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Gyümölcstermő idők
„…de a növekedést az Isten adta.
2 Korinthus 3,6
„Ember hónapba léptünk, itt az ősz!” –
mondta valaki nemrégiben az egyik délelőtti
találkozásunkkor a szeptemberre gondolva,
Nappali Klubunk idős tagjai közül. Igen,
még forróak a délutánok, de a hűvös hajnalok és esték már jelzik a nyár végét. Ez
a betakarítás ideje is, amikor örömmel
szüretelünk, gyűjtjük össze kertjeinkből
mindazt, amit megtermeltünk, vagy éppen
fájdalommal nézünk út közben a kiszáradt
kukoricatáblákra. S közben arra gondolunk,
mennyire fontos, hogy növekedjen az, amit
elvetettünk, mert ebben van a jövő.
Ilyenkor érezzük annak a kiszolgáltatottságát is, hogy bár olyan sok mindent
megtehetünk, vethetünk, öntözhetünk – de
nem mi adjuk a növekedést és az életet, vagy
éppen az éltető esőt.
A másik különleges ismertető jele ennek
az időnek, hogy elkezdődik a tanév. Együtt
látva az osztályokat, szembetűnő tény, hogy
néhány hónap alatt, gyermekeink is mennyit
fejlődnek, gyarapodnak.
De nem csak külsőleg látszik a változás,
gondolkodásukban, érettségükben is változnak, és változunk mi is mind, ahogyan
életünk évei telnek. Minden, amit átélünk,
vagy éppen közel engedünk a lelkünkhöz,
ha akarjuk, ha nem, hatni kezd ránk és formál minket.
Van azonban olyan növekedés is, ami
emberi mértékekkel nem mérhető,nincs
szélessége és hosszúsága, nem lehet tesztek,
dolgozatok, és vizsgák mentén osztályozni,
mert a bensőnkben, a lelkünkben történik.
Ha pedig nincs, érezhető a hiánya.
Megtapasztaljuk azt is, hogy olyasmi
nyer teret, burjánzik túl, szaporodik el a
lélek szintjén, ami pusztít és rombol. Néha későn derül ki, hogy valami, amit jónak
láttunk, tápláltunk, fontosnak tartottunk,
kiszorította azt, amire igazán szükségünk
lett volna.

Még fájóbb, ha erre akkor jövünk rá,
amikor azokra nézünk, akikért felelősek
vagyunk, és szeretünk – és rádöbbenünk
egy napon, hogy a legtöbbet, legjobbat, leghasznosabbat akartuk nekik adni, és a nagy
igyekezetben éppen az maradt ki, ami igazi
lelki növekedésük alapja lett volna.
Isten nélkül nem látjuk meg azt, hogy mire
is van igazán szükségünk. Vágyak, érzések,
meggyőződések, emberi tanácsok mentén
próbálunk tájékozódni.
Milyen az a növekedés, az a gyümölcs, amit
várunk? Vajon valóban arra van-e szükség?
Egyáltalán, gondolunk-e erre?
Amit pedig igazán tisztáznunk kell önmagunkkal, hogy kitől várjuk a növekedést,
mert az fogja meghatározni, hogy Kinek,
vagy minek adunk teret az életünkben, és
mi az, ami erősödhet.
„Most tanultam meg, hogy nem arra
kérem Istent, hogy teljesítse azt, amit én
elterveztem, hanem hogy segítsen meg-

érteni, mi az értelme annak, amit ő tesz
velem.” – írja Wass Albert.
Isten azt szeretné, ha lelki értékeink gyarapodnának, ha évről évre egyre több és több
gyümölcse lenne az életünknek, amelyet az
Ő Lelke nevel bennünk – éppen megszólító
szavain, életünk eseményein, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolatunkon keresztül.
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,
szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen
nincs törvény.” (Gal. 5, 22-23)
Szükségünk van ezekre a gyümölcsökre, hogy épüljenek, ha kell gyógyuljanak
emberi kapcsolataink. Épüljön az életünk,
megerősödhessen az a csodálatos bizalmi
és szeretetkapcsolat, ami Jézus Krisztushoz
köt minket.
Kérjük Tőle a növekedést!
Ámen!
Túri Krisztina
evangélikus lelkész

„Uram! Nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére! Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében
és forgatagában időben rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat. Segíts
engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjének,
elsőrangú vagy csupán másodrangú fontossága megítéléséhez. Erőt kérek a fegyelmezettséghez
és a mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat,
észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben
minden simán kell, hogy menjen. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén
növekedünk és érlelődünk.
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják
meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek segíts, hogy tudjak várni. Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a barátságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára
méltók lehessünk.
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot közvetíthessek. Őrizz meg az élet elszalasztásának
félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Uram! Taníts
meg a kis lépések művészetére! Ámen.”
Antoine de Saint Exupery imádsága
Ámen!
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Húsz éves
az Óvodánk!
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Húsz éves az Óvodánk!
Húsz éves az intézményünk,
Négy csoportban éldegélünk.
Kicsik, nagyok jól elférünk.
Énekelünk és mesélünk.

