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Adventtől Karácsonyig
„Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és
emberszeretete.”
Tituszhoz írt levél 3,4
Évről évre elindulunk az adventi úton. Nemcsak időben vezet ez az út, sokkal inkábba
lélek útja. Minden évben kapunk négy vasárnapi gyertyagyújtással keretezett szűk egy
hónapnyi időt arra, hogy felkészüljünk az
ünnepre. Az adventus szó eljövetelt jelent.
Jézus ma is jön, közel akar lépni hozzánk,
azokhoz a helyzetekhez, lelki és ﬁzikai állapotokhoz, amelyekben éppen vagyunk. Mai
adventjeink várakozása, mint a mindenkori
adventeké, a közeledő Jézushoz köthető,
de tudjuk, hogy a történelem egy pontján Ő már eljött a világba, feltámadása és
mennybemenetele óta pedig jelenlétében
élhetünk. Téves lenne gondolatban kilépni
a mi „üdvtörténeti” korunkból, ahonnan
körülnézve éppen azt látjuk, hogy a legelső
karácsony, mint „üdvtörténeti esemény”
mögöttünk van.
Ma Krisztus jelenlétében élhetünk, és a
jövőben pedig várjuk a személyes találkozást
második eljövetelekor. Arra viszont lehetőséget kapunk, hogy megvizsgáljuk, mennyire
engedtük meg az elmúlt hónapokban, vagy
épp ebben a pillanatban azt, hogy valóban
megszólítson minket.
Hogy mi történt az első karácsonykor, azt
manapság szinte mindenki tudja. Hogy mit
jelent Jézus születése az emberiség számára,
azt már sokkal kevesebben. Kit ünneplünk
ilyen nagy ﬁgyelemmel és szeretettel?
Egy ünnepet könnyű félreérteni. Sőt, épp
az ünnepet fenyegeti igazán a félreértés vagy
a tudatos lefokozás kísértése.
A karácsony nem csupán a szeretet ünnepe, hanem Jézus Krisztus megszületéséé, aki
mivel egy az Atyával, és Isten szeretet, maga
is Szeretet. Van szeretet Jézus nélkül is, de a
Jézus nélküli szeretet meghal az emberrel,
a jézusi szeretet azonban átviszi az embert
a halálon, és meg sem áll vele az Atyáig, ott
pedig átélhetjük, hogy haza érkeztünk. A

karácsony ünneplésében tehát valamiképpen
benne van a húsvét misztériuma is, hiszen
ezért született.
Helye van benne az emberi összetartozást
szimbolizáló személyes egymásra gondolásunknak is, szeretetünk emberi gesztusainak,
de mégsem ez jelenti az igazi tartalmát.
Ahogyan a Betlehemi történet cselekvője és
középpontja nem az ember, hanem maga a
Teremtő Isten, ma is Ő cselekszik, és cselekvése körül gyűlünk össze, mint hajdan
a királyok és a pásztorok.

Kinek milyen a Szentestéje, ez élethelyzetek és lelki alkat kérdése is – sokan tele
vannak lelkesedéssel és várakozással, mások
szomorúság fátyolán át szemlélik az ünnepi
fényeket. Karácsonya keresztény értelemben
annak van közülünk, aki hisz abban, hogy
Jézus elhozta nekünk Isten örök, mindeneket
átfogó, de ugyanakkor egészen személyre
szabott szeretetét, megtalálta az elveszettet,
haza vezeti a tévelygőt.
Ha valaki fájdalmat hordoz ezekben a
napokban, egyedülléte, csalódásai, életének alakulása, vagy szeretteinek elvesztése

