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„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szeretete
kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.”
(Róma 5,5)

Teljessé lett ajándék
Karácsony, Húsvét, Pünkösd – a kereszténység nagy ünnepei. Nagyságuk éppen
abban a közös tartalomban rejlik, hogy Isten
megajándékoz minket megjelenésének ajándékaival. Isten szeretete jelenik meg Jézus
személyében, a bűnbocsánat valóságában,
feltámadásában, a Szentlélek erejében, –
ebből a szeretetből nemcsak egy-két csepp
hullott ránk, hanem mint áradás, mint
zápor a magasból, ránk áradt, sőt beleáradt
életünk közepébe, a szívünkbe, egész lényünket betöltve. Ez a pünkösd lényege: a
Szentlélek ajándéka adatott nekünk. Isten
felkínálja mindazoknak, akik segítségül
hívják az Úr nevét, de azoknak is, akik nem
fogadták még be, akik elvetették, akik addig
közömbösek voltak. Pünkösdkor Isten nem
testben jelent meg, de a testi ember számára
érzékelhető módon.
Az ember test és lélek, és ez a kettő szorosan összetartozik: a test is megérzi, mikor
Isten megérinti a lelkünket. Testünk megújul,
életerővel telik meg, mikor szívünkbe árad
Isten szeretete. Megértjük az élet valódi jelentőségét, meglátjuk elcsúszásainkat, de a
gyógyulás lehetőségét és az örök élet távlatát
is. Ezt a teljes ajándékot kaptuk ajándékba
Pünkösdkor.
Isten a szövetséget kiterjesztette minden
időre és minden népre. Az ősi időkben a
szivárvány volt a jele a szövetségnek. Majd
hosszú időn át az áldozati oltáron égő tűz
tette láthatóvá és érzékelhetővé az Istenhez
tartozás valóságát. Az első Pünkösd idején
a szél sebes zúgása és a tűzlángok voltak a
kísérői Isten útjának az emberi életekben.
Tüzes erővel és isteni hatalommal töltötte
be azokat, akikbe a Lélek ajándéka beleköltözött. Az apostolok életének odaadását
pecsételte meg a fejük felett a lángnyelv.
Pünkösd a szövetség jele lett nemcsak az
Istennel, de felebarátinkkal, embertársainkkal,
testvéreinkkel is – megszületett az Egyház,
a közösség egy különleges formája, ahol

egymásra találhat Isten és ember, ember és
ember, egy különleges teret kaptunk, ahol
megélhetjük ezt az összetartozást. Egy új
létmódot teremtett Isten Lelke: egy Test
tagjává tette a Krisztusban hívőket. Helyreállt
az, ami az ősidőktől elromlott, a teremtés
összetartozása. Az égig érő tornyot, Bábel
tornyát nem Istennel építette az ember, ezért

a terv meghiúsult és az emberiség szétszéledt.
Ennek a gyógyítását hozta Pünkösd: az Istentől és egymástól elidegenedett, részekre
szakadt, töredezett emberiség – új alapon,
egymásnak testvérévé lehet. És egy nagy
épületet építhet: a Lélek templomát – az
Isten dicsőségére! Új test született, amiben
minden tag, mint az épületben minden tégla,
úgy összetartozott. A test organikusan egybe
van szerkesztve és illesztve, így tartozik össze
a szentek közössége, az Egyház, melynek
Jézus az Ura és megalapozója.
Pünkösd a jövő ígérete. Mivel Isten szeretete a szívünkbe áradt a nekünk adott
Szentlélek által, ezért van reménység, van
jövő! Ez okot ad nekünk az örömre. Mi is