Az alberti evangélikusok lelkességét, egyházszeretetét és hűségét bizonyítja, hogy a rendszerváltást követően, Roszík Mihály lelkész vezetésével, az elsők között igényelték vissza
eltulajdonított intézményeiket.
Így kezdte meg működését óvodánk 1992. szeptember 1-jén. Intézményünkben 4
csoportban 100 kisgyermek testi, lelki, értelmi nevelését biztosítjuk.
Az óvodai nevelés országos alapprogramja útmutató munkánkhoz, melyet kiegészítünk
a keresztyén neveléssel. Célunk, hogy óvodánk dolgozói szavaikkal, tetteikkel teremtsenek olyan derűs, meleg, szeretetteljes légkört, melyben gyermekeink jól érzik magukat
és szeretnek óvodánkba járni.
Az óvodai élet alatt akkor lesz hatékony a keresztyén hitre nevelés, ha összefog szülő,
lelkész, óvónő, és a jó magvetés után, gondosan ápolja a palántát.
Nevelőmunkánk során olyan alapot kívánunk adni gyermekeink életkezdéséhez, mely
alapján embertársaikat tisztelő, szülőföldjüket szerető, becsületes emberekké válnak.
Mag Pálné
óvodavezető

Rajzolhatunk az aszfaltra,
De legtöbbször a rajzlapra.
Udvarunkon sok a labda,
Hintánk röpít a magasba.
Csúszdázunk és fogócskázunk,
Készül már a homokvárunk.
Minden évben kirándulunk,
Sok szép hely az úticélunk.
Evés előtt imádkozunk,
Utána is hálát adunk.
Sokat játszunk, ünnepelünk.
Erős vár a mi Istenünk!
Kostyalik Zsuzsanna

A cselekvő szeretet egységgé formál
TANÉVNYITÓ BESZÉD
Tisztelt Szülők! Kedves gyerekek, kollégáim!
Kedves Vendégeink!
Szép volt idén a nyár, nagyon szép.
Most ősz van és iskolánk megint nyitva.
Bizony, elröppent a nyári szünet. Van,
aki szívesen megtoldotta volna egy-két
nappal, héttel.
De ti, kedves elsősök, mind a harmincegyen már nagyon vártátok a mai napot.
Számotokra véget ért a játszás időszaka,
innentől kemény munka, az olvasás,
írás, számolás elsajátításának feladata vár
rátok. Ehhez irányítót is kaptok Kovács
Katalin és Király Zsuzsanna tanítónők
személyében. Forduljatok hozzájuk
bizalommal!
Az oltárnál útravalóul kapott ige és áldás
legyen segítőtök az elkövetkezőkben.
Kedves 8. osztályosok!
Életetek egy igen fontos szakaszát
zárjátok ebben a tanévben. Jövő ilyenkor már valamelyik középfokú oktatási
intézmény tanévnyitó ünnepélyén álltok
tele szorongással és tervekkel. Kérem
tőletek, fogadjátok meg az intő szót. Viselkedjetek példamutatóan! Tanuljatok

úgy, hogy év végén elmondhassátok: Én
mindent megtettem azért, hogy sikeresen kezdjem tanulmányaimat az új
iskolában. Tanáraitoktól, szüleitektől
ehhez minden segítséget megkaptok.
Tisztelt Egybegyűltek!
Pázmány Péter bíborost idézem: „Nemes
szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek,
csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.” Úgy
gondolom, iskolánk erről a szemléletről
tanúskodik, és sok ember közös akaratából formálta a cselekvő szeretet olyan
egységgé, hogy elkezdhetjük az eddigi
legmagasabb létszámmal, a hozzánk beíratott 214 tanulóval a jelenlegi tanévet.
Hálás vagyok Roszík Mihály Nagytiszteletű Úrnak, hogy mert nagyot álmodni,
nevelő-oktató intézményeket létrehozni,
melynek következtében óvodánk idén
ünnepli megalakulásának 20. évét, mi
pedig majd jövőre jubilálunk.
A kapott örökséggel szemben kötelességünk a Timóteus első levelében írtakat
megtartani: „Őrizd meg a rád bízott
kincset”. Akik belépnek az óvoda vagy
az iskola kapuján, meggyőződhetnek
arról, mit jelent számunkra az őrizés.
Tavaly a KEOP-os pályázat segítségével
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elsősorban kívülről megújult intézmények a nyáron belülről is megváltoztak:
új ajtók kerültek a régiek helyére és
megtörtént az elhasználódott padlózat cseréje is. Az iskolában a nevelőit
osztályteremmé, a régi tornaszobát tanárivá alakítottuk át. Innen is köszönöm
a változtatásokban részt vett mesterek
munkáját. A mintegy tizenötmilliós
megújulásra az Országos Evangélikus
Egyháztól az óvoda három és félmilliós,
intézményünk pedig 6,8 millió Ft-os
támogatást kapott. Így sikerült négy
tanterembe valamint az ebédlőnkbe,
a folyosóra új bútorokat vásárolni, az
informatikában négy gépet lecserélni,
a bejárati részt díszburkolattal ellátni.
Végezetül engedjék meg, hogy elmondjak két üzenetet és kérést. Az első
üzenet és kérés elsősorban a szülőknek
szól. Valamennyien tudjuk, nagy a felelősségünk. Éppen ezért kérem, hogy
egyértelmű és reális célokat tűzzünk
magunk elé, mert csak így lehetünk
hatékonyak és eredményesek. Minden
diák és minden tanár más értéket hordoz
magában, és a ma kezdődő tanévben
mi ezeket az erényeket szeretnénk fel-
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színre hozni. Kérem, a fenntartónkat,
a kedves szülőket, a diákokat legyenek
ebben hű segítőtársaink!
Másodjára kollégáimnak tolmácsolnám
Hamvas Béla üzenetét: „A fény csak abban
válik áldássá, aki másnak is ad belőle... Amit
szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz,
oszd meg.” Kétszáznál is több család bízik
bennünk. Ne okozzunk nekik csalódást!
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt,
hogy a 2012/2013-as tanév mindenki
számára sikeres legyen!
Mindezekhez kérem az Úr segítségét
és áldását. Ezzel a 2012-2013-as tanévet
megnyitom.
A 2012/2013-as tanévről
A tanév 2012. szeptember 1-jétől 2013.
augusztus 31-éig tart. Ezen belül a tanítási év 2012. szeptember 3-ával, hétfővel
indul és 2013. június 14-ével, péntekkel
záródik. A tanítási napok száma: 182
nap, melyen felül öt tanítás nélküli nap
használható fel meghatározott pedagógiai célra (ebből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a nevelőtestület
véleményének kikérésével az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni).
A ballagás és tanévzáró napja: 2013.
június 23-a, vasárnap lesz. Mivel házirendünk értelmében az évnyitón-évzárón
a megjelenés kötelező, kérem a nyári
üdüléseket ehhez igazítani.
A tanítási év első féléve 2013. január
11-éig tart. Az iskolák január 18-áig értesítik a szülőket az első félévi tanulmányi
eredményről.
Az őszi szünet október 29-étől november 4-éig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap október 27-e, szombat. A
szünet utáni első tanítási nap: november 5-e, hétfő.
A téli szünet iskolánkban 2012. december 21-étől 2013. január 2-áig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: dec.
19-e, szerda; december 20-án, csütörtökön projektnapot és karácsonyi ünnepséget tartunk. Az első tanítási nap
január 3-a, csütörtök lesz.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
nap március 28-a, csütörtök; március
29-én, Nagypénteken 10 órakor istentiszteleten veszünk részt. Így a szünet
március 30-ával indul a szünet utáni első
tanítási nap: április 8-a, hétfő.