miatt, ez az időszak mégis ünneppé lehet
számára, a békesség és belső öröm napjává, Istennek Jézusban megjelent szeretetét
megtapasztalva.
Érdemes minden kereszténynek erre a
végsőkig leegyszerűsített üzenetre fókuszálnia. S amikor valaki engedi, hogy lelkében
a karácsony leszűküljön erre a döntő eseményre, utána átéli a karácsony végtelen
kitágulását.
Az evangélikus festőművész, a szarvasi
Ruzicskay György egy karácsonyi rajzán a
szemlélőnek háttal emberek állnak, férﬁak,
nők, gyermekek, egy irányba az ég felé tekintve. Az emberek sokasága beleolvad a
városok, falvak elmosódó képébe. Fentről,
középen egy hatalmas tenyér nyújt le egy
dicsfény övezte kicsiny gyermeket. Nincs
más földi, ünnepi csillogás, vagy díszlet,
mégis mindent kifejez a mű, a karácsonyi
evangélium üzenetéből. Isten szerető keze
odanyújtotta Egyszülött Fiát mindnyájunknak, ennek az egész világnak. Isten tenyere
mellett sugarak hullanak, melyeknek szórása
átfogja a horizontot.
Ez az, amit mi is átélhetünk: Isten szeretetének fényforrását Jézus Krisztusban, s azt,
ahogyan ez a világosság ráhull az életünkre,
az embervilágra, jelenre és jövőre. Kitágítja
a teret, fényessé teszi életünk horizontját,
behatol legsötétebb félelmeink közé.
Tudjuk, hogy a december 24-ének éjszakája nem Jézus születésének történeti
évfordulója, mint egy születésnap évenkénti
visszatérése. A karácsony ünnepének dátumát
az egyház később határozta meg, tudatosan
a téli napéjegyenlőség utáni időpontban,
hogy szimbolikusan is hirdesse Jézus Krisztusban megjelent a világosság, és a sötétség
legyőzetett. Kit ünneplünk tehát ilyen nagy
ﬁgyelemmel és szeretettel? Jézus Krisztust,
mint a megtestesült Igét, hiszen róla hittel
valljuk, hogy benne a Fiúban, Isten, a mi
üdvösségünkért emberré lett.
Túri Krisztina
lelkész
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A diszlexia tünetei óvodáskorban
Gyakran kérdezik a szülők: milyen tünetei
vannak a diszlexiának? Honnan kellett volna
megérezniük, hogy gyermekükkel problémák lesznek az iskolában? Vannak-e olyan
előjelek, amelyekre már 3-4 éves korban is
felﬁgyelhettek volna?
Megannyi kérdés, amelyet mind maguknak,
mind a pedagógusoknak, a szakembereknek
tesznek fel a szülők. Keresik azt a pillanatot, amikor valami fontosat ﬁgyelmen kívül
hagytak, amikor a gyermek fejlődésének
egy jelentős pontján nem vették észre a
hiányosságokat.
Pedig valóban számtalan jel mutat a diszlexia-veszélyeztetettségre. Például a tájékozódás területén: nincsenek tisztában a
jobb-bal, gyakran az előtt-mögött, lent-fönt
irányokkal, nehezen tájékozódnak a térben.
Rajzaikon is aránytalanok az alakok, azok
egymáshoz való helyzete bizonytalan. A
balkezesség egyértelműen nem utal a disz-

lexiára. Nagyobb baj az, ha keresztezett a
preferencia, vagyis ha például jobb kezes,
de bal lábas, szemes.
A mozgás területén is vannak ﬁgyelmet
érdemlő jelek. Egyike ezeknek a ﬁnommotoros ügyetlenség: nehezen kapják el
a labdát, rosszul fogják a ceruzát, esetleg
egyensúlyi problémáik vannak.
Az intő jelek a beszédnél is megmutatkoznak: későn kezdenek el beszélni,
artikulációjuk elmosódott. Szegényes szókinccsel fejezik ki magukat. Utasításainkat,
történeteinket többször el kell mondanunk,
hogy megértsék, nehezen adják vissza a
hallottakat. Emiatt nem is szívesen hallgatnak meséket.
Ezeknek a gyerekeknek a ﬁgyelme szétszórt, csak rövid ideig képesek egy dologra
koncentrálni. Munka közben minden apró
dologra felﬁgyelnek, kizökkennek a feladatvégzésből. Emlékezetük rövid idejű,

nem tudják felidézni az aznap történteket,
ha pedig felidézik, az időrendi sorrendet
gyakran összekeverik.
Magatartási problémáik is vannak: vagy
bohóckodással, csúfolódással, agresszióval
hívják fel magukra a ﬁgyelmet, vagy zárkózottak, magukba fordulnak, nem szívesen
barátkoznak társaikkal.
A diszlexia öröklődő is lehet, ezért fontos
tudni, van-e a családban diszlexiás. Természetesen egy-egy tünet felbukkanása
még nem jelent veszélyeztetettséget, de
érdemes rá odaﬁgyelni. Tartsunk folyamatos kapcsolatot az óvónővel, kérjük ki
gyermekünkről a véleményét, és tudassuk
vele a tapasztalatainkat, meséljünk otthoni viselkedéséről is. Minél többet tudunk
gyermekünkről, annál hamarabb jöhet a
szükséges segítség.
www.napidoktor.hu
Gál Judit diszlexia szakértő cikke