újjáéledhetünk, megerősödhetünk személyes
életünkben és úgy is, mint Egyház – lélekben
és testben. A Teremtő helyreállítja teremtményeit, áthidalva a szakadékot, ami elválaszt.
Egy olyan világban találjuk magunkat,
melyben szinte mindent lehet manipulálni,
pénzzel, hatalommal, a lélektan eszközeivel.
Egyet azonban nem lehet emberi praktikákkal megszerezni: Isten Szentlelkét, amely
mindig ajándék marad! Jézus mégis maga
bíztat minket arra, hogy ha kérjük, megadatik: aki sóvárogva várja az Úr jövetelét,
annak lesz Pünkösdje! Jézus azt mondja: Ha
ti, földi atyák, tudtok jó ajándékokat adni a
ti gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad a
ti mennyei Atyátok Szentlelket, ha kéritek
Tőle. Sok mindent kértél már: kenyeret,
pénzt, egészséget, de a Szentlélek ajándékát
kérted-e már igazán? Itt az alkalom: kérjed
most, s megkapod! Akkor beteljesül az, amit
így fogalmazott Ágoston a 4. századi imádságában: „Lélegezz bennem, Szentlélek,
hogy szentül gondolkozzam. Vezess, engem,
Szentlélek, hogy szentül cselekedjem. Vonj,
engem, Szentlélek, hogy szentül szeressek.
Erősíts, engem, Szentlélek, hogy, ami szent,
arra vigyázzak. Őrizz, engem, Szentlélek,
hogy soha el ne vesszek!” Ámen
Túri Krisztina
lelkész
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Egészséges életmódra nevelés az óvodában
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben
az életkorban kiemelt jelentőségű. A testi
fejlődés biztosítása, a ﬁzikai állapot védelme,
edzése óvodai nevelésünk fontos feladata. A
feladatok megvalósításakor abból indulunk
ki, hogy a test a lélek temploma és Istennek
mindenkor gondja van teremtményeire. Tekintetbe vesszük a gyermekek eltérő egyéni
szükségleteit.
Az egészség bonyolult kölcsönhatások
eredményeképpen alakul, fenntartása tudatos tevékenységet igényel, ezért kiemelten
kezeljük a gondozást és az egészséges életmódra nevelést. Munkánk során építünk a
gyermek tevékenységvágyára, mozgásigényére
és a játékosságra.
Lehetőségeink ﬁgyelembevételével célszerű és ízléses tárgyi környezet kialakítására
törekszünk. Növények teszik barátságossá
a természetes anyagból készült bútorokkal
berendezett csoportszobákat. Udvarunkon
füves, bokros, betonos-térköves részek váltják egymást. A gondozás során kiemelten
kezeljük a gyermekek testi komfortérzetének
kielégítését. Minden gyermeknek elegendő időt biztosítunk a gondozási feladatok
megtanulásához, gyakorlásához.

Étkezésnél nagy gondot fordítunk a kulturált illemszabályok alakítására, az egészségmegőrző, korszerűbb táplálkozási szokások
megteremtésére. Egy egészséges gyermek
étrendjében (életkorát ﬁgyelembe véve)
minden ételnek, élelmiszernek helye van,
természetesen betartandó mennyiséggel,
minőségi válogatással napi ötszöri étkezés
mellett. Ahhoz, hogy a gyermekek szellemi
és testi teljesítőképességük legjavát adhassák,
hogy egészséges mértékben fejlődhessenek,
s hogy elkerüljék az elhízást, a felesleges túlsúly kialakulását, valamennyi étkezésre, így
a reggelire, a tízóraira, az ebédre, az uzsonnára és a vacsorára is szükség van. Nem elég
csupán ebédre jóllakni, vagy éppen kiadósan
reggelizni! Minden étkezés alkalmával elégséges mennyiséget, rostokban, fehérjékben,
vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag
ételeket kell fogyasztaniuk. A szülők segítségével gyümölcsnapot tartunk, mely során
friss gyümölccsel, zöldséggel egészítjük ki
az étrendet. Természetesen a kellő folyadékmennyiség bevitelére is oda kell ﬁgyelni.
Testápolás területén az óvodába kerülő
gyermekek eltérő szokásokat hoznak magukkal. Az egyéni fejlettségi szintnek megfelelően, a folyamatosság és fokozatosság
elvei szerint szervezzük meg a gyermekek

