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Áldjátok Istent a gyülekezetekben!
Zsoltárok 68,27
Már többször hallhattuk azt az érvelést,
különböző összefüggésekben és előjelekkel,
hogy az ember hitélete az ő személyes lelki
meghatározottsága. Nem kell kivetíteni a
közösségre, társadalomra, hadd maradjon
meg abban a zárt intim zónában, az egyén
szintjén.
Ez azonban ha átgondoljuk, azt kell mondanunk, hogy lehetetlen. A komolyan vett
és mély lelki megélésnek, hitnek hatása
van. Először természetesen valóban az
egyén életgyakorlatára, gondolkodására és
értékrendjére. De társas lényként mégsem
elszeparáltan éljük meg az életidőnket, hatással vagyunk egymásra is.
Akár, ha csak a legkisebb alap sejtjét, a
családot nézzük a társadalomnak, akkor is
azt kell mondanunk, hogy meghatározó,
minden tag számára, hogy ott milyen a légkör, a lelkiség. Akik pedig meghatározzák,
azok a családtagok. Mindenki formálója
családja arculatának, még akkor is, ha úgy
érzi, nem ő határozza meg az irányokat, és
a döntéseket. Mégis, közösség formáló erő
tud lenni.
Nagyon távolra vezetne, ha belekezdenénk annak az elemzésébe, hogy milyen
veszélyeket hordoz manapság az emberek
elszigeteltsége, mindenféle közösségtől.
Természetesen az is tény, hogy nem minden
közösség visz jó irányba. Ezért még inkább
érdemes komolyan vennünk két dolgot:
Az elszigetelt élet, ami csak rólunk szól,
és arról, ahogyan mi látjuk a világot illetve
a saját vágyainkról – zsákutcába visz. Sok
kisiklott élet, szenvedélybetegség kiindulópontja lehet.
A rosszul megválasztott közösségről is el
lehet mondani, hogy egy negatív tulajdonságainkat még inkább erősítő csoport szintén
tévútra vihet. Ennek a szomorú gyakorlatát
gyakran látjuk szárnypróbálgató fiataljaink
között. A kiindulópont nagyon emberi.
Szeretnének tartozni valahová, értékesnek

fontosnak akarják érezni magukat és át akarják
élni az elfogadottságot. Viszont nem biztos,
hogy jó helyen keresik mindezt.
Nem állítom, hogy minden egyházi közösség, gyülekezet az a hely, ahol ezeket – és
még sok más alap szükségletünket – meg
lehet élni a maga teljességében. De azt igen,
hogy egy olyan gyülekezet, amely betölti
küldetését válhat olyan közösségi térré, ahol
irányt kap az életünk, anélkül, hogy elvennék
szabad döntési jogunkat. Ahol átélhetjük
a közösség építő és megtartó erejét. Ahol
erősödhet a hitünk és nem hozzávetőlegesek, bizonytalanok a határok – amelyek
védenek, és nem gátolnak abban, hogy teljes
életünk legyen.
Ahhoz, hogy a gyülekezet – a mi gyülekezetünk is – jól működjön és valóban Isten
szeretetének, bűnbocsánatának és hozzánk
hajoló szeretetének színtere legyen, szükség
van arra, hogy jelen legyünk benne.
Mert egyik ember hite igenis erősítheti
a másikat. Amikor merjük őszintén megosztani egymással hitbeli megéléseinket,
Isten áldó keze alatt segíthetünk és segítséget kaphatunk. Az is előfordul, hogy egy
konkrét történet megérint és megértjük rajta
keresztül, hogy változásra van szükségünk.
Tehát formálhatjuk a közösséget, a gyülekezetet, és formálódhatunk általa.
Mert a másik sarkalatos pont éppen ez
– egy Isten kezében lévő közösség minket
is formál.
Hogyan tudjuk tehát a zsoltáros szava
szerint áldani Istent a gyülekezetekben? Ha
egy gyülekezet betölti azt a szándékot, ami
annak a Krisztusnak a szándéka, aki gyülekezeteit életre hívta. Arra bíztat minket
Isten szava, hogy legyünk jelen az ő gyülekezetében, és váljunk ott cselekvőkké és
ezzel egy időben engedjük, hogy Ő maga
láttassa meg velünk, hol vannak személyes
életünk irányai és hol a helyünk a közösségben, amelybe hív.