Az istentisztelet – lehetőség a bűnbánatra
Összegyűltek Izráel fiai, és böjtöltek, zsákba öltöztek, és port hintettek magukra. Az Izráel utódai közül valók elkülönültek minden
idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről. A
helyükön állva a nap negyedrészén át olvasták Istenüknek, az Úrnak
a törvénykönyvét, a negyedrészén át pedig vallást tettek, és leborultak
Istenük, az Úr előtt.
Nehémiás 9,1b-3

közeledve rendkívül aktuális a megújulásról beszélnünk. Reformáció ünnepén piros az oltárterítő színe, mivel a reformáció ünnepe Szentlélek-ünnep. Hiszen egyedül a Szentlélek Isten ereje
munkálhat ki hitbeli megújulást az emberek szívében. Az ádventi
időszakban viszont lila az oltárterítő színe, ami a bűnbánatra utal.
Ádventben Jézus Krisztus Urunk földre jöttének megünneplésére
készülünk, Akinek a világunkba jövetele egy új korszakot hozott

Képünk illusztráció

Érezzük mindnyájan, hogy evangélikus
egyházunknak, és saját gyülekezetünknek
is megújulásra lenne szüksége. Hiszen az
elmúlt években azt kell megtapasztalnunk,
hogy egyre kevesebben vagyunk. Egyre
kevesebben járnak vasárnap templomba, és
egyre kevesebb ember vesz részt az egyéb
gyülekezeti alkalmakon is. Isten ügye, és
Jézus Krisztus szeretete mintha egyre kevesebbek számára lenne fontos.
Annyi minden más van, ami leköti az emberek ﬁgyelmét, gondolatait, energiáját, ami
mind-mind elvonja őket az Isten megismerése
utáni vágytól, és a többi hívővel közösen
megélt gyülekezeti élettől. Egyházunknak,
és gyülekezetünknek is alapos megújulásra
és feléledésre lenne szüksége.
Néhány héttel a reformáció ünnepe után,
és ádventhez, az egyházi év kezdetéhez
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Isten segítségével és szeretettel
A gyülekezeti újság minden számában
jelenik meg cikk a Szeretetotthonról,
vagy a Nappali klubról, programjainkról. Most nem az intézményekről írnék,
hanem megosztanék néhány gondolatot Önökkel, melyek a szakmai munka
során merültek fel bennem.
Kollégáimmal együtt dolgunk a ránk bízott
idősek ellátása, szakmai normák irányítása
mellett, Isten segítségével és szeretettel.
Segítjük az elesetteket az egészségügyi ellátásukban, személyes higiénéjük tisztántartásában, étkezésükben, ruházatuk, környezetük
rendben tartásában. Lelki támaszt nyújtunk,
programokat szervezünk, hogy szabadidejüket
tartalmasabban tudják eltölteni. Lehetőség
szerint igyekszünk gondjaikat, problémájukat megoldani, segítséget nyújtani, amiben
csak tudunk. A feladat nagy, olykor ember
feletti erőt és türelmet igényel. Mindezt
szívesen tesszük, mert ez a hivatásunk, de
talán mondhatom, hogy küldetésünk. Persze, mint máshol, nálunk sem mindig úgy
sikerül egy-egy dologgal megküzdeni, ahogy
azt jó szándékkal szeretnénk.
Úgy gondolom, hogy nem csak az idősein-

ket segítjük, hanem nagymértékben tehermentesítjük a családokat, akik szeretteiket
ránk bízták, hogy biztonságban, jó kezekben
tudhassák őket. Nehéz helyzetben vannak
azok a családok, akik arra az elhatározásra
jutnak, hogy nem tudják már ellátni szeretett idős hozzátartozójukat, és az intézményi
elhelyezés mellett döntenek. Lelkiismeret
furdalás, hiányérzet, a döntés helyességének
megkérdőjelezése foglalkoztatja az otthon
maradottakat. Intézményes keretek között
nem lehet a családi hátteret pótolni. Szükség van a család törődésére, a látogatására,
apró ﬁgyelmességére vagy arra, hogy akár
néhány órára is, de az ellátottat el vagy haza
vigye a család.
Tapasztalatom, hogy a mai társadalom
sokszor nem tud mit kezdeni az idős korral.
A csökkent szellemi és ﬁzikai képességet
betegségként élik meg, nem pedig egy olyan
állapotként, amit el lehet fogadni, sőt el is
kell. Fel kell vállalni a család minden tagjának,
ezzel segítve az időseket, hogy ne érezzék
kirekesztve magukat. Az életutunk része, hogy
mindannyian megöregszünk. Úgy kellene
megközelíteni az idősebb generációt, ahogy

