miközben kiszolgálásról és 
uralkodásról álmodozik... 

 
La Razzia: Hétfő reggeli álom, 2013. 
 
A kiállítás 2014 januárjában nyílt meg és 2015. január 
18-ig látható a kremsi Karikatúra Múzeumban 
(www.karikaturmuseum.at). A képeket időrendi 
sorrendben szemlélve egyre inkább felerősödött 
bennem egyfajta „déjà-vu“ érzése. Bár más a 
karikatúra, egy másik földrész teljesen más eseményére 
utal, mint a korábban látott, mégis, a mélyben lévő 
tartalom ugyanaz. A háborús események visszatérnek. 
A naponként váltakozva békés galambot és háborús 
tankot ábrázoló 1976-os libanoni naptár sajnos az 
izraeli és gázai övezet 2014-es naptára is lehetne. 
Reménytelen jelenség a béke? 

A képeket szemlélve ugyanakkor egyre erőteljesebben 
megszólaltak bennem Ézsaiás próféta békét vizionáló 
sorai (Ézs 11,1-9). „Akkor majd a farkas a báránnyal 
lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán 
és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti 
őket.“ Ez a béke Istentől származik. Ő a béketeremtő. 
A mérgeskígyóval békésen játszó kisfiú nem magától 
értetődő jelenség. A bennünk és körülöttünk lévő 
háborúságok és békétlenségek megoldásai emberfeletti 
beavatkozást követelnek. A békét vizionáló prófétai 
sorok megnyugtatóak és kihívást jelentőek egyszerre. 
Megnyugtatóak, hiszen a béketeremtés emberileg 
lehetetlen feladatát Istennél tudják. Kihívást adnak, 
hiszen, emberi hivatásunkká teszi a béke lehetőségének 
felmutatását. Hogy az Isten békességének eszközeiként 
körülöttünk és bennünk is Isten békéje terjedjen. 

Dr. Solymár Mónika
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Gyülekezeti találkozó a béke (Őri)szigetén 

 
2014. október 5-én 
gyülekezetünk tagjai 
kirándulást tettek az 
Őrvidék egyik Árpád-kori 
eredetű, határőr 
településére, Őriszigetre. 
Részt vettünk a magyar 
nyelvű istentiszteleten tíz 
órakor, amelyen a helyi 
lelkész, Mesmer Ottó 
hirdetett igét. Az 

igehirdetés alapigéje a Zsidókhoz írt levél két 
verse volt: „Általa vigyük Isten elé a hálaadás 
áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő 
ajkaink gyümölcsét. A jótékonyságról és az 
adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik Isten”. (Zsid. 13, 
15-16). A prédikációban Mesmer tiszteletes úr 
kiemelte a jóléti államban élők felelősségét a 
szegények iránt. Rámutatott arra, hogy a jó 
anyagi helyzet nem tehet érzéketlenné a 
nehezebb helyzetben élők felé.  
A záró imádságban Fónyad Pál tiszteletes úr az 
alkalomhoz kapcsolódóan az Ausztriában élő 
magyarokért könyörgött, majd az istentisztelet 
végén ismerősként üdvözölte a gyülekezet 
tagjait, hiszen korábban ő is többször szolgált a 
templomban.  
Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben 
kötetlen beszélgetésen alkalmunk nyílt egy forró 
kávé mellett megismerkedni a kicsiny gyülekezet 
tagjaival. Jómagam a falu legidősebb lakójával, 
„krónikásával”, a most kilencvenhárom 
esztendős Pathy Ernő bácsival beszélgethettem a 
régi falusi életről. Szomorúan mesélte, hogy a 
magyar nyelv a faluból eltűnni látszik 
Hollós Béla nyaralójában, amelyet a gyülekezet 
évente tizenöt napon használhat, egy kétszáz 
éves dunántúli hangulatot idéző tornácos ház 
almafákkal és dióval beültetett udvarán 
folytathattuk a kellemes eszmecserét, majd 
leültünk a terített asztalhoz. 

 
A magyaros ételről, a tejfölös székely 
káposztáról és parasztkenyérről Andorka 
felügyelő és családja gondoskodott. Kiss Viktor 
gráci presbiter és családja pedig italokkal 
szolgált. A többiek finomabbnál finomabb 
süteményekkel járultak hozzá az ünnepi ebédhez. 