Mert a gyülekezet megtartó ereje nem a
benne lévők személyes tulajdonságaiban,
hitében van. Még csak nem is abban, hogy
milyen kreatívan szervezik az alkalmakat.
Mindazonáltal, hogy nagyon meghatározó
dolgok ezek az emberi szinteken.
Mégis Isten ereje és munkája, Szentlelke és Jézus jelenléte a döntő. Az egyház
attól egyház, hogy a Krisztusban hívők
közössége. Ő hív minket magához, és köt
össze egymással, benne és érte lehetünk
testvérek.
Itzhak Sternt, a híres hegedűművészt
kérdezték meg egyszer arról, mit jelent számára maga a hangszeres játék. A válasza a
következő volt: „Adott egy csodálatos darab,
egy fantasztikus hegedű, az én dolgom annyi
marad csupán, hogy félreálljak.”
Ilyen Isten kegyelme ma is, adott egy
csodálatos üzenet, amelynek ereje és
tartalma nem változott, és mi pedig lehetünk olyan emberek, akik képesek átadni
magukat Isten szeretetének a Krisztusban – a személyes életben és a gyülekezet
közösségében.
Az előttünk álló időben sorra érkeznek
majd megszólítások, mindannyiunk felé a
gyülekezetből. Hívogatások, személyesen
és írott formában is. Azért imádkozunk,
és tegyük ezt együtt – hogy a hívások célba
jussanak. Értsük és érezzük meg, a nekünk
szóló üzenetet. Mert nem csak arról van szó,
hogy egy helyi közösség szólít meg, és hív,
hanem maga Isten akar minket közösségbe vonni, és abban vezetni, amire valóban
szükségünk van.
Halljuk meg a hívást: Áldjuk Istent a
gyülekezetben és legyen ez a gyülekezet a
Krisztusé!
Ámen.
Túri Krisztina
evangélikus lelkész
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Ismét szépült és gyarapodott óvodánk
Az idei költségvetés készítésekor a nyári
zárva tartás idejére több nagyobb értékű beruházást terveztünk . A Jóistennek hálát adva
elmondhatom, hogy a tervek valóra váltak.
Tavaly felújítottuk az óvoda udvarát, de az
új játékeszközök között nem volt egy mászásra alkalmas sem. Ezért egy hatszögletű
mászókát vásároltunk, mely alá ütéscsillapító
gumi talajt készíttettünk.
Nagy örömmel vették birtokba óvodásaink. Három csoportszobába galériát
csináltattunk, mely szintén a gyermekek

játéktevékenységeinek változatosabbá
tételét segíti. Köszönöm Felker Jánosnak és családjának az esztétikus, igényes
kivitelezést.
Komfortérzetünk javítása, valamint a
balesetveszély csökkentése érdekében az
épület előtti betonozott részt térburkolattal
láttuk el, melynek elkészítését köszönöm
Kollár István tápiószentmártoni vállalkozónak.
Az óvoda épülete, valamint a berendezési
tárgyak, értékeink megóvása miatt kamera-

rendszert telepítettünk az intézmény területére, amellyel folyamatosan megfigyelhetjük
az egész épületet és környezetét.
Úgy gondolom, hogy elsődleges célunk a
gyermekek személyiségfejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Munkatársaimmal arra törekszünk, hogy
az évenkénti fejlesztések, felújítások mind
esztétikusabbá, élvezhetőbbé, otthonosabbá
és jól felszerelté tegyék óvodánkat.
Mag Pálné
intézményvezető