tevékenységét. Figyelünk arra, hogy a szokások stabilan belsővé váljanak. A testápolási és
öltözködési teendők során saját felszerelésük
használatára, rendben tartására, és tiszta ápolt
megjelenésre ösztönözzük a gyermekeket.
A pihenéshez a nyugodt légkör biztosítását
tekintjük a legfontosabbnak (mese, halk zene,
altatódal, simogatás). Alaposan szellőztetünk,
alvás alatt folyamatos a légcsere. Lefekvéskor
a kényelmes alvás érdekében átöltöznek
gyermekeink. Az időjárás függvényében
minél több tevékenységet a szabad levegőn
végzünk (játék, mindennapos testnevelés,
étkezés). Az udvari élet megszervezésekor
építünk a levegő, víz, napfény együttes
edzőhatására. Rendszeresen szervezünk
élményszerző sétákat. A gyermekek nagy
mozgásigényét ﬁx felállítású mozgásfejlesztő
eszközökkel, és mozgatható kisebb méretű,
sokféle mozgásforma gyakorlását biztosító
tornaszerekkel elégítjük ki a csoportban és
az udvaron egyaránt. Az óvodában helyes
életritmussal, megfelelő táplálkozással, alapos
testápolással, célszerű öltözködéssel, mindennapos mozgással, edzéssel, a pihenés és
alvás megszervezésével, valamint az ezekhez
kapcsolódó szokások kialakításával biztosítjuk
az egészséges életmódra nevelés feltételeit.
Mag Pálné intézményvezető

Beszélgetni, mesélni jó kedvvel….

donságokkal, szeretne olyanná válni, mint
a mesehős.
„A meséket hallgatni kell. Beszélni, mesélni kell egymásnak. Amikor anya mesél, a
gyermekének akkor mindig csoda történik.
Nem is az a fontos, hogy mit mesél, hanem
a varázskör, amiben akkor csak ők ketten
vannak.” (Lázár Ervin)
A gyermek az izgalmas, fantasztikus történetnek örül, a felnőtt annak, hogy örömet
szerzett. A gyermekek számára a mese cselekménye a vonzerő, mert a gyermek az állandó mozgásban, cselekvésben leli örömét.
A mesék érthetővé teszik számukra a világ
működését. Segítik lelki fejlődését, világképének alakulását, a gyermekben kialakult
kérdések megválaszolását, a feszültség oldását.
A mese értékrendet ad, segíti a gyermeket
önmaga megismerésében, a világban való
eligazodásban, a jó és a rossz felismerésében.
Gazdagítsuk gyermekünk életét, üljünk
az ágy szélére és meséljünk, meséljünk,
meséljünk…..
Aszódi Zoltánné

Helyesen beszélni, kéréseinket, gondolatainkat megfogalmazni alapvető követelmény.
A gyermekeknek születésük első pillanatától
kezdve fejlődik az értelmük. Ezt a folyamatot
beszélgetésekkel és meséléssel folyamatosan
alakíthatjuk. Tekintsünk úgy gyermekünkre,
mint a jó talajra, ahová az apró magvak hullnak,
majd gyönyörű virággá és magas fákká nőnek.
Mit kell tennünk? Töltsük a lehető legtöbb
időt gyermekünkkel. Igyekezzünk úgy társalogni, hogy azt ők is élvezzék. Amikor főzünk,
mondjuk el, mit csinálunk, honnan származik
az ételhez szükséges alapanyag. Menjünk el
együtt vásárolni. Vonjuk be a gyermeket az
otthoni napi tevékenységbe. Takarítás közben beszélgethetünk a bútorokról, a tisztaság
fontosságáról. Engedjük a kicsiket kérdezni.
A kérdéseiket mindig fogadjuk türelemmel
és bővebb mondatokkal válaszoljunk. Nem
kérdez a gyermek? Biztassuk őt! Van olyan
gyermek, aki szégyenlősség miatt nem kérdez. A gyermek beszédkedvét fokozza, ha