 
Köszönet érte! 
Ebéd után felkerekedtünk, megtekintettük az 
őriszigeti katolikus templomot. 
Az épület több szempontból is különleges: 
eredetileg reneszánsz stílusban épült evangélikus 
templomnak, az ellenreformáció következtében 
vált katolikussá. Védőszentje Szent László 

királyunk. A népies 
motívumkincseket, 

Napot, Holdat, 
pávaábrázolást 

mutató freskói 
páratlanok.
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Ezután Vasvörösvár nevezetességeivel 
ismerkedtünk. Körbejártuk a halastavat, a 
szorgalmasabbak gombát is gyűjtöttek. Kötetlen 

beszélgetésün
ket időnként 
megzavarta a 

horgászok 
kapásjelzője.  

Napunk 
zárásaként a 
vasvörösvári 

Erdődy-
kastélyt tekintettük meg. A historizáló, 
romantikus stílusú épület tornyában őrizték 
Rákóczi titkos levelezését, mely egy tűzvész 
következtében megsemmisült 1924-ben. A 
kastély kápolnáját egykor Lotz Károly freskói 
díszítették, talán ezek ismét láthatóvá válnak a 
jelenleg zajló felújítás után. 

 
Szép napunk volt, kellemes őszi napsütéssel. A 
bécsi, gráci és őriszigeti magyar 
evangélikusoknak alkalmuk nyílt egymással 

megismerkedni, a régi ismerősöknek pedig újra 
találkozni. Sok érdekességet tudhattunk meg 
egymásról, feltöltődve indulhattunk haza. 
Remélhetőleg jövőre még többen jönnek el a 
közös találkozóra. Az őriszigeti evangélikus 
templom homlokzatának feliratával búcsúzom a 
kedves olvasótól: Erősvár a mi Istenünk! 

 SzentpéteryMiklós 
(Képek: Fessel Brigitta, Szentpétery Miklós) 

 
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns 
Gyülekezetek Szövetsége(ld.: www.credo-hu-
we.org/aboutus.htm) évi találkozóját és 
közgyűlését idén szeptember 4-7-ig 
Münchenben tartotta. Nagy-Britanniától 
Észtországig 
jöttek össze 
lelkészek és 
vezetőségi tagok. 
Megismerkedhett
ünk a magyar 
nyelvű 
lelkigondozói 
szolgálatok 
sokszínűségével, 
örömével és 
bánatával. 
Különös kihívást 
és feladatot jelent a Magyarországról jött több 
százezer munkakereső és munkavállaló közül 
az evangélikusokat és a reformátusokat 
kikutatni és megkeresni. Lakást és munkát nem 
tudunk közvetíteni, de a családtól, a megszokott 
otthoni környezetből és a nyelvi közösségből 
kiszakítottak számára közösségi és egyházi 
életet kell nyújtani. A találkozó fénypontja Dr. 
Imre Sándor geriátor szakrovos, a Debreceni 
Egyetem Gerontológiai Kutatócsoportja 
vezetőjének előadása volt „Az aktív időskor és 
a nemzedékek közötti szolidaritás jelentősége a 
jövő társadalomban” címmel. Vasárnapi 
istentisztelettel zártunk a Kreuzkirche-ben, 
amelyet a müncheni gyülekezet meghívására 
közös ebéd és beszélgetés követett. 
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK  
 

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

 
FIGYELEM!  A szeptemberi istentisztelet Bécsben  
November  2. vasárnap: 11.00 óra: Bécs, Lindengasse 44, kápolna 
December  7. vasárnap: 11.00 óra: Bécs, Lindengasse 44, kápolna 
 

Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.   
 
November  2. vasárnap: 16.00 óra: Grác, Heilandskirche, Kaiser-Josef-Platz 9 
December 14. vasárnap: 16.00 óra: Grác, Heilandskirche, Kaiser-Josef-Platz 9   FIGYELEM!  

 

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

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 

 
Sok város jelentkezett már az európai reformáció városa címre 

Bécs – Az európai reformáció városa címre eddig összesen 14 ország mintegy 37 városa 
jelentkezett – ezt jelentette be az Európai Protestáns Egyházak Közössége. Európa 
protestánsai a reformáció 2017-ben tartandó 500. évfordulójára írták ki ezt a versengést. 
A várakozások szerint 2017-ig több mint 50 város fog jelentkezni. Az európai 
protestáns városok kezdeményezés célja, hogy az egyházak és a helyi közösségek 