TESTVÉRVÁROSOK

Albertirsa és Szilágysomlyó
Az 1990-es évek elején Iker Ferenc és családja Zalakaroson találkozott Mike Zoltán
szilágysomlyói református lelkésszel. A
találkozásból a két család között barátság
születetett. Mike Zoltán lelkész az Alberti
Ifjúsági Csoportot meghívta Szilágysomlyóra tapasztalatcserére. Ezzel a nagyon
szép, nemes gesztussal kezdődött az Alberti
Evangélikus és a Szilágysomlyói Református
gyülekezetek közti kapcsolat.
Minden találkozáskor – vasárnap – a
fogadó gyülekezet templomában a vendégeket vezető lelkész prédikált, mely minden esetben lelket emelő isten dicsőségét
hirdető volt. A helyi és vendég énekkarok
szereplése tovább emelte az istentiszteletek
színvonalát.
A jól sikerült találkozó után – először
gondolati szinten – Mike Zoltán lelkész
úrral közösen úgy gondoltuk, hogy ha a
testvér-gyülekezeti munka gyümölcsöző,
úgy a városi kapcsolatok is működőképessé
tehetők, így megkezdődött Albertirsa és Szilágysomlyó városok között a testvérvárosi
kapcsolatok szervezése.
A megbeszélések először prof. Octavion
Gutu volt polgármesterrel kezdődtek. Sajnos a megbeszélések több évet elhúzódtak
különféle technikai okok miatt. Végezetül
a testvérvárosok közötti szerződést 2004.
szeptember 19-22. között Albertirsán a
Fúvószenekarok Találkozója, illetve Szilágysomlyón – szintén 2004 szeptemberében – a Báthori Napok keretén belül írta

alá Fazekas László Albertirsa polgármestere
és Turcas Catalon Septimiu, Szilágysomlyó
polgármestere.
Testvérvárosi kapcsolat bizonyítja létjogosultságát, működésükkel kulturális és
gazdasági szerepükkel hozzájárulnak a váro-

sok jobb megismeréséhez, a baráti és rokoni
kapcsolatok kialakításához. A tapasztalatok
és az új elképzelések kialakítása érdekében
a közeljövőben kerül sor a szerződés megújítására.
Kassik Károly

Kirándulás Győrbe!

Óvodánkban már hagyomány, hogy a nyári szünet előtti utolsó munkanapon a
nevelőtestület kirándulni megy. Erre az alkalomra meghívjuk a már nyugdíjban lévő, valamint volt munkatársainkat is. Minden évben más-más települést, helyszínt
választunk látogatásunk céljául, az idén Győrre esett a választás. Első állomásunk
a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ óvodája volt, ahol nagy szeretettel
fogadtak minket. Az óvodavezető körbevezette csoportunkat az intézményben, ahol
sok érdekes ötletet gyűjthettünk óvodai munkánkhoz. A frissítők, kávé, gyümölcs
elfogyasztása után, megtekintettük az oktatási központ udvarán található „Öreg
templomot”. A gyönyörűen feldíszített templomban ballagási ünnepélyre, valamint
esküvőre készültek. Az óvodavezető elmondta, hogy hamarosan teljes felújítás és
átépítés kezdődik az oktatási központban.
Az óvodalátogatás után egy idegenvezető hölgy várt minket, hogy megmutassa nekünk Győr néhány nevezetességét. Előzetes megbeszélés alapján a különböző témájú
városnéző séták közül mi a „Keresd a nőt” címmel meghirdetet sétát választottuk. A