folyamatosan hallja beszélni édesanyját. Az
óvodában társaikkal állandó beszédkapcsolatban
vannak. Tevékenységeik során kérdeznek,
vitatkoznak, elmondják gondolataikat. Hatással vannak egymásra, beszédben meglévő
gátlásaik oldódnak. Óvodából hazamenet
kérdezzük meg őt a számára fontos dolgokról.
Kivel, hogyan, mivel játszottak, ezek fontos
kérdések. Ne arról faggassuk mi volt az ebéd,
mert azt általában elfelejtik. Amikor rosszkedvű, vagy fáradt a gyermek, ne erőltessük
a beszélgetést. Szeretnénk, ha ránk ﬁgyelne?
Szólítsuk a nevén és törekedjünk arra, hogy
a szemkontaktus megmaradjon.
Szókincsüket fejleszthetjük, ha minél több
mesét hallanak. A mese a gyermek lelki tápláléka. Amikor mesélünk, együtt vagyunk vele,
érzi a gyermek, hogy fontos nekünk. A mese
olyan folyamatokat indít el, amelyre szüksége
van a gyermeknek az egészséges fejlődéshez.
A mesébe beletemetkező gyermek együtt él
a mesehőssel, azonosul a neki tetsző tulaj-
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Milyen jó, amikor az atyaﬁak együtt muzsikálnak!
Ezt az ifjúsági éneket választotta mottójául az egyházmegyei kórustalálkozó Cantate vasárnap. Április 28-ának délutánján, Dabason
gyűltek össze az énekelni szeretők egy közös szolgálatra a gyóni
templomban. „Énekeljetek az Úrnak új éneket!” – hangzott a zsoltár

szava, melyre az egyházmegye nyolc gyülekezetéből érkező közel
százötven kórustag válaszolt énekével. Igazi feltöltődést jelentett
az énekkarokat hallgatni a nyárias vasárnap délután. Tudósítás
helyett beszéljenek inkább a képek!
Hepp Éva

Egy nyelvi versenyről
Iskolánk év végi és évközi beszámolóiban
gyakran találkozunk a „levelezőverseny” kifejezéssel, hallhatjuk azon tanulóink nevét,
akikre ilyen típusú megmérettetések révén
lehetünk büszkék. De valójában mit is rejt
az elnevezés?
A gyerekek magánszorgalomból, némi
tanári unszolásra és csekély nevezési díj
ellenében jelentkeznek. A megfelelő szint
kiválasztása, a díj és az adatok összegyűjtése
és elküldése után megérkezik az első feladatsor, amelyet a verseny jellegétől függően
egyénileg illetve kisebb-nagyobb létszámú
csapatokban oldanak meg a gyerekek.
A verseny szervezői a fordulókat mindig
egy-egy téma köré fűzik, ilyen módon igyekeznek azokat minél érdekesebbé, ugyanakkor
elgondolkodtatóvá tenni. A feladatlapok úgy
kerülnek összeállításra, hogy a megoldáshoz elengedhetetlen legyen az utánajárás,

kutakodás. Ez gyermekeink világban való
tájékozottságát és földrajzi-kulturális ismereteit az adott idegen nyelv használatával
párhuzamosan gazdagítja.
A versenyt összeállító pedagógusok a művészi hajlamú ﬁatalokra is gondoltak – az év
folyamán érkezett feladatok mindegyikénél
volt színezéssel, rajzolással, illusztrációval
kiegészítendő feladvány. A feladatok tehát
sokrétűek, kihívással teltek és – valljuk be
– időigényesek, hiszen a kutatómunkának
időt kell szentelni. Cserébe viszont németeseink többek között megismerték a Föld
kialakulásának történetét, barangoltak Ausztriában, tanultak a környezetvédelemről és
elolvasták Harisnyás Pippi történetét. Az
angolosokat a londoni olimpia és a város
látnivalói közé kalauzolta el a verseny, egy
későbbi feladatsor révén pedig összehasonlíthatták ünnepeinket az angol, illetve
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amerikai népek ünnepeivel. Az erőfeszítés
tehát megtérül, nem is említve a sok szép
nyereményt, ami a legügyesebbeknek jár.
Ugyan az eredményhirdetés még várat magára, de szorgalmukért, kitartásukért máris
méltán lehetünk büszkék az iskolánkat
képviselő résztvevőkre.
Álljon itt az idei évben versenybe szálló
tanulóink névsora: Német nyelv, 4. évfolyam:
Kőházi Eszter, Molnár Rebeka; 5. évfolyam:
Felker Liliána, Kostyalik Brigitta, Kovács
Anna; 8. évfolyam: Bánszky Norbert, Kis
Andrea, Szakál Anikó.
Angol nyelv, 5. évfolyam: Mázás Kíra,
Orgován Renáta – kiscsoportos; Farkas
Gergely, Kacsó Bettina, Mészáros Martin,
Murárik Milán, Pena Pellei Rebeca, Puskás
Péter, Sztojka Petra, Szőnyi Csenge – karácsonyi verseny; 6. évfolyam: Balassa Kolos,
Kemenczei Edina, Lajos Viktória.
Kovács Fruzsina
angoltanárnő
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A Káldy Zoltán Szeretetotthon-ról beszélgetve hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy Egyházközségünk egy nagyon fontos állami feladatot is ellát, ez pedig
az idősek nappali ellátása, közismertebb nevén a Nappali Klub. Ez is szerves része a gyülekezetünk életének, ezért most szeretnénk megosztani Kedves
Testvéreinkkel a klub 2012-es beszámolóját, melyet a vezetőség Albertirsa Város képviselő-testületének is elküldött.