el: az Új szövetség korszakát. Arra, hogy megünnepeljük ennek
az új korszaknak a beköszöntét, és az Istennel való találkozást,
legmegfelelőbben bűnbánattal készülhetünk!
Az Istennel való kapcsolatunk megújulása ugyanis a mi részünkről, az emberi részről mindig a bűnbánattal kezdődik. Mert
Isten hív magához minket, hogy megismerjük Őt személyesen, és
megtapasztaljuk azt a szeretetet, amely megformált minket, életet
adott belénk, és minden pillanatban azóta is folyamatosan éltet.
Isten hív minket, és ha mi válaszolunk erre a hívásra, akkor meg
kell szabadulnunk mindattól, ami elválaszt minket Tőle. Ezek
pedig a bűneink.
Minden gondolatunk, szavunk és cselekedetünk, amely nem
abból fakad, hogy Isten a mi életünk Ura, és Őt akarjuk szolgálni
és szeretni minden erőnkkel és teljes szívünkkel. De megvallhatjuk
Neki a bűneinket, és akkor Ő megbocsátja azokat nekünk. Elveszi
tőlünk a bűneinket, és nem is emlékszik rájuk többé. Így újulhat
meg Vele a kapcsolatunk, és így kezdődhet valami egészen új az
életünkben: így kaphatunk új életet!
Nehémiás akkor élt, amikor a zsidó nép egy része már hazatért a
Babiloni fogságból. A lerombolt templomot már újjá építették, de a
nép még korántsem gyógyult fel a fogság okozta összeroppanásból.
Jeruzsálem városfala még mindig romokban hevert. A fal újjáépítésével együtt egy új kezdet lehetőségét adta népének Isten. A nép
megújította szövetségét Istennel, és bűnbánatot tartott. Összejöttek
együtt egy helyre, és nyilvánosan megvallották bűneiket. Teljesen

mi magunk is szeretnénk, hogy hozzánk
álljanak, majd életünk utolsó szakaszában.
Szeretettel, tisztelettel, elfogadással. Nem
lehet megváltoztatni őket, de kell irányítani,
törődni és türelemmel segíteni.
A szeretetotthonban és a nappali klubban
is munkánk értelmét az adja, ha visszajelzést, megerősítést kapunk. Jól esik egy-egy
köszönet ellátottól és hozzátartozótól egyaránt. Rosszul esik, amikor egy hozzátartozó
ellenségesen, bántóan közelít meg minket,
akik gondozunk, törődünk, ellátunk. Mint
mindenkinek, nekünk is lehet rossz napunk,
hozhatunk rossz döntéseket, de helytelennek
tartom, ha valaki nem tudja megbecsülni,
értékelni az intézményeinkben folyó munkát.
Büszke vagyok arra, valamint kollégáimat
és mindenkit, aki szociális területen dolgozik, arra biztatom, legyen büszke, hogy
szociális intézményben dolgozik, segítheti
a rászorulókat az élet több területén. Isten
áldását kérem az időseinkre, családjaikra
és mindenkire, aki az életét annak szenteli,
hogy segítse őket.
Tamás Katalin
intézményvezető

meg akartak tisztulni a múltjuk szennyétől és „betegségeiből”,
amik megrontották a kapcsolatukat Istennel. Letették a bűneiket
Isten elé, és Isten megáldotta őket egy új kezdettel.
Minden istentisztelet alkalom számunkra, hogy megújítsuk
kapcsolatunkat Istennel, és visszataláljunk az Ő szeretetéhez. Az
istentisztelet liturgiájában szerepel egy bűnvalló imádság, amit
ugyan a lelkész mond hangosan, de az egész gyülekezet nevében,
és reménység szerint a gyülekezet minden tagjával együtt. Bár ez
mindössze néhány mondat, és mivel közös imádság, nem is lehet
személyre szabott, mégis nagy jelentősége van.
Kiben-kiben elindíthat további gondolatokat, és további bűnvallást Isten felé. Igaz ez az egész liturgiára, az igehirdetésre és az
egész istentiszteletre is. A bűnbánat megtisztít minket Isten számára, hogy minden más helyett valóságosan az Ő szeretete töltse
be a szívünket.
Most, ádventhez közeledve, egy új kezdet előtt különösen aktuális a bűnbánat.
Ha szeretnénk megújulást látni gyülekezetünkben és egyházunkban, forduljunk bűnbánattal Isten felé, hogy Ő elkezdhesse
rajtunk egyházunk megújítását!
Kérjük Istent, hogy Ő adjon a szívünkbe igaz bűnbánatot, és Ő
adjon gyülekezetünknek és egyházunknak is megújulást! Jézus
Krisztusért, aki azért halt meg a kereszten, hogy elvehesse tőlünk
a bűneinket.
Dobó Dániel
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Új köntösben a Vendégház
Előző lapban az írásomat azzal fejeztem be:
nagyon bízunk abban, hogy az építkezés az
őszi hónapokban befejeződik. Örömmel jelentem a lap olvasóinak, hogy ez megtörtént.
A Vendégház műszaki átvételére november
18-án kerítünk sort. Talán ennyire ne siessünk, előbb néhány gondolattal bemutatnám
a Vendégház felújítását az építkezés sorrendjében. A felújítást, átalakítást Zolnyan Zoltán
vállalkozó végezte és még napjainkban is végzi.
A szerződést augusztus 26-án írták alá az
illetékesek. A felújítás a fürdőszobák bontásával, az ajtók és ablakok kivételével, illetve
kettő darab szoba és fürdőszoba teljes szétbontásával, megszűntetésével kezdődött. Először a kőművesek vették birtokba az építési
területet és alakították ki a nagytermet, amely
45 fő befogadására alkalmas. A gépészeti
munkát végző szakmunkások elkezdték a
víz- és fűtésrendszerek, valamint szennyvíz elvezetését biztosító műszaki eszközök
kiépítését. Miután minden a helyére került
a fürdőszobák aljzatbetonozásához fogtak a
szakemberek, majd lassan elkezdődött a látványosabb munka is.
A műanyag ajtók és ablakok a helyükre
kerültek, és eközben a külső hőszigetelés is
egyre nagyobb felületen új köntöst, új ruhát