belvárosi sétát úgy szervezte idegenvezetőnk, hogy a hangulatos barokk műemlékek
között a Nő került a középpontba. Számos érdekes történetet ismerhettünk meg a
különböző korok híres Nőalakjain keresztül.
Délben a Komédiás étteremben töltöttünk el kellemes perceket. Megpihentünk és
finom falatokkal csillapítottuk éhségünket. Az ebéd ideje közben új erőt gyűjtöttünk
további sétáinkhoz. Ebéd után kötetlen séta, fagyizás és az elmaradhatatlan vásárlás
következett. Ezután ismét találkoztunk az idegenvezetőnkkel, akivel a „Mucha és
társai” szecessziós plakát kiállítást látogattuk meg. Elmondhatjuk, hogy ismét rengeteg élménnyel gyarapodtunk, jó hangulatú, szép napot töltöttünk együtt, amiért
hálásak lehetünk.
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Tanév után – tanév előtt
„Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és
könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket Isten előtt”
Pál apostol Filippibeliekhez írott levelének igéje egyaránt aktuális minden nap,
iskolai időszámítás szerint: a tanév végén,
előtt és közben.
Intézményünk újraindításáért, húsz éves
fennállásáért hálát adva indult a 2013/2014-es
tanév. Ebből az alkalomból szeptember 14-én
közös gálaműsort adtak iskolánk jelenlegi
és volt diákjai, vasárnap pedig dr. Fabiny
Tamás püspök úr és dr. Fischl Vilmos, a
MEÖT főtitkára is szolgált közöttünk. A
hálaadó istentiszteletet követően játszóteret
avattunk, és ettől a pillanattól kezdve viseli
alma materünk a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola nevet.
A névadást rendhagyó módon, egy gyereknap keretében is megünnepeltük. Itt
sikerült a tanulók – és a vállalkozó pedagógusok – adrenalin szintjét megemelni a
flying bike, az eurobungy, az air ball játékok kipróbálásával, de az ugrálóvárnak is
nagy sikere volt és nem csak a legkisebbek
körében. Így jó hangulatban, kellemes élményekkel indultunk neki a tanév munkás
hétköznapjainak.
Az éneket szerető tanítványainknak több
lehetőség is adódott a szereplésre az országos
koráléneklési versenyen, a Tessedik Kórusfesztiválon, az állami iskola énekversenyén.
Március 15-én intézményünk tanulói szerepeltek a Hősök kertjében rendezett városi
ünnepségen, ahol az ötödik osztályosok
táncos csapata is bemutatkozott. Júniusban
A dzsungel könyve című darab nyújtott
szórakozást kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
Bizony, nem kis feladat volt egy egész
tanéven át részt venni a próbákon. Felnőttet, gyermeket egyaránt kifárasztott a közös
munka, de megérte. Ezzel is bebizonyosodott,
hogy mindenki tehetséges valamiben, hogy
figyelünk egymásra. Köszönöm a felkészítők,
szereplők, segítők munkáját.
Versenyekből sem volt hiány. A 3-4.-esek
alkotta csapat az országos hittanversenyen
1. míg az 5-6.-osok III. helyezést értek el.
A Márai Sándor Városi Könyvtár rendezte szavalóversenyen Klucsik Ádám és Lajos
Viktória is első helyezést ért el a koruknak
megfelelő kategóriában.
Kassai Viktória a ceglédi Kossuth Lajos