ISKOLÁNKRÓL

A munkanap-átcsoportosítások miatt
október 27-én és november 10-én,
szombati napokon tanítunk, viszont
december 15-ét megkapják igazgatói
szünetként a tanulók.
Szeptember 30-án, gyülekezetünk
megalakulásának évfordulóján, ádvent
első vasárnapján, január 6-án valamint
virágvasárnap minden diákunk számára kötelező az istentiszteleten való
megjelenés. A felsorolt alkalmakon
kívül is várjuk a családokat gyülekezeti
alkalmainkon.
Az alsó tagozatosoknál – a korábbi
gyakorlatnak megfelelően – öthetenként
kerül sor arra a gyerek-istentiszteletre,
amelyen tanító nénijük is jelen van. A
templomban legtöbbször megjelent
diákok ebben a tanévben is részt vehetnek majd a Magyarországi Evangélikus
Egyház országos gyereknapján.
Iskolánk kéményére gólya telepedett;
a 2012-es évben öt új élettel örvendeztették/örvendeztetik meg családjukat
– és minket – nevelőtestületünk anyai
örömök elé néző tagjai. Ezért történtek
bizonyos személyi változások. Így a 7. b
osztályfőnöke Kökény Károly, a 4.-eseké Bazsonyiné Bódi Csilla, az 5.-eseké
Fehérné Skrada Éva lett. Kostyalikné
Mátékovits Ágnes és Tóth-Simon Ág-

nes napközi vezetői feladatokat lát el. A
német nyelv oktatását Brabander Szilvia
távollétének idejére Jakab Klára veszi át.
Balogné Görög Erika és Kovács Fruzsina
az angol nyelv tanításában segédkezik, a
tanulószobát pedig Major Tamás vezeti.
Az idei tanévben is megrendezzük október 13-án az Országos Korál Éneklési
Versenyt, lesz projektnap, tavasszal gála
a művelődési házban.
Tovább folytatódik a török iskola és
intézményünk tanulói között a levelezés, hetedikeseink pedig egy pályázat
révén négynapos osztálykiránduláson
vesznek részt szeptemberben.
A Pilisről átjáró diákoknak iskolabuszt,
a mozogni vágyóknak úszótanfolyamot,
akrobatikus Rock and Roll foglalkozásokat szervezünk, de a differenciált foglalkoztatásra, felzárkóztatásra is gondot
fordítunk.
Végezetül pedig hadd mondjam el,
hogy – nagy örömünkre – két első osztályt tudtunk indítani ebben a tanévben.
Ők jövőnk reménységei, megérdemlik
hát, hogy nevük itt álljon.
A tanévre egészséget, kitartást és eredményeket kívánok valamennyi érintettnek.
Mányi Sándorné
igazgató

1.a
osztálytanító:
Kovács Katalin

1.b
osztálytanító:
Király Zsuzsanna

1.

Andó Eszter

1.

Balassa Flóra

2.

Bágyi Alex

2.

Balogh Zsóﬁa

3.

Csipkó Bence

3.

Bartos Lili

4.

Csonka Marcell

4.

Dósa Albert

5.

Fazekas Julianna

5.

Hajdú Anna Zsóﬁa

6.

Fodor Gréta

6.

Meljan Balázs

7.

Kovács Ákos

7.

Orgován Eszter

8.

Magyar Énok

8.

Pálinkás Kornélia

9.

Melich Hédi

9.

Patai Lili

10.

Nagy Levente

10.

Petró Ádám

11.

Nagy Zsombor

11.

Pjeczka Bea

12.

Petró Gergő

12.

Puskás Mercédesz

13.

Sárik-Farkas Vince

13.

Román Balázs

14.

Takács Virág Enikő

14.

Tabányi Alexandra

15.

Takács Edina Kitti

15.

Török Fanni

16.

Zatykó Milán
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Konﬁrmandus-tábor Mátranovákon
Mátranovák 2012 – Kevés alvás a sok élmény érdekében! Talán jó mottója ez az
idei konﬁrmandus-táborunknak, melyen a
maglódi ﬁatalokkal együtt, összesen 39-en
vettünk részt június 18-22. között.
Hétfőn reggel sok-sok energiával – és
még annál is több, minimum egy hónapra
elegendő csomagmennyiséggel – indult
útnak az „alberti különítmény”, amelyhez
Maglódon csatlakozott egy újabb életvidám
csoport és hamar tudatosult bennünk: Ebben a táborban jókedvből bizony nem lesz
hiány! Aztán megindult az ismerkedés, megismertük egymást és megismertük Nógrád
megyét is, hiszen az odafelé úton Hollókőt
és Szécsényt is alaposabban szemügyre vettük… Néztünk várat, templomot, parkot,
és ittunk jégkását, ami a nagy melegben
igazán jól esett.
Aztán megérkeztünk a táborhelyre, birtokba vettük a szobákat, tisztáztuk a házirendet és belevetettük magunkat a tábori
életbe. Volt ott minden, sok-sok éneklés,
játék, lovaglás, éjszakai akadályverseny, és
persze áhítatok és csoportos beszélgetések,

amelyeken lehetőségünk nyílt megtenni a
következő lépést, hiszen a konﬁrmációval
nem ér véget a keresztény élet, sőt… csak
akkor kezdődik igazán, hiszen már ezek a
ﬁatalok is a gyülekezetünk felnőtt tagjai!