adott az épületnek. Jöttek az elektromos hálózat felújítását végző szakmunkások. Gyorsan
kiépítették az új vezeték rendszerek csatornáit,
a kapcsolók és lámpák helyét.
Most egy kis kitérőt teszek, és néhány
mondatban tájékoztatom az olvasókat, hogy
az épület megépítésekor milyen hibákat
követtek el az építők, hátráltatva a jelenlegi
munkát és növelve a költségeket.
Olyan hibák is előfordultak, hogy az emeleti folyosó padozatának megbontásakor két
centiméter vastagságban állt a víz, mely a rossz
vízelvezetésnek köszönhető, vagy néhány
ajtó behelyezés során nem voltak körültekintők és a víz inkább befelé a szobákba
akart folyni, mint a vízelvezető csatornába.
Hasonló problémák jelentkeztek a tetőtéri
ablakok behelyezésénél is, ezért az ereszek
deszkázata teljes felújítást igényelt. Az esővíz összegyűjtésére, szikkasztására egyáltalán
nem gondoltak.
Természetesen ezek a hiányosságok még a
tervezés során sem kerülhettek felszínre és
így jelentős mértékben növelték a kivitelező
költségeit. Visszatérve az építkezés sorrendjének folyamatára jelzem, hogy a burkolók is
megjelentek az építkezés területén és hozzákezdtek a fürdőszobák új kialakításához, illetve

Fiatalok a rohanó világban
A technika fejlődésével együtt rengeteg információhoz jut felnőtt,
gyerek egyaránt. Ezen információk nagy részére nincs is szükségünk,
sőt, többségük rossz irányba befolyásolja viselkedésünket, eltorzítja
énképünket, összezavar minket.
Túl izgalmas, túl színes, túl érdekes minden, ráadásul túl gyorsan
jönnek az újdonságok, és mivel online vagyunk, nincs soha pihenő.
Tegyük fel magunknak a kérdést: nekünk – és a környezetünkben
élő gyerekeknek – szükséges-e tudnunk: ki nyerte meg a legutóbbi
tehetségkutatót; ismernünk kell-e acelebekhálószobatitkait vagy a
bíróság által többször is bűnösnek kimondott, a pajzs és gladiátor
fogalmakat nem ismerő szereplő édes életét? Persze, könnyebb a
távkapcsolóval ide-oda váltogatni, mint megmagyarázni a gyereknek, hogyigazából nem ez a valóság, és amiért reggel korán kelünk,
este későn fekszünk, egész nap robotolunk, az éppen őmiatta van,
de ettől még nem vagyunk „lúzerek.” Szakítunk-e időt arra, hogy elmagyarázzuk a gyerekeinknek, hogy a tévés keményﬁúk nem biztos,
hogy olyan kemények, hogy nem lesz mindenkiből sztár, hogy a siker
rengeteg munka és annál is több lemondás eredménye.
A kulcs az, hogy mindent a helyén kell kezelni, de ha nem tanítjuk
meg a ﬁataloknak, hogyan lássanak a képek mögé, hogyan értelmezzék a hangzatos dalszövegeket, vagy mennyire vegyék komolyan a
bulvárhíreket, akkor elvesszük tőlük a kétkedés lehetőségét.
Aki nincs fönt a facebook-on, az nem is létezik. A legizgalmasabbnak
tűnő online világ komoly veszélyeket rejt: visszaélhetnek az oda fel-
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az emeleti folyosók burkolásához. A festő
brigád is alig várta már a lehetőséget, hogy
hozzáfoghassanak az épület teljes festéséhez és
mázolásához. Mint az utolsó szakmunkások,
így munkájuk nagyon látványos. Állíthatom,
hogy a színek összeválogatását segítő három
egyházközségi tag nagyon szép és eredményes
munkát végzett, megtalálták a csempék és a
falak színösszhangját, segítve ezzel a festők
munkáját. Napjainkban a szerelvényezés
folyik, a fürdőkabinok összeállítása, illetve a
festők az utolsó simításokat végzik.
A lap megjelenésekor már a felújítás teljes
egészében befejeződik. A Vendégház felújítását és befejezését, illetve hivatalos átadását
november 24.-én vasárnap 15 órakor a vendégház felszentelésével és egy egyházzenei
koncerttel ünnepeljük meg.
Engedjék meg, hogy néhány adattal is
terheljem Önöket. A vállalkozási szerződés
38.950.000 forintot tartalmaz. A szerződésben
nem szereplő esővíz összegyűjtését 635.000
forintért építettük meg. Az idősek nappali
klubjának ablakait és ajtóit kívülről lefestettük,
illetve az emeleten lévő négy szoba festéséért
385.000 forintot ﬁzettünk ki. A teljes részletes költségvetést következő lapszámunkban
jelentetjük meg, melyből világosan látható
lesz a vendégház összköltsége.
Kassik Károly presbiter