Szakmai beszámoló az Idősek nappali klubjának
2012. évi működéséről
A Nappali klub 2012 januárjában 30 fővel
indult, amely decemberre, 35 főre gyarapodott. A klubban, napi átlagban 21 fő van
jelen. 2012 júniusában új, légkondicionált
járművet vásárolt az intézmény, az idősek
nagy megelégedésére. A klubban a napi

megjelenés nem kötelező. Az ellátottakról
három szakember gondoskodik. Minden
nap előre megtervezett napirend szerint
zajlik. A reggeli áhítatot lelkésznőnk vagy
a segédlelkész tartja. Havi egy alkalommal
Katolikus misén is részt vesznek az ide járók.
Ez klubtagjaink lelki életére nagy hatással
van. A foglalkozások előre meghatározott
tematika szerint zajlanak, ami segít a szabadidő hasznos eltöltésében. A tervezésnél
mindig ﬁgyelünk az éppen aktuális ünnepekre, évfordulókra.
• Januárban általános állapotfelmérést
készítettünk az ellátottakról.
• Februárban farsangi bált tartottunk, a
jelmezes felvonulásra meghívtuk az egyházunk és városunk elöljáróit.
• Márciusban a nőnapon néniket virággal
köszöntöttük.
• Áprilisban Úrvacsorás istentiszteletet
tartott lelkésznőnk és egy kis ajándékkal is
megleptük a klubtagokat húsvét alkalmából.
• Májusban Vácrátóti botanikus kertben
voltunk kirándulni.
• Júniusban halászlét főztünk az udvaron.
• Július: a bentlakásos intézményben a Léghajó társulat zenés műsorát tekintettük meg.