Akik természetesen nem mindig viselkednek úgy, mint a felnőttek, de aggodalomra
semmi ok, a felesleges energiáktól garantáltan
mindenki megszabadulhatott…
Ha máshogy nem akkor egy kis guggolással, hajnali tornával, vagy épp kocogással, amelyek még inkább összekovácsolták
a közösségünket. Olyannyira, hogy a

Az Alberti Evangélikus
Általános Iskola
2012-es nyári táboráról
Az idei tábort már nagyon izgatottan vártuk. Ez június 25-én vette kezdetét.
Az iskola előtt gyülekeztünk reggel 7 órakor, ahonnan busszal indultunk a Zemplén
Gyermek- és Ifjúsági Táborba Hercegkútra. Az érkezést követően minden csapat berendezkedett kis faházaikba, illetve a tanárok a ﬁúkkal a főépületbe. A faházak 2 részből
álltak, melyek 7 férőhelyesek voltak. A szállás gyönyörű környezetben helyezkedett el,
természetvédelmi területen, gazdag élővilággal. Volt medencézési és csocsózási lehetőség,
valamint egy édesség automata is, ami nagy népszerűségnek örvendett.
Jártunk Lillafüreden a Szent-István barlangban és Boldogkőváralján a várban. Megnéztük
a szerencsi cukormúzeumot és látogatást tettünk Monokon, Kossuth Lajos szülőházában.
Betekintést nyertünk a hollóházi porcelángyár mindennapjaiba, ahol a porcelángyártás
rejtelmeibe vezettek be bennünket. Elmentünk a Magyar Nyelv Múzeumba, Széphalomra
és a sárospataki Rákóczi-várba.
Ezzel kimerítettük 4 napi programunkat és pénteken, 29-én reggel elkezdtünk készülődni a hazaindulásra.
Hazafelé útba ejtettük a tiszalöki vízerőművet, majd végső célunk felé vettük az irányt;
megérkeztünk vissza, az iskola elé.
A tábor izgalmas és fantasztikus élmény volt. A programok is tetszettek, a társaság
szintén remek volt.
József Eszter és Kassai Viktória 7.a
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pénteki napon haza sem akartunk jönni, sőt ha tehettük volna még egy hétig
ott maradunk – persze ebben a demjéni
strand hűsítő vize és csúszdái, valamint
ugrómedencéje is közrejátszottak –, de
sajnos indulni kellett.
És bár hazajöttünk, de a jókedvet, a
sok új élményt és az új barátságokat magunkkal hoztuk, és már nagyon várjuk,
hogy újra találkozhassunk és átélhessük,
hogy milyen jó érzés egy ilyen közösség
tagjainak lenni.
Csadó Balázs
beosztott lelkész

A fóti
kántorképző
A fóti kántorképző a kántorok törzshelye,
hiszen mindegyikük ott végzett valamikor. Nemcsak orgonára való tapasztalatokat szereztek ott, hanem tanultak
korálokat, karvezetést, zeneelméletet és
egy kis hittant. Valamint rátaláltak egy jó
közösségre is.
A legutóbbi tanfolyamon a gyülekezetünkből Drunek Sára, Hepp Ádám,
Iker Julianna, Iker Franciska, Iker Márta,
Kaiser Kitti és Szakál Anikó vettek részt,
amely két és fél hétig tartott. Ez idő alatt
többféle versenyt is rendeztek a zenei
tanulmányok mellett.
Ezen a nyáron újdonság volt, hogy a
Szélrózsa találkozóra kézzel festett zászlót
is készített a kántorképző csapata, mellyel
a fesztiválon a Zászlókészítő versenyt
meg is nyerték.
Persze nem csak nyári tanfolyamok
vannak, hanem téli kurzusok is nagyon
fontosak, mert a kántori oklevelet ott
lehet megszerezni, ami bizonyítja, hogy
Isten méltónak talál minket a kántori
szolgálatra.
Az oklevél megszerzése után lehetőség van tanítani a nyári tanfolyamokon,
és kántorként elhelyezkedni egy gyülekezetnél. Valójában ekkor lesz valaki
igazi kántor.
Iker Julianna, Varga Viktória,
Tüzes Marcell Sámuel
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SZÉLRÓZSA 2012
„Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni,
mint…” 37 embernek tömegközlekedéssel
(vonat piros 7-es, vonat) eljutnia a SZÉLRÓZSA találkozóra Fonyódligetre! Az
mindenesetre biztos, hogy az a bizonyos
teve nevetve ugrik át oda és vissza annyi
idő alatt a tű fokán, mint amennyi idő alatt
mi bejutottunk a fesztiválra… Szerencsére
ez az alberti ﬁatalokat nem igazán zavarta,
hiszen feltalálták magukat és már ruhában
bemásztak a Balatonba, sőt ha még pár órát
kell várni, akkor a Badacsony tövéből kellett
volna összeszedni őket!:)
De nem így történt, hanem szakszerűen
és meglepően tapasztalt módon gyorsan