Gimnáziumban rendezett angol olvasási
versenyen első, József Eszter 6. helyezést
ért el. Eszter a London Bridge országos
döntőjébe is bejutott, és az Országos Lotz
János szövegértési és helyesírási verseny
megyei fordulójában 8. lett. Szintén ezzel az
eredménnyel dicsekedhet Csonka Viktor 4.
osztályos tanulónk, aki a Zrínyi Ilona Matematika verseny Dél-Pest megyei fordulóján
103 pontot ért el. Teljesítményéért felkészítő
tanárával, Motyovszki Zsuzsannával együtt
könyvjutalomban részesült.
Az alsó tagozatosok közül Fazekas Julianna, Iker Flóra, Molnár Kitti, Verses Csenge,
Czerman Nikolett, Tokai Lili indultak és
szerepeltek jól a Méhecske, Orhidea pangea,
mesemondó versenyeken. Fazekas Julianna
a megyei szervezésű szövegértési versenyen
8. helyezést ért el.
A sportban is jeleskedtek tanítványaink:
Revák Márk, a Bágyi-testvérek: Alex, Viktor
és Gábor, Magyar Énok és Máté, Hortobágyi Dávid, Ádám Dorka. Borgulya András
tavasszal a Tessedik Félmaraton IV. korcsoportjában első, az országos diákolimpián 7.
helyezést ért el.
A városi úszóversenyen pedig Kostyalik
Brigitta és Szalai Xavér ért állhatott a dobogó
legfelső fokára. A búcsúzó nyolcadikosok közül több éves eredményes sportmunkájáért
Ádám Dorka, Magyar Máté és Bágyi Gábor
kapott oklevelet.
A tanévet 228 tanulóval kezdtük és 224
fővel zártuk. A 10 osztály nevelését és tanítását, valamint a két napközis és az egy
tanulószobai csoportot 24 fős pedagógus
gárdával és hatfős kisegítő személyzettel
láttuk el.
A fejlesztő pedagógus mellett angol, német, kémia és egyéb korrepetálások, felvételire előkészítők segítették a felzárkóztató
munkát. Több sportszakkörbe járhattak
tanulóink, az ötödikesek ingyenes úszásoktatásban részesültek.
De gondot fordítottunk a tehetséggondozásra is. Köszönetemet fejezem ki minden
kollégának, szülőnek, diáknak és fenntartónknak is. A közös összefogásnak az
eredménye az, hogy iskolánk magatartás
átlaga 4,48, a szorgalomé: 4,22; a tanulmányi
átlag pedig 4,29. Ezek szép eredmények.
Összesen 72 diákunk kapott dicséretet a
bizonyítványába. Közülük 55-en kitűnő
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eredményt értek el, 5-en a jó magaviseletük miatt nem lettek színötösök, 12 főnél
pedig mind a magatartás, mind a szorgalom
példás, de egy tantárgyi négyes becsúszott
az év végi értékelésébe.
A pozitívumok mellett beszélnünk kell
arról is, hogy 5 tanulónknak egy, két gyermeknek pedig több tantárgyból kell sikeres
pótvizsgát tennie ahhoz, hogy magasabb
évfolyamon folytathassa tanulmányait.
Hálásak vagyunk azért a 35 nyolcadikosért
is, akik június 22-én köszöntek el iskolánktól.
Közülük 9-en gimnáziumban (25,7 %), 17en középiskolában (48,6%) és szintén 9-en
szakiskolában folytathatják tanulmányaikat.
Az elköszönőknek 74 %-a megy érettségit
adó középiskolába. Különösen büszkék
vagyunk Ivánka Lászlóra, József Eszterre és
Kassai Viktóriára, akik mind a nyolc nálunk
töltött tanévet kitűnő eredménnyel zárták.
Tantestületünk döntése értelmében iskolánk vándorkupáját kimagasló tanulmányi
eredményéért valamint intézményünk hírének öregbítéséért megosztva kapta József
Eszter és Kassai Viktória.
A Nagykőrösi Konzerv Kft ügyvezető
igazgatójának, Bálint Zoltánnak, a Dél-Pest
Megyei Szuperinfo, a Pegazus tábor és egy
kedves szülő támogatásának köszönhetően
12 tanulónk vehet részt egy hétig a Pegazus lovastábor foglalkozásain. Köszönjük a
nagylelkű adakozást.
Az első-második évfolyamosok közül a
legjobban olvasókat jutalmaztuk: Danyi
Jankát, Bánfi Renátát, Fazekas Juliannát és
Hajdu Annát. A többi évfolyamon azok a
tanulók voltak esélyesek a táborra, akik a
félévi eredményeikhez képest az osztályon
belül a legtöbbet javítottak. Így ingyenes
táborozáson vehet részt: Gyenes Bendegúz,
Szedlacsek Szilárd, Sebők Viktor, Meljan
Flóra, Fazekas Eszter, Kovács Vivien, Raczki
Réka és Soós Brigitta.
Tanítványaink mellett hálásak vagyunk
segítőinkért. Külön köszönjük Raczki Zoltánné támogatását, aki az iskola indításától,
azaz húsz éve oszlopos tagja a szülői munkaközösségnek valamint iskolánk igazgatótanácsának. Az anyukák mellett szeretettel
gondolunk Sütő Józsefnére, Marika nénire,
a kedves nagymamára, aki hosszú éveken
keresztül finomabbnál finomabb tortákkal
támogatta báli rendezvényeinket.
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(Folytatás a 3. oldalról)
Az eredményekért hálát adva dr. Pécsi
Angéla iskolaorvos 8.-osoknak írt üzenetével zárom soraimat: az angyalok sem látják,
milyen fordulatokat tartogat számunkra az
élet, csak azt tudják, bármi is várjon ránk,
Isten ott lesz velünk.
*****
Az új tanév a Roszík Mihály Evangélikus
Általános Iskolában 2014. augusztus 31-én
az istentisztelettel egybekötött tanévnyitóval
vette kezdetét. Itt megtörtént az első osztályosok oltár előtti felvétele is.
Örömünkre szolgál, hogy az idei tanévben
két első osztályt tudtunk beindítani. Az elsős
tanító nénik – Motyovszki Zsuzsanna és
Szakál Rita „régi motorosok” a szakmában
– már augusztusban, családlátogatás keretében ismerkedtek a kisdiákokkal.
Az első tanítási napon a kialakult szokásnak
megfelelően kiosztásra kerültek a tankönyvek,
volt balesetvédelmi oktatás és a házirenddel
is megismerkedtek tanítványaink.
Isten segítségével pedig az utolsó tanítási