töltött adatainkkal fotóinkkal, és ami oda felkerült, az onnantól kezdve
kontrollálhatatlan: még letörlés után sem tudhatjuk, hogy valaki más
nem mentette-e le a saját gépére. A levelezésekből, fényképekből következtetést lehet levonni, kinek milyen értéktárgyai vannak, esetleg
mikor megy nyaralni, hol lakik; a betörők is online kapják az ötleteket,
de a lenge ruházatú leányok fotói is ﬁgyelemfelhívó jellegűek.Ezek
mind olyan valós veszélyeket hordoznak, amikbe bele sem gondol
egy gyerek; és Ön, kedves Szülő? Megengedi, hogy tizenhárom éven
aluli gyermekének legyen saját proﬁlja? – A gépet be lehet csapni,
kicsit korábbi születési dátumot írok be – más is így csinálja –, ez csak
egy kis lódítás, ez még belefér. Isten szemében nincs kis hazugság,
kis bűn, csak bűn. Bármit meg lehet osztani, bármihez hozzá lehet
szólni – és legtöbben élnek is a véleménynyilvánítás szabadságával.
Nem az a bátorság, ha kendőzetlenül, olyan szavakkal körítve mondjuk ki a véleményünket, amelyek hallatán szülőanyánk is elszégyellné
magát. Az igazi bátorság abban rejlik, ha mindig minden körülmények
között hűek vagyunk az elveinkhez, felelősséget vállalunk nemcsak
önmagunkért, hanem tévedéseinkért is, ha becsületesek és tisztességesekvagyunk akkor is, amikor mások nem látnak.
Kedves Szülő! Nekünk, felnőtteknek kell tennünk, azért, hogy
a gyerekek, ﬁatalok felkészültek legyenek a hatásokkal szemben,
hogy ne higgyenek el mindent, amit látnak vagy hallanak. Nekünk
kell tennünk, hogy gyermekeink ne kerüljenek a net, a tévé, a rádió,
az újságok szenzációhajhász bűvöletébe, hogy ne az ott fellelhető
mintákat kövessék. Kell, hogy tartást adjon a másfajta nevelés, a hit.
Mányi Sándorné
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Hálaadás – névadóval
Az Alberti Evangélikus Általános
Iskola ebben a tanévben ünnepli
újraindításának 20. évfordulóját.
E jeles esemény kapcsán szeptember 14-én a templomban
az iskola volt és jelenlegi tanítványai adtak gálaműsort, míg
vasárnap hálaadó istentisztelet
keretében emlékeztek meg az
elmúlt 20 évről.
Az istentiszteleten először Farkas László felügyelő úr és Túri
Krisztina lelkésznő köszöntötte
az egybegyűlteket, majd Krámer
György, a Dél-Pest Megyei Egy-