összegyűjtötték a csomagjainkat – amelyeket
Bánszky János leszállított nekünk kisbusszal,
ezt pedig nagyon köszönünk neki! (A többi
ﬁatal sárgult is az irigységtől… hogy míg
ők mázsákat cipeltek a hátukon, addig mi

szinte lebegtünk…) – és felállították a sátraikat, hogy egyből belevethessék magukat
a fesztiválozók forgatagába.
Az elkövetkező napok számos élménye
valószínű, hogy mindannyiunk nyarát meghatározták. Szinte felsorolni is nehéz, hogy
mennyi mindenben volt részünk! Koncertekre jártunk, strandoltunk, éjszaka zsíros
kenyeret ettünk a Somogy-Zalai Egyház-

Énekkaros tábor
Az Alberti Evangélikus Általános Iskola Campanella gyermekénekkarának tagjai már nagyon várták augusztus 16-át, mert tudták,
hogy négy napig együtt lehetnek a Vendégházban, ugyanis énekkaros tábor kezdődött.
Amikor megérkeztünk hálát adtunk Istennek, hogy együtt le-
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megye sátrában, zenéltünk az Iﬁband-del,
ﬁlmeket néztünk, előadásokon bizonyították
nekünk, hogy a kóla és a menthos cukorka
ténylegesen szökőkutat eredményeznek. És
természetesen az áhítatokon is ott voltunk.
Persze voltak, olyanok is, akiknek nehezére
esett felkelni, de egy kis krokodiljárás segített ezen a problémán is…
És ha már a problémákat említettem…
NEM VOLT PROBLÉMA! Meglepődve
tapasztaltuk a vezetőkkel, hogy annak ellenére, hogy ilyen sokan mentünk mégsem
volt gond senkivel sem! Pozitívan hatott
egymásra a társaság! Talán egy kicsit össze is
kovácsolódtunk, jól éreztük magunkat együtt,
amelyet mi sem bizonyít jobban, minthogy
hazafelé még a Zuglói vasútállomáson majd’
egy órát várakozva is jól éreztük magunkat
és önfeledten kártyáztunk és vicceket meséltünk! És napokkal a fesztivál után örömmel
tölt el, hogy a trendeket és híreket rendkívül
gyorsan váltogató Facebook-on még mindig téma a SZÉLRÓZSA, sőt már most
tervezgetjük, hogy legközelebb, hogyan is
megyünk! Egy biztos mi ott leszünk!
Csadó Balázs
beosztott lelkész

hetünk és jól érezhetjük magunkat. Később csapatok alakultak, és
sietnünk kellett a városba, hogy megoldjuk a ránk váró trükkös
feladatokat, amelyek hatására rendkívül sokat nevettünk, hát még
a tábor vezetői… Mikor „nyugovóra” tértünk éjfélkor, Éva néni
segédei, Ricsiék nagy zajt keltettek az egész házban és közölték,
hogy valaki „elrabolta” Éva néni legféltettebb kincseit, amelyeket
aztán egy játék keretében a strand melletti réten meg is találtunk.
Másnap reggel, reggeli után elmentünk a
strandra, ahol nagyon jól éreztük magunkat.
Ez a jókedv egészen estig kitartott, amikor is a vendégház udvarán karaoke-estet
tartottunk.
Harmadik nap délelőtt kibicikliztünk
Mikebudára, a Pegazus lovas táborba, ahol
lovagoltunk és íjászkodtunk. A lovaglás
után próbát tartottunk, a másnap reggeli
istentiszteletre. Este aztán tábortüzet raktunk Kriszti néninél, ahol elő kellett adni
különféle színdarabokat a csapatoknak.
Utolsó nap reggel átöltöztünk az ünneplő ruhánkba és elmentünk az Evangélikus
templomba, ahol elénekeltük a napokba
tanult énekeket és hálát adtunk Istennek,
hiszen nagyon jól éreztük magunkat a táborban! Köszönjük, hogy ott lehettünk!
Szakál Anikó, Zsilik Tamara,
Zsilik Zsóﬁa
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Finnországban jártunk!
A Magyarországi és Finnországi Egyház
közötti kapcsolat hosszú és áldott múltra
tekint vissza. Gyülekezetünk az Alberti
Evangélikus Egyházközség tíz évvel ezelőtt
lépett kapcsolatba az Olari gyülekezettel,
amelynek tagjaitól most meghívást kaptunk
egy testvéri találkozóra 2012. augusztus
2-7. közötti időpontra. Éltünk is a lehetőséggel és augusztus 2-án 18 fő utazott el a
találkozóra.
Helsinkiben a repülőtéren várt bennünket
a gyülekezet vezető lelkésze és munkatársai,
akik a szálláshelyünkre kísértek. Vendéglátó
testvéreink egyébként rendkívül gondosan
megtervezték ottlétünk napjait. Számos
programot szerveztek nekünk, amelyek
közül szeretnék kiemelni párat időrendi
sorrendben:
– Az Olari gyülekezet életében fontos
szerepet tölt be a konﬁrmáció, erről pedig
a saját szemünkkel is meggyőződhettünk,
mivel bepillantást nyerhettünk egy olyan
táborhely életébe és gyakorlati foglalkozásaiba, melyet külön erre a célra hoztak létre.
A tábor melletti kastélyban pedig lehetőségünk nyílt szaunázásra, majd a tengerben
való megmártózásra. Amely lehetőséggel
éltünk is, hisz’ hogy lehetne úgy hazatérni
a ﬁnnektől, hogy ne szaunáztunk volna?!
Arról nem is beszélve, hogy itt találkoztunk
sokak ismerősével Markussal is.
– Következő napi programból a Poorvoi
városnézést emelném ki, melyben segítségünkre volt egy idegenvezető is. Megnéztük belülről a templomot, majd kívülről
a keresztelő kápolnát, valamint az óváros