nap 2015. június 15-én, hétfőn lesz. A ballagás, évzáró majd június 21-én lesz. Ezen
az eseményen tanítványaink megjelenése
kötelező, ezért kérem, ezt vegyék figyelembe
jövő nyári programjaik tervezésekor.
Az őszi szünet október 23-ától 30-áig
tart majd, a szünet utáni első tanítási nap:
október 31-e, péntek lesz. A téli szünet december 22-étől január 2-áig tart, a tavaszi
szünet húsvét hetében kerül kiadásra. Az
első félév 2015. január 16-áig tart, a félévi
értesítőt 23-án fogjuk kiadni.
Ebben a tanévben a 6. és 8. évfolyamosok
május 27-ei kompetencia mérése mellett
idegen nyelvi mérésre is sor kerül június
11-én. A felső tagozatosok fittségi mérését
is el kell majd végezni.
Az új tanterv bevezetésével megnövekedett
a testnevelés órák száma. Ez az osztályok
óratömegének megemelkedésével járt.
Ezért ettől a tanévtől kezdve megváltozott
iskolánk csöngetési rendje.
hétfő kedd - péntek
kezdete vége
kezdete vége
1. óra: 8:05
8:50
7:55
8:40
2. óra: 9:00
9:45
8:50
9:35

Energetikai korszerűsítés
a Szeretetotthonban
Intézményünk több mint 140 millió forintot nyert az Európai Unió támogatásával az Új Széchényi terv Környezet és energetikai operatív programjának
keretében, épületenergetikai korszerűsítésre. A munkálatok 2014 júniusában
megkezdődtek és várhatóan augusztus végéig befejeződnek.
A megvalósítás során külső hőszigetelést kap az épület és ennek folyamán a homlokzat új színt kap. Az ablakok és külső ajtók kicserélésre kerülnek. A régi elavult
gázkazánokat, új kondenzációs kazánokra cserélik, mellyel korszerűvé és energiatakarékossá válik az épület fűtése, mely különösen fontos, hiszen a nap 24 órájában,
az év minden napján működik az intézmény.
Napkollektorok kerülnek elhelyezésre a tetőre, mely a használati meleg víz előállítását
segíti. A napelemes rendszerrel pedig az épület villamos energiával történő ellátása
kerül megvalósításra úgy, hogy várhatóan visszatáplálásra is sor kerül a Szolgáltató
felé. A régi világítótestek kicserélésre kerülnek új, energiatakarékos fényforrásokra.
Mindezen munkák az utca emberei számára is látható, hallható. Naponta 10-20
szakember sürög-forog, hogy minél előbb megvalósulhasson a pályázatban vállat
kötelezettség.
Nagy köszönettel tartozom a lakók és a szeretetotthon dolgozói felé, hiszen zajban,
piszokban, rendetlenségben töltjük a napjainkat úgy, hogy jól tolerálja mindenki a
felfordulást. Fúrás, vésés zaja zengi be az otthont, de megéri, hiszen hamarosan egy
sokkal gazdaságosabban működő, költségtakarékos otthont tudhatunk majd magunkénak, ezzel is öregbítve a Szeretetotthon és az Alberti Evangélikus Gyülekezet jó hírét.
Tamás Katalin
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3. óra:
4. óra:
5. óra:
6. óra:
7. óra:

10:00
10:55
11:50
12:45
13:35

10:45
11:40
12:35
13:30
14:15

9:50
10:45
11:40
12:35
13:25

10:35
11:30
12:25
13:20
14:05

Hétfő reggel fél nyolcig kell az iskolába
érkeznie a tanulóknak, pedagógusoknak,
hogy részt vehessünk a hétkezdő áhítatot.
A többi napokon a háromnegyed nyolcas
becsöngetés után érkezők már későknek
számítanak.
Újdonság, hogy az 1-3. évfolyamosok
minden nap fél tizenkettőkor mennek
ebédelni, a 4-6. évfolyamosok fél egykor,
a 7-8.-osok pedig az utolsó órájuk végén.
Tanári gárdánk kiegészült a gyesről visszatérő Brabander Szilviával és Kissné Turcsek
Enikővel. A tanév során Tóth-Simon Ágnes
is munkába fog állni. A napközis csoportok
mellett tanulószobát is működtetünk. A
meglévő szakköri kínálatot újabbak beindításával bővítettük és ahol a feltételek
adottak voltak, ott a csoportbontások számát
is megemeltük.
A sok tanulnivaló, feladat mellé projektnapokat is beiktatunk, december 18-án
pedig koncerttel egybekötött cipődobozos
ajándékgyűjtést tervezünk.
Terveink megvalósításához, az eredményes
tanévzáráshoz kérem a fenntartó, a szülők,
a pedagógusok, dolgozók, a gyerekek és az
Úr segítségét. Az Úr ragyogtassa ránk arcát,
ahogyan egy gyengéd pillantás fölmelegíti
a szíveket.
Mányi Sándorné
igazgató

Felhívás!
Gyülekezetünk idén ismét
látogatásra hivatalos
erdélyi, Szilágysomlyói
testvérgyülekezetünkhöz.
Az alkalom
2014. november 7-8-9-én kerül
megrendezésre. A látogatásra lehet
jelentkezni a lelkészi hivatalban.

2014. ősz

KÖZÖSSÉGI

Új lelkészünk
mutatkozik be
Bajnóczi Márió vagyok. 1989. június 23-án
születtem Salgótarjánban. 1995-ben költöztünk fel családommal Budapestre, ahol
pár évig a kelenföldi, majd a budavári gyülekezetbe jártunk. Bár Budapesten a VIII.
kerületben lakunk, mégsem a legközelebbi
gyülekezethez csatlakoztunk. A Budavárban
szolgáló Balicza Iván, aki nagy hatással volt
rám, édesapámmal baráti kapcsolatot ápol,
és a családdal is nagyon jó a kapcsolata, így
úgymond kézenfekvő volt a gyülekezet
választás. Szüleimet is ő adta össze még
Salgótarjánban, és engem és két öcsémet is
ő keresztelt és konfirmált, valamint engem
és feleségemet is immár ő adott össze.
Lelkészi hivatásom választásában sok
külső és belső dolog is közrejátszott. Bár
nem terveztem, hogy lelkész leszek, de a
sok keresztényi légkör, az, hogy 5. osztályos koromtól az érettségiig a Deák téri
Evangélikus Gimnáziumba jártam, a sok
gyülekezeti ifjúsági tábor, a jó hangulatú
ifiórák terelgettek e pálya felé. Ezek mellett ott voltak még a fóti kántorképző tanfolyamok, ahol 2008-ban kántori oklevelet
is szereztem, illetve az, hogy 15 éves korom
óta a Szilágyi Erzsébet fasorban rendszeres
kántori szolgálatot végeztem összességében
nagyon sokat jelentett, és segített a lelkészi
hivatás felé.
Ezek a szolgálatok, a hit, a személyes
kapcsolat megtalálása Istennel, és az az
elhivatottság tudat, hogy Isten nekem ezt
az életet szánta, jó érzéssel indított erre az
útra, hogy Ő ide küld engem. És érdekes,
de a végső lökést egy bögre adta. Még konfirmációmra kaptam egy kedves barátomtól,
amiből egyébként minden reggel a kakaómat
iszom mind a mai napig. A bögre érdekessége pedig a rajta található ige, amely ebben
a döntésemben is csak biztatni tudott: Légy
bátor és erős! (Józs 1,6)
Nagy öröm számomra, hogy idén szeptembertől elkezdhetek lelkészként szolgálni, jelen esetben az Alberti gyülekezetben.
Hiszem azt, hogy a Szolgálat Urának itt
van terve velem.
Bízom abban, hogy fiatalos lendületemmel tudok munkálkodni a gyülekezetben, és
együtt, egy közösségként tudunk szolgálni
Isten dicsőségére.