• Augusztusban a nagy meleg miatt nem
terveztünk olyan programot, amely megterhelheti az idős emberek szervezetét.
• Szeptemberben nagy sikerű szüreti bált
rendeztünk az udvaron.
• Októberben a klubtagok kérésére több
temetőt is meglátogattunk, mert
van, aki évek óta nem tudta
meglátogatni szerettei sírját.
Ezt a programunkat szeretnénk
a következő évben is folytatni.
• Novemberben kint a temetőben megemlékeztünk a
halottainkról, aki nem tudott
kimenni szerettei sírjához, az
a Klubban gyertyát gyújtott.
• Decemberben ellátogatott
hozzánk a Mikulás, karácsonykor együtt ünnepeltünk az
Szeretetotthon lakóival.
A mindennapokban az alábbi szolgáltatásokat, programokat nyújtjuk az intézménybe
járóknak:
• Az idősek reggeli beszállítása és délutáni
hazaszállítása az intézmény járművével történik.
• Reggel teával várjuk az
érkezőket, délben kétfogásos,
bőséges, jóízű meleg ételt biztosítunk, az előírt diéták ﬁgyelembe vételével (epekímélő,
cukorbeteg).
• Háziorvosoknál intézzük
a havi gyógyszerek felíratását,
és gyógyszertárból való kiváltását. Az Albertirsán működő
szakrendelésekre való eljutást
biztosítjuk. Szükség esetén a
Klubba hívjuk ki a házi orvost.
• Megoldjuk a postán való beﬁzetéseket
és a kisebb napi bevásárlásokat, a hivatalos
ügyek intézését.
• Aki igényt tart rá, annak lehetőséget adunk
és együttműködünk a napi tisztálkodásban.
Hajat vágunk és csavarunk, pedikűrt és manikűrt biztosítunk. Akinek szüksége van rá,
a mosás és vasalás is megoldott a Klubban.
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• Vérnyomásmérés hetente, vércukor,
testsúlymérés havonta történik. Amennyiben valaki rosszul érzi magát a szükséges,
helyben megoldható ápolást elvégezzük.
Néhány idősnek, aki nem képes már önmagát gyógyszerelni, beadjuk az orvos által
előírt gyógyszeradagokat.
• Szükség szerint lelki gondozást nyújtunk az arra rászorulónak.
• Szoros együttműködésben vagyunk a
hozzátartozókkal. Személyesen ismerjük a
családtagokat, telefonon tartjuk a kapcsolatot. Főleg a problémásabb családoknál
igyekszünk a felmerülő problémák megoldásában segíteni.
• A klub tagjai bizalommal fordulhatnak
hozzánk. Felmerülő gondjaikat sajátunkként
próbáljuk megoldani és diszkréten kezelni.
• Minden hónapban megköszöntjük a
születés és névnapot ünneplőket.
• Új programunk, a piaclátogatás havi
egy-két alkalommal.
A Nappali Klubba felekezettől függetlenül,
az egész város területéről várjuk az idősko-

ruk miatt szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyeket.
A klubban időskori demenciában szenvedők gondozása is folyik.
Koska Mihályné
klubvezető

Tamás Katalin
intézményvezető

2013. Pünkösd
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Az alsóesztergályi egyházközösség
Néhány lelkes tagja a gyülekezetünknek folyamatosan kutatja múltunkat, ebből készült a 300 éves
évfordulónkra egy könyv, de azzal nem lett vége
a munkának, még mindig van mit „ felfedezni”.
Egy friss írást szeretnénk most megosztani a
Kedves olvasóval, ugyanis: „Az aktualitását az
adja, hogy Szalatnya (Az albertiak származási
helye) egyházügyileg Alsóesztergályhoz volt csatolva (fília). Ez is a történelmünk egy kicsi
falatja, meg kell becsülni.”
Röviden az alsóesztergályi egyházközösség történetéből:
Már 1600-ban, a reformkor előtt,
kezdődik a történetírás. 1615-ben már
szervezett egyházközösség működött,
mely a cseh huszita mozgalom érdeme
majd később pedig a cseh menekülteké.
Az 1550 és 1600-as években, a huszita
mozgalom fénykorában, de veresége
utáni időben is, számos cseh telepedett
itt le. Ekkor épült az első templom is.
Ebben a templomban folyik az igehirdetés, majd pedig a lakosok csatlakoznak Martin Luther reformjaihoz.
Az itt lakó husziták is csatlakoznak.
Az igazság az, hogy ez az ősi templom
evangélikus marad. Arról, hogy a lakosoknak
cseh ősei voltak tanúskodnak a cseh családnevek, mint Lukaj, Drak, Plech, Visniar,
Králik, Potocky, Novák, stb. A reformkor
után jött a rekatolizáció, melynek legnagyobb
híve Balassa Pál volt, és elhatározta, hogy az
evangélikus templomot elveszi, és a katolikusoknak adja. Indokul azt hozta fel, hogy
ez eredetileg katolikus templom volt, de a
különböző vizsgálatok alatt, fenyegetések

ellenére sem sikerült neki ezt bizonyítania,
ezért erőszakkal vette azt el. A hívők panaszai
végett Balassa Pál megígérte az uralkodó,
Mária Teréziának, hogy új templomot építtet, melyhez a pénzt is biztosítja, ellenkező
esetben nagy büntetés fenyegette.
Ez a történet már 256 éves. Az új templom 54 nap alatt felépült a falu mögötti

libalegelőn, melynek építésében kivették
részüket az alsóesztergályi hívők, de a környező egyházközösségek is – Felsőesztergály, Szelce, Szentpéter, Felsősztregova,
Alsósztregova, Lest, Alsózellő. Példaként
említeném, hogy a Turie Pole-i hívők egy
egész hétig 36 lófogattal segítkeztek. A
templomot 1756-ban befejezték és október 15.-én szentelték fel. Köszönetünket
fejezzük ki Labát András papunknak és az
ő generációjának, aki 30 éves építő munkája
után hagyta itt az egyházközséget és vonult