részen is tettünk egy rövid sétát. Séta után
a gyülekezet ifjúsági házában vártak bennünket a ﬁatalok, ahol kis műsort adtak a
tiszteletünkre. A műsort követően aztán
a vacsoránkra több gyülekezeti munkás,
presbiter is eljött, így ott rövid, egyenkénti
bemutatkozást tettünk.
– Szombaton délelőtt bemutatták nekünk
a gyülekezet gyermek-kápolnáját, amely egy
bevásárlóközpont mellett van. Az ott szolgáló
lelkésznő bemutatta bábukkal a keresztség
liturgiáját, amit a gyermek csoportoknak

is be szoktak mutatni. A délutáni program
keretében aztán az Olari templomban vettünk részt egy konﬁrmációs alkalmon, ahol
32 ﬁatal vette először az Úr szent vacsoráját.
Az alkalom a gyülekezet részére is úrvacsorai
alkalom volt, amiben mi is részesültünk.
– Vasárnap Helsinkibe utaztunk, ahol
a Dóm-templomban vettünk részt egy
istentiszteleten. Az istentisztelet után – a
helyi szokás szerint – az altemplomban
vendégeltek meg testvéreink egy kávéval.
Ebéd utáni sétánkkor, a központot érint-

Hálaadó ünnep
Hálaadó ünnepre készülünk az Alberti Evangélikus Egyházközség
Óvodájában.
Az Alberti Evangélikus Egyházközség vezetősége Roszík Mihály
Nagytiszteletű Úr kezdeményezésére, visszaigényelte volt egyházi
tulajdonú ingatlanát és 1992. szeptember 1-jén megkezdte működését az evangélikus óvoda. Az eltelt 20 év alatt több száz szülő
bízta ránk kisgyermekének nevelését-gondozását. Ezt a feladatot
dolgozóink örömmel, szeretettel és odaadóan végezték és végzik továbbra is. Az évforduló alkalmából
egy családi napon szeretnénk együtt
hálát adni, ünnepelni mindenkivel, akinek valamilyen kötődése
van óvodánkhoz. Ezért szeretettel
hívunk és várunk minden volt és

2012. Ősz

ve, megnéztük a gyülekezet „bárka-csend”
kápolnáját, mely a bevásárló helyek között
terül el és 2012. júniusától napjainkig tízezer fő látogatta meg. A napunkat egy kórus
hangversenyének meghallgatásával zártuk
az Olari öregtemplomban.
– Az utolsó előtti napon reggeli után elsétáltunk az „öreg templomba”, melynek a
bemutatását és rövid történetét hallgathattuk meg. A templomot temető veszi körbe,
amely temetőben megnéztük a hősi halottaik
parcelláját. Ezt követően meglátogattunk
egy kórházat, ahol meglepődve tapasztaltuk, hogy a kórház 4. emeletét a gyülekezet
bérli hospice házként. Az ellátás az emberi
méltóság tiszteletben tartásával, a betegek
együttműködésével történik, szakembereikre jellemző a szeretet, gondoskodás és
a szolgálat.
Eljött a búcsúzás ideje is az este folyamán,
amelyre a templom ebédlőjében került sor.
Vendéglátóink, – azaz akikkel az elmúlt
napokban találkoztunk presbiterek, egyházi munkások, diakónusok – szavalattal és
zenei szolgálattal kedveskedtek vacsorakor,
majd pedig a templomban Túri Krisztina
lelkésznő prédikált angolul, tolmácsolással.
Ekkor került sor a felügyelőnk köszönetnyilvánítására és az ajándékok átadására,
melyet örömmel fogadtak.
– A hazautazás előtt a tengerparton tettünk egy nagy sétát, ebédeltünk, újból elbúcsúztunk és elindultunk a repülőtérre.
Majd a landolás után, hazaérve Albertibe
egy imával köszöntük meg a közösen eltöltött időt, amely felejthetetlen élmény
volt mindannyiunk számára!
Végvári Pálné
presbiter

most is intézményünkbe járó óvodásunkat szüleikkel együtt, valamint gyülekezetünk tagjait, erre a szép alkalomra.
Áldott az Úr!
Napról napra gondot visel rólunk. (Zsolt. 68, 20)
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket óvodánk indításának
20. évfordulójára rendezett ünnepségünkre.
Ideje: 2012. szeptember 23. (vasárnap) délelőtt 10 óra
Az Alberti Evangélikus Egyházközség óvodája és gyülekezete.
Program:
10.00 Ünnepi hálaadó istentisztelet a templomban
11.00 Gyermekek műsora, köszöntők, visszaemlékezések az
óvodában
12.00 Állófogadás az óvodában
13.00 Óvodatörténeti kiállítás megtekintése, gyermekprogramok
Mag Pálné
óvodavezető
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„Jöjj, add tovább a jó hírt…”
2012. szeptember 8-án vonattal majd biciklivel
19 lelkes ﬁatal indult el gyülekezetünkből
a Kávai Biciklis Ifjúsági Találkozóra. Mint
később kiderült a miénk volt a legnagyobb
és talán a leghangosabb delegáció is (na meg
persze a leglassabb, bár egyes ﬁatalok szerint 1 óra alatt 7 km-t megtenni egyáltalán
nem lassú). Egy azonban biztos, nagyon jól
éreztük magunkat és nem csak mi, hanem
mások is, aminek legfőbb bizonyítéka az a
beszámoló, amelyet az egyik lelkes kávai
anyuka írt:

Évről évre többen jönnek el a környező
településekről, – és reményeink szerint távolabbról is – a szeptember elején, Káván
megrendezendő biciklis ifjúsági találkozóra.
Ez az esemény, amely lassan egyházmegyei
szintre „nőtte ki magát” – önmagát reklámozza. Így történt ez idén is. 2012. szeptember 8-án újra kerékpárra pattantak a
ﬁatalok, hogy ellátogassanak Kávára a 4.
alkalommal megrendezett találkozóra. A
helyieken kívül a szomszédos Bényéről,
Monorról, Maglódról, Albertiből, Irsáról,
Tápiószentmártonról, Péteriből érkeztek a
játszani, szórakozni vágyó ﬁatalok.
Délelőtt 11 óra körül érkeztek a csapatok, majd rövid pihenő után a réten egy
mozgalmas számháború vette kezdetét. A
piros és fekete számot viselő gyerekeknek
és ﬁataloknak nem csak a 4 jegyű számokat
kellett megjegyezniük, hanem egymás nevét is meg kellett mondani, hogy érvényes
találatuk legyen. Ebben a játékban a lényeg,
a közösségformáló és összetartó erő. A
taktika (hátrálás, „golyószórás”) az egymás
közötti bizalom és barátság kialakulását is
elősegítette.
Egy gyors főpróbajáték, és a szabályok
átismétlése után következett a valódi csata.
Mikor a játékban résztvevő Buday Zsoltot
(aki Bénye és Káva lelkésze), elég hamar

„kilőtték”, ő nevetve nyugtázta a népszerűség – ez esetben – nem előnyös oldalát.
Míg a csata tartott, a kiesettek beszélgetésbe
merültek a fűben ülve, a tizenéves gyerekek egymással ismerkedtek, új barátságok
köttettek, a nagyobbak teológiai témákat
vitattak meg. Végül a játék a piros csapatnak kedvezett, de a feketék csak egy kicsit
maradtak le.
Visszatérve a templomkertbe, ﬁnom paprikás krumplival és savanyúsággal várták az
ifjúságot a helyi közösség tagjai. Volt minden,
ami szem-szájnak ingere. Egy rövid imádság
után az ebéd kicsit zajosra sikeredett, de ez
senkit nem zavart. Míg elfogyott a felszolgált
ebéd, megtudtam Szluka Ferencnétől, hogy
nagyon komoly készülődés előzte meg a
mai napot. Már szerdai naptól takarítottak,
rendezkedtek és sütöttek. A sok ﬁnomság
– melyben már párszor volt szerencsém

részesülni – ismét a kávai asszonyok keze
munkáit dicsérte. Az érdekesség kedvéért
elárulta: 20 kg liszt és kb 80 tojás felhasználásával készült a hókiﬂi, kuglóf, linzer,
zserbó és a többi sütemény, amit fel sem
tudok sorolni. A főzést reggel 7 óra körül
kezdték. Természetesen a kávaiak önzetlen
felajánlása, és az alapanyagok összehordása
nélkül ez nem lett volna meg, bár egyházmegyei támogatást is kaptak. „Mindenki
tette a dolgát” – ahogy Szluka
Ferencné mondta. Fújt a szél,
repültek a poharak, de ez sem
tántorította el a vendéglátókat
a szíveslátástól. Köszönet érte.
A sok ﬁnomság elfogyasztása
után fél háromkor harangszóra
a templomba vonultunk. Csadó
Balázs ifjúsági felelős Albertirsáról,
aki a M.Is.K.A evangélikus rock
zenekar vezetője is, rendhagyó
istentiszteletet tartott, vagyis „ad-
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dig énekelünk, míg nem megy!” Kiemelte
a kávai templom jó akusztikáját, és ezért az
énekszónak legalább Bényéig kell hallatszania – ezzel biztatta éneklésre a ﬁatalokat. A
gitárszóval kísért énekek élvezetesek, modernek és „mozgalmasak” voltak. Ez is igazolta,
hogy a zene mindenkié, és mennyire szükség
van a mai korban az új gondolkodás megjelenésére az istentiszteleteken, ami segíti
az ifjúság keresztényi kötődését.
Kiss Szabolcs Máté egyházmegyei ifjúsági
vezetőképzést hirdetett. A 10 alkalomból álló
sorozat Szolnokon lesz, ahol a vezetési ismereteken kívül önismeretet, konﬂiktuskezelést,
időgazdálkodást tanulnak az érdeklődök.
Ezek a mindennapokban is hasznosíthatók
nemcsak az aktív felelősségvállalást segíti elő
a keresztény ifjúság nevelésében.
Folytatva az istentiszteletet Csadó Balázs
kérdésekkel vezette fel igehirdetését, majd
rátért az igére az elveszett bárányról. Végezetül egy igen találó mondattal zárta: „nem
gáz dolog bemenni egy templomba”, együtt
lenni, részt venni ilyen alkalmakon. Igaz volt
az egész istentiszteletre „…és mozgass meg
mindent, ami megmozgatható.” A ﬁatalos
lendület szellemében újabb ének hangzott
fel. „Maradj mindig velünk, ha útra kelünk,
őrizd életünk minden nap.” Ez jelezte, bizony lassan menni kell.
Végezetül Buday Zsolt megköszönte a
vendégeknek az istentisztelet megtartását,
kiemelve: „ilyen jó fej ifjúsági vezetőnk van.”
Kérte, hogy aki készített vicces, érdekes
képeket, juttassa el, hogy ki lehessen tenni a blogra. Gyertek el jövőre is, szavakkal
búcsúzott. Emlékül a templom előtt egy
csoportkép készült. A házigazdák a hazainduló kis csapatokat biztatták, egyenek
még sütit, gyümölcsöt, töltsék fel kulacsaikat vízzel indulás előtt. Lassan elfogytak a
biciklisták. A rendrakás után elcsendesült a
kávai templom és környéke. Egy igazán jó
és hangulatos nap volt.