között párbeszéd indulhasson el és alakulhasson ki. A kooperációk a művészet, a kultúra és a turizmus, de a 
történelem és a spiritualitás területeit is át fogják szőni. Eddig négy város számára zárult le az eljárás, így az 
alsószász Emden, a szász-anhalti Wittenberg, a svájci Zürich és a finnországi Turku egyetem városa 
örvedhet már ennek a címnek és ezalatt a márkanév alatt szervezheti 2017-es eseményeiket. További hat 
várossal folynak intenzív tárgyalások és még ezen a nyáron várhatóak továbbiak. 
„Így nyomatékosan láthatóvá válik majd a reformáció európai dimenziója” - mondta a GEKE főtitkára, 
Michael Bünker. 
Az osztrák evangélikus püspök továbbá bejelentette, hogy egy reformációi ének megkomponálására is 
fognak pályázatot kiírni a nyár folyamán. Ezzel a projekttel iskolákat és gyülekezeteket szeretnének 
megcélozni. A győztes dalt – amelyet majd egy nemzetközi zsűri fog kiválasztani a pályaművekből - 2017-
ben több nyelvre is lefordítanák és az istentetiszteleteken énekelnék. 

Forrás: http://www.evangelikus.hu/ 2014. július 28.  

Selmecbánya 
78 év kihagyás után magyar nyelven tartottak ökumenikus istentiszteletet 
Selmecbányán  
A szlovákiai Selmecbányán gyűltek össze az idén szellemi kulturális örökség részévé 
választott bányászati munkakultúra hagyományőrzői. Selmecbányán ebből az 
alkalomból 78 év kihagyás után magyar nyelven tartott ökumenikus istentiszteletet Dr. 

Hafenscher Károly evangélikus zsinati elnök, lelkész és Elek László révkomáromi katolikus plébános. Az 
ünnepségen megemlékezésében Benke Tamás bányamérnök méltatta az elődök hagyományteremtését. 
(Forrás: http://www.evangelikus.hu/ 2014. szeptember 15.) 
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• Az elmúlt hónapokban sokan megkerestek lakás- és munka keresés miatt. Gyülekezetünknek nincs 

lehetősége segítésre, mert az illetékes osztrák hivatalok hivatottak mindkét kérdés megválaszolása. 
Ezért alább közöljük a legszükségesebb információkat. 

 

Három tanács Magyar munkavállalóknak 
 

(Aki adta: az osztrák Arbeitmarktservice (AMS) Wien szóvivője, Sebastian Paulick) 
 

1. Aki jó munkát keres, annak jó képzettséggel kell rendelkeznie, a munkanélküliség ellen még 
mindig ez a legjobb biztosíték. De vigyázat: mindenképp érdeklődjék meg, hogy a magyar 
képzés megfelel-e az osztrák követelményeknek, s hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy a 
képzésüket Ausztriában elismerjék. 

2. Bár formálisan nem, de a valóságban igenis hátrány a nyelvismeret hiánya. Aki Ausztriában 
szeretne munkát vállalni, az előtte gondoskodjon arról, hogy meg tudja értetni magát németül – 
ez a legtöbb üzemben még a legegyszerűbb segédmunkák esetében is követelmény. 

3. Az európai EURES-hálozat Európa szerte 25 ezer munkaadó több mint 1 millió állását tartja 
nyilván. (Ez a tájékoztatás elérhető a www.eures.hu címen, az Állásajánlatok az EU/EGT 
tagállamokban linker kattintva.  (A szerk.) 

Amire figyelni kell: 
ü Az interneten rengeteg oldal foglalkozik a külföldi lehetőségekkel, sőt, az átverésekkel is. 

Érdemes őket tanulmányozni. 
ü A külképviseletek mindenről tudnak tájékoztatást nyújtani, így érdemesebb őket megkeresni 

a kérdésekkel. 
ü Mielőtt elindulunk, mindenképpen ellenőrizzük munkáltatónk adatait, referenciáit. 
ü Mindenképpen kössünk előszerződést, még a kiutazás előtt, így kisebb az esélye annak, hogy 

átvernek. 
ü Ma már nem lehet nyelvtudás nélkül munkát vállalni. Épp a sok átverés miatt jó, ha legalább 

értjük, mi folyik körülöttünk. 
ü Soha ne fizessünk előre semmit, még az állásközvetítésért se, az ugyanis az EU-ban 

ingyenes. 
ü Bármi történhet, mindig legyen nálunk legalább 2 hónapra elégpénz, így a nehezebb 

időszakokat is ki lehet bekkelni. 
lásd még: www.ungarn.at és  http://www.becsimagyarok.hu/ 