Tábortalálkozó
Közeledik a nyár, egyre többet gondolunk a jó hangulatú táborokra. Hogy ne csak gondoljunk rá, hanem egy kis ízelítőt is
kapjunk belőle és fel is elevenítsük a tavalyi élményeket, április
20-án, szombaton tábortalálkozót rendeztünk. Lázas készülődés
előzte meg a nagy napot, ugyanis az iﬁsekkel már pénteken belekezdtünk a ﬁnomabbnál ﬁnomabb sütemények elkészítésébe. A
pénteki hangulatból is sejthető volt, hogy a szombat is hasonlóan
jókedvűen fog telni.
Szombaton, miután az olaszokat megszégyenítő ügyességgel elkészítettük az uzsonnának szánt pizzát, minden készen
állt a Maglódról érkező vendégeink fogadására. A találkozó
témája az Úrtól tanult imádság volt. A formalitásnak tűnő
bemutatkozó kör után, hiszen mindenki emlékezett még a

megérdemelt pihenésre ﬁához, Nagylámba,
ahol el is hunyt.
A felújított templom, mint műemlék
2012-ben, Alsóesztergályon.
Sikerült befejezni a templom felújítását
a hívők adakozásából és az állami szervek
segítségével – besztercebányai kerület, alsóesztergályi községi hivatal. Midannyiuk
köszönetet érdemelnek.
Evangélikus papunk Mgr. Durov Ján
nevében, aki az egyház fejlődésének
mozgatója beiktatása 1973. november 11-től, vagyis már 40 éve. A 40 év
alatt igyekezett minden jót megtenni
egyházközösségünkért, amiért az Isten
áldja meg.
Sok éves pályafutása alatt, felszentelésétől, mely 1966. október 9-én volt,
különböző egyházközösségekben működött – Modor, Myjava, Betlér, Alsóesztergály és Nagykürtös, ahol 2000-2006
években a nógrádi szeniorátus szeniorja
volt. Nyugdíjba vonulása után is hű
maradt Alsóesztergályhoz, ahol 40 évig
működött, amiért köszönetét fejezi ki az
egyházközség és annak vezetője, Alácsová
Anna nővérünk, és én is.
Neki és családjának csak a legjobbakat
adja az Úr Isten, Urunk Istenünk segíts
meg bennünket!
Alsóesztergály, 2013.04.09
Labát János
****
Az írást a honlapunkon is meg lehet találni, sőt ott az eredeti szlovák nyelvű cikket
is meg lehet tekinteni.

másikra nyárról, cetlinként megkaptuk az imádság szövegét
szavanként, mondatrészenként. Egy kis kavarodás, keresgélés
után mindenki megtalálta a helyét a Miatyánkban, amit sorban állva úgy mondtunk el, hogy mindenki a saját cetlijén álló
szavakat olvasta föl.
Ezután egy kis színdarab következett, amely mondanivalójában
ﬁgyelmeztetett minket arra, hogy sokszor mennyire elsiklunk a
jól ismert szöveg valódi tartalma fölött, és emlékeztetett, hogy
minden egyes szavára érdemes odaﬁgyelnünk, komolyan vennünk azt.
A találkozó valóban a találkozás alkalma volt. A gyülekezetek
között épülgető ifjúsági kapcsolatok megerősítése, a barátságok
mélyítése kapott szerepet ezen a délutánon, miközben Isten
igéjéről is együtt gondolkodhattunk a ragyogó jó időben.
Pápai Attila
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ÉLETJEL
ÁLLANDÓ 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
Péntek 16 óra: Ifjúsági óra a parókián
Péntek 17 óra: Énekkari próba a gyülekezeti
teremben
Szombat 16 óra: Ifjúsági óra a gyülekezeti
teremben, majd az iskola tornatermében
futball
Vasárnap de. 10 óra: Istentisztelet a templomban, ezzel párhuzamosan gyermek
istentisztelet a gyülekezeti teremben
Vasárnap du. 18 óra: esti Istentisztelet a gyülekezeti teremben
Minden hónapban egy szombati napon megbeszélés szerint 9 órától 12 óráig Baba Mama
kör az óvodában
Minden hónapban egy szombati napon megbeszélés
szerint 14 órakor Szöszmötölő Kézműves
Klub az Imateremben
Minden hónapban egy szombati alkalmon megbeszélés szerint „Senior iﬁ” – ﬁatal felnőttek
alkalma a parókián
Havi szombati alkalmaink pontos időpontjai
a gyülekezet hirdetőtábláján olvashatók!
Adjon ÉletJel-et, és jöjjön el alkalmainkra!