ÉLETJEL
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ÁLLANDÓ ALKALMAK

EGYÉB ALKALMAK

Hétfő reggel 7:45: Iskolások hétkezdő áhítata
a templomban.
Kedd-péntek 7:55-től: Reggeli áhítat a gyülekezeti teremben.
Csütörtök 18 óra: Bibliaóra a gyülekezeti teremben (a téli időszámítás kezdetétől 17 óra)
Péntek 18 óra: Énekkari próba a gyülekezeti
teremben.
Szombat 16 óra: Ifjúsági óra a gyülekezeti
teremben.
Vasárnap de. 10 óra: Istentisztelet a templomban, vele párhuzamosan gyermek istentisztelet
a gyülekezeti teremben.
Vasárnap du. 18 óra: esti Istentisztelet a
gyülekezeti teremben (a téli időszámítás
kezdetétől 17 óra)
Minden hónap 2. szombatján 10 órakor Baba
Mama kör az óvodában
Minden hónapban megbeszélés szerint
Szöszmötölő Kézműves Klub
ADJON ÉLETJEL-ET, ES JÖJJÖN EL
ALKALMAINKRA!

2012. szeptember 23.
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET AZ
ALBERTI EVANGÉLIKUS ÓVODA
INDÍTÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Igét hirdet: Krámer György esperes
Időpont és helyszín: 10.00 órakor az alberti
evangélikus templomban
2012. szeptember 30-án
10 órakor hálaadó istentisztelet gyülekezetünk alapításának évfordulója alkalmából
2012. szeptember 30 – október 6.
TEREMTÉS HETE – SOROZAT
Helyszínek és igehirdetők:
Vasárnap 17 óra:
Irsai ev. parókia kertje –Bárdossy T.
Hétfő 18 óra:
Alberti ev. imaterem – Uherkovichné Perge Tímea
Kedd 18 óra:
Alberti ev. imaterem – Nemeshegyi Zoltán
Szerda 18 óra:
Alberti ev. imaterem – Kiszel Mihály
Csütörtök 18 óra:
Baptista imaház – Erdélyi Csaba
Péntek 18 óra:
Református templom – Csadó Balázs
Szombat 18 óra:
Katolikus templom – Túri Krisztina
2012. október 12.
CSALÁDI DÉLUTÁN A KÁLDY ZOLTÁN
EVANGÉLIKUS SZERETETOTTHON
ALAPÍTÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Időpont és helyszín: 14.00 órakor a szeretetotthonban
Program:
- Áhítat
- Róka Szabolcs mesemondó műsora
- Szeretetvendégség és zenés program Kerepeszki Norbert közreműködésével
ÜNNEPSÉGÜNKRE MINDENKIT
SZERETETTEL VÁRUNK!
2012. október 13.
X. TESSEDIK KÓRUSFESZTIVÁL
Vendégkórus: Baptista Központi Énekkar
Időpont és helyszín: 16.00 óra, az Alberti
evangélikus templomban

Megújult
gyülekezetünk
honlapja!
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy
elindult az Alberti Evangélikus Gyülekezet új honlapja, amelyen nemcsak
fontos információkhoz lehet hozzájutni, hanem hétről-hétre beszámolunk
majd gyülekezetünk életének legfőbb
eseményeiről.
Érdemes tehát ezentúl az internetet is
böngészni, és minden ismerősünknek
reklámozni a www.albertievangelikus.
hu-t, hogy ők is megismerkedhessenek
közösségünkkel. Illetve ezúton szeretnénk megköszönni mindazok munkáját,
akik nélkül ez a honlap nem jöhetett
volna létre:
Köszönjük Túri Krisztinának (lelkész) Farkas Lászlónak (felügyelő),
Iker Ferencnek (másodfelügyelő),
Kassik Károlynak (presbiter), Revuczky Lászlónak (gyűjteményi felelős,
presbiter), az intézményeink vezetőségének, valamint gyülekezetünk
presbitériumának.

2012. október 13.
ORSZÁGOS
EVANGELIZÁCIÓ
Időpont és helyszín: 9.30 Budapest, Deák tér
2012. október 31.
REFORMÁCIÓ ÜNNEPI
ISTENTISZTELET
2012. november 1.
HALOTTAK NAPI
TEMETŐI ISTENTISZTELET
Időpont és helyszín: 14.30 Az Alberti Evangélikus Temető ravatalozójában
2012. november 25.
ÖRÖK ÉLET
VASÁRNAPJA
Időpont és helyszín: 10 órakor az Alberti
evangélikus templomban megemlékezés
az elmúlt egyházi esztendőben elhunyt
testvéreinkről gyertyagyújtással.

HIVATALI IDŐ
Hétfő és péntek: 9-13 óráig
Telefonszám: 06-53-370-179
Túri Krisztina lelkész: 06-20-824-65-05
TEMETŐ NYÁRI NYITVA TARTÁSA
Minden nap 6-20 óráig (a téli időszámítás
kezdetétől 17 óra)
Temetőgondnok: Andó Csaba
Elérhetősége: 06-20-775-37-19

Az egyházfenntartó
gyülekezeti tagok számára
szolgáltatási díjak 2008. január 1-től
Sírásás
12.500 Ft
Urnás sírásás
5.000 Ft
Sírhely: 1-2. sor
11.000 Ft
Sírhely: 3. sortól
10.000 Ft
Sírhely regisztrációs díj
2.000 Ft
Ravatalozó használati díj
2.000 Ft
Hűtőhasználat napi díja
1.500 Ft
Harangozás
600 Ft
Emlékharangozás
3.000 Ft
Temetés utáni szemétdíj
2.000 Ft
Egyházfenntartási járulék
Aktív dolgozók részére
4.000 Ft
Nyugdíjas, GYES, munkanélküli,
18 évet betöltött diák
3.000 Ft

ÉLETJEL • AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA • Felelős
kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Túri Krisztina evangélikus lelkész.
Felelős szerkesztő: Koska Klára. Szerkesztők: Hepp Éva, Ikerné Roszik Márta, Kassik Károly, Mányi Sándorné, Csadó Balázs ev. lelkész. A címlapgraﬁka Várhelyi György szobrászművész és Hepp Ildikó munkája. Készült: Apáti Nyomda, Cegléd. • Tel: 53/313-565
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