házmegye esperesének liturgiája
után dr. Fabiny Tamás, az Északi
Egyházkerület püspöke a meghívón is szereplő – és az iskola
mottójaként használt – „Adjad,
ﬁam a te szívedet nékem...” (Péld
23,26) alapján végezte az igehirdetés szolgálatát. Püspök úr
arról beszélt, hogy minden ügy,
amelyet szolgálni szeretnénk,
teljes szívet kíván, a szívünket
kell odaadni az ügynek, és Istennek, aki feladatokkal bíz meg
bennünket és erőt is ad azok
teljesítéséhez. Ehhez pedig ve-
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gyünk példát elődeinkről, akik
az egyházépítés célját szem előtt
tartva szívvel-lélekkel pásztorolták a rájuk bízott nyájat, ahogyan
Roszík Mihály lelkész is tette 43
évi szolgálata alatt. Szakál Rita,
az intézmény első tanító nénije
mesélt az 1993-ban újraindított
iskoláról, beszédében utalva arra,
„mindezt annak köszönhetjük,
hogy RoszíkMihály mert nagyot
álmodni, és álmait kitartással,
céltudatos munkával meg is
valósította.” Az ő nyomdokain
haladva az Országos Evangélikus
Egyház és a fenntartó segítségével
egy kívül-belül megújult intéz-

eDia utakon járva
Minden év május utolsó szerdáján országos kompetencia felmérés keretében adnak
számot tudásukról Magyarország 6., 8. és
10. évfolyamos tanulói. Az ekkor írt felmérések anyagának összeállítását hosszas
kutatás, az elkészült tesztek kipróbálása,
megoldhatóságának, valódiságának vizsgálata – úgynevezett – előtesztelés előzi meg.
A nemzetközi és hazai mérési-értékelési
programok a tanulók teljesítményéről adott
átfogó, objektív visszajelzései gyakran a
magyar közoktatási rendszer problémáira
mutatnak rá.
A mérési eredmények által jelzett iskolai
sikertelenség hátterében sokszor olyan tényezők állnak, melyek az iskolát megelőző,
illetve az első iskolai évek alatt megvalósuló
fejlődési problémák, lemaradások következtében jelentkeznek. Az óvónők mellett ezek
kiküszöbölésére törekszik a nagycsoportba
járó gyermekek esetében az iskola fejlesztő

pedagógusa, aki a szeptemberi kezdéskor
felméri a gyermekek érettségét, és ugyanezt a felmérést végzi el a fejlesztési időszak
végén is. Így mindenkinél egyénileg követhető a fejlődés.
Azonban ez a rendszer később, az iskolába
lépés után is segít a nehézségek megelőzésében, illetve a hiányosságok korrekciójában
és alkalmas arra is, hogy nyomon kövesse
a tanulók fejlődését, és kialakulásuk korai
szakaszában jelezze az esetleges lemaradásokat, zavarokat.
Ezt a rendszert meg kell alkotni, és a
hazai iskolákban való általános használata
előtt ki kell próbálni. Intézményünk ebbe a
„kipróbálásba” kapcsolódott be 2011-ben az
akkori első osztállyal. Azóta ezek a tanulók
már harmadik évfolyamosok, és továbbra is
részt vesznek a Szegedi Tudományegyetem
Oktatáselméleti Kutatócsoportjának irányításával megvalósuló „Diagnosztikus mérések
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ményben folyik ma a munka.
Szintén a lelkészre emlékezett
ﬁa, dr. Roszík Péter, valamint dr.
Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára
is, aki aztán az iskola aulájában Roszík Mihálynéval együtt
leplezte le a Várhelyi György
alkotta domborművet. Ezzel
is azt bizonyítva – Gáncs Péter
püspök úr 2010 novemberében
elhangzott szavaival élve –„a láng,
amit felülről kapott, nem lobbant
el...tovább él családjában, drága
hitvesében…” és ettől a naptól
kezdve a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola nevében is.
Mányi Sándorné

fejlesztése” programban. A diagnosztikus
fejlődési rendszer on-line tesztelését pedig
első évfolyamosaink végzik.
A projekt keretében kizárólag online mérésekre kerül sor. Az elektronikus felületen
történő tesztelés lehetőséget biztosít arra,
hogy az aktuális teljesítményről azonnali
visszajelzést adjon a tanulóknak és a pedagógusoknak.
Az eDia változatos feladatformákat alkalmaz; képek, animációk, video- és hangfájlok,
valamint interaktív elemek teszik színesebbé
a feladatokat. A technológia nyújtotta megoldások segítségével a gyermekek számára
motiválóbbá és érdekesebbé tehető az értékelés folyamata, másrészt pedig eddig nem
vizsgált képességek feltárása is lehetségessé
válik. Az eDia felületén a diákok színes,
életszerű feladatokat oldhatnak meg. Válaszaikat kattintással, kijelöléssel, átszínezéssel,
mozgatással, átrendezéssel adhatják meg. Az
egészen ﬁatal korosztályok, az olvasni nem
tudó kisgyermekek egyes képességeinek,
tudásának mérését és értékelését is lehetővé
teszi, mert a tanulók a feladatok utasításait
meg is hallgathatják. A tesztek megoldása
igazi élményt nyújt a diákok számára!
A mérőeszközök internetes felületére a
tanulók minden esetben azonosítószámokkal
léphetnek be. A feladatsorok értékelése automatizált, így a tanulók és a pedagógusok
azonnali visszajelzést kapnak az eredményekről. Az őszi kipróbálási időszakon mind
az elsős, mind a harmadikos tanulóink már
túlestek, most az adatok feldolgozása folyik.
Kíváncsian várjuk az ország többi iskoláival
való összehasonlítás eredményét.
Mányi Sándorné
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ÁLLANDÓ
ALKALMAK
Hétfő reggel 7:45: Iskolások hétkezdő áhítata
a templomban
Kedd-péntek 7:55-től: Reggeli áhítat a gyülekezeti teremben
Csütörtök 17 óra: Bibliaóra a gyülekezeti
teremben
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. 17 óra: esti Istentisztelet a gyülekezeti teremben
Minden hónap 2. szombatján 10 órakor Baba
Mama kör az óvodában
Minden hónap 3. szombatján 14 órakor Szöszmötölő Kézműves Klub a Szeretetotthonban
ADJON ÉLETJEL-ET, ÉS JÖJJÖN
EL ALKALMAINKRA!