BALLAGÁS AZ ALBERTI
EVANGÉLIKUS ÓVODÁBAN
2013. június 01. szombat 09:00

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ
AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2013. június 23. vasárnap 09:00

ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT
KÍVÁNUNK GYÜLEKEZETÜNK
MINDEN TAGJÁNAK!

2013. Pünkösd
PÜNKÖSDI ALKALMAINK
2013. május 19. 08:30: Konﬁrmációi vizsga
az Alberti Evangélikus Templomban
10:00 Pünkösd ünnepi és Konﬁrmációi
istentisztelet Úrvacsorával
2013. május 20. 10:00: Pünkösd második
napi istentisztelet az Alberti Evangélikus
Templomban Úrvacsorával
A 2013 Pünkösdjén Konﬁrmáló ﬁatalok
névsora:
„Légy hű mindhalálig és néked adom az
élet koronáját” Jelenések könyve 2,10
1. Andó Benjámin
2. Balogh Máté
3. Bauman Balázs
4. Borgulya András
5. Bukovinszki Erzsébet Vivienn
6. Deák Lili Elizabet
7. Dormány Cecília Ramóna
8. Hrubes Alexandra
9. Kemenczei Edina
10. Kukucska Dávid
11. Lajos Viktória
12. Lipták Zsóﬁa
13. Misák Liliána
14. Rakottyai Milán
15. Sárközi Bálint
16. Sárközi Lili
17. Sebők Dániel
18. Somogyvári Attila
19.Tabányi Tamás
20. Túri Viktória
Isten áldása legyen konﬁrmandusaink és
családjaik életén!
EVANGÉLIZÁCIÓ SOROZAT
2013. május 25. 15.00 órakor:
Evangelizáció és Szeretetvendégség
a Philadelﬁa Evangélikus Egyházközség
(Nyírtelek) tagjainak, lelkészének Győrﬁ Mihálynak és felügyelőjének Buzás
István szolgálatával
Minden érdeklődőt felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, szeretettel
várunk!
Alkalmaink célja: önismeret és istenismeret az ige fényében
Túri Krisztina
evangélikus lelkész

MEGHÍVÓ
Az Alberti Evangélikus Általános Iskola
nevelőtestülete és tanulói
szeretettel hívják Önt és kedves családját
a 2013. június 23-án 9 órakor
kezdődő, ballagással egybekötött
TANÉVZÁRÓ
ISTENTISZTELETRE.

HIVATALI IDŐ
Hétfő és péntek: 9-13 óráig
Telefonszám: 06-53-370-179
Túri Krisztina lelkész: 06-20-824-65-05
Elérhetőség: albertielh@lutheran.hu
Honlapcím: www.albertievangelikus.hu

TEMETŐ
NYÁRI NYITVA TARTÁSA
Minden nap 6-20 óráig
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: Kovács Zoltán. Szerkesztők: Ikerné Roszik Márta, Hepp Éva, Kassik
Károly, Mányi Sándorné, Revuczky László. A címlapgraﬁka Várhelyi György szobrászművész és Hepp Ildikó munkája. Készült: Apáti Nyomda, Cegléd. • Tel: 53/313-565
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