EVANGELIZÁCIÓS
SOROZAT
2013. szeptember 22-én,
17:00 órakor
Evangelizációt és Szeretetvendégséget
tartunk.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk
és várunk!
Alkalmaink célja: önismeret és istenismeret
az ige fényében.
Igét hirdet:
Túri Krisztina alberti evangélikus lelkész

ÖRÖM VAN NÁLAD…

Koráléneklési verseny Albertiben
Intézményünk október 12-én immár kilencedik alkalommal hívta énekversenyre
az evangélikus iskolák és gyülekezetek
ﬁataljait. A diákok három korcsoportban
vetélkedtek, mindenki öt kötelező és egy
szabadon választott korállal készült.
A Bárdossy Tiborné, nyugalmazott irsai
pedagógus, Buday Zsolt lelkészés Brebovszky Klára, a Solti György Zeneiskola
tanára alkotta zsűrinek nem volt könnyű
dolga az értékelésnél, hiszen jobbnál jobb
énekesek mutatkoztak be ezen a délelőttön.
A 9 helyről érkezett 36 ﬁatal közül a legeredményesebbek lettek:
I. kategória ( 3-4. osztály): 1. Weis Tímea,
Szarvas2. Pelsőczi József, Kiskőrös

3. Csizmadia Laura, Orosháza
II. kategória (5-8 osztály):1. Himer Tünde,
Szarvas2. Nagy Viktória, Kiskőrös
3. Pőcze Barnabás, Sopron
Külön dicséretben részesültek: Németh
Márton Sopron, Fischer Boglárka Kiskőrös
III. kategória (9-12. osztály):1. Iker Julianna, Alberti2. Szarka Orsolya, Sopron
3. Balla Lili, Szarvas
A verseny zárásaként – egyházunk zenei
bizottságának felhívásához csatlakozva – versenyzők, felkészítők és szurkolók szájából
együttesen hangzott el Énekeskönyvünk
364. számú éneke, az Öröm van nálad…. a
Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola
falai közötttartott alkalmon.

Áldott karácsonyt és békés, boldog új esztendőt
kívánunk gyülekezetünk minden tagjának!
Ünnepi istentiszteletek
2013. december 24. 17 órakor Szentesti Istentisztelet, a gyülekezet konﬁrmandusainak
szolgálatával a Templomban
2013. december 25. 10 óra Karácsony 1. napja: ünnepi Istentisztelet úrvacsoraosztással
2013. december 25. 17 óra Esti Istentisztelet
az Imateremben
2013. december 26. 10 óra Karácsony 2. napja: ünnepi Istentisztelet úrvacsoraosztással
2013. december 31. 17 óra Óév esti Istentisztelet (borítékos adományok gyűjtésével)
2014. január 1. 10 óra Újévi Istentisztelet
(borítékos adományok gyűjtésével)
Isten áldása legyen az adakozókon és
adományaikon!

Óvodai alkalmak
December 6-án 10 óra Mikulás ünnepség.
December 18-án nyíltnap a nagycsoportban,
melyre szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekek családját.
December 19-én 9 óra 30 perckor tartjuk a karácsonyi ünnepélyünket, melyre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk.
2013. december 23-tól
2014. január 1-ig az Óvoda zárva tart.

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

A TEMETŐ
TÉLI NYITVA TARTÁSA
Minden nap 6-17 óráig
Temetőgondnok: Andó Csaba
Elérhetősége: 06-20-775-37-19

Az egyházfenntartó gyülekezeti tagok
számára szolgáltatási díjak
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
****
Egyházfenntartói 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: 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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