ÉLET

Életjel

Sopronban jártunk
A Roszík Mihály Evangélikus Általános
Iskola táborozóival 2014. június 23-ától öt
napot töltöttünk el Sopronban.
A hétfő reggeli indulás után az első megálló a tatai tónál volt, ahol egy nagy sétával
mozgattuk meg a buszon elgémberedett
tagjainkat. Innen a Szent Benedek rend
magyarországi központjába, Pannonhalmára
tartottunk. Itt először interaktív foglalkozás
keretében megismertük az apátság épületeit és

a Tűztoronyba, ahonnan megcsodáltuk a
környéket (még Ausztriába is átláttunk).
Délután végre a táborhelyen játszhattunk
egy jó nagyot.
Szerdán a fertődi Eszterházy-kastélyt
látogattuk meg és hajóztunk egyet a Fertő
tavon. Csütörtökön a Fertő-Hansági Nemzeti
Parkban túravezető segítségével ismertük
meg a tó és környékének élővilágát. Ezen a
napon még egy interaktív kiállításon is részt

a monostor életét, majd idegenvezető segítségével bejártuk a bazilikát, az altemplomot,
a kerengőt és a könyvtárat. Közben érdekes
feladatokat oldottunk meg. Pannonhalmáról
elindulva estefelé érkeztünk meg Sopronba,
ahol elfoglaltuk a szállásunkat egy kollégiumban és megvacsoráztunk.
Kedden – mint minden reggel – közös
imádkozással, bibliaolvasással indult a nap.
Reggeli után Sopron nevezetességeivel
ismerkedtünk. Így megnéztük a helytörténeti kiállítást, kipróbáltuk a „lecsúszást”
a Bányászati Múzeumban, felmásztunk

vettünk a Nyugat-Magyarországi Egyetem
látogatóközpontjában. Utána hazánk egyik
legnagyobb mamutfenyőjénél készítettünk
csoportképet.
Pénteken a táborhely elhagyása után a
nagycenki Széchenyi-kastélyba látogattunk
el, de leróttuk tiszteletünket a legnagyobb
magyar sírjánál is. Útban hazafelé megálltunk
a Mekinél, ahol kedvünkre falatozhattunk.
Késő délután fáradtan, de élményekkel gazdagodva értünk haza.
Motyovszki Zsuzsanna
tanítónő

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2014 október 4-én
a Művelődési Házban este 6 órakor kezdődő Gospelkoncertre.
Közreműködik a Pécsi Gospel kórus.
A belépés díjtalan.
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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 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
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!
****
Az Advent előtti időszak alkalmai
Egyházmegyei ifjúsági kerékpártúra szeptember 13-án( Pilis-Bénye-Káva)
Baba-mama kör az Alberti Evangélikus
Óvodában szeptember 20-án 09.00-tól
Teremtés hete-teremtés ünnepe ökumenikus
sorozat szeptember 29- október 05-ig
Országos Koráléneklési verseny a Roszik
Mihály Evangélikus Általános Iskolában
október 4-én 10.00 órakor.
Evangelizáció Molnár Róbert szolgálatával
október 4-én 16 órától az Imateremben
Missziói nap - A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanács Missziói Bizottságának
tagjai Albertirsán szolgálnak templomainkban október 12-én délelőtti istentiszteleteinken. 15.00-tól kórusok és bizonyságtevők
szolgálata a Katolikus Templomban. Záró
istentisztelet az Alberti Evangélikus Templomban 18.00 órától.
Országos Evangelizáció Budapesten a Deák téri Evangélikus Templomban október
11-én 10.00 órától
Reformációi ünnepi istentisztelet október
31-én d.e 10.00 órától a Templomban
Halottak napi temetői istentisztelet Temetőnk ravatalozójában 15.30-tól november 1-jén
Örök élet vasárnapi istentisztelet, amelyen
gyertyagyújtással emlékezünk azokra a testvéreinkre, akiket az elmúlt egyházi esztendőben kísértünk utolsó útjukra a feltámadás
reménységében.
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Elsőseink
Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola
2014/2015-ös tanév
1.a
Osztályfőnök: Szakál Rita
1. Balog Barnabás
2. Bukovinszki Réka
3. Csernák Márk
4. Danyi Dalma
5. Dobozy Máté
6. Gajdács Lili
7. Guba István
8. Harkály István
9. Kemenczei Regina
10. Kóródi Kitti
11. Kovács Kinga
12. Lakatos Vivien
13. Maka Jázmin
14. Müller Dániel
15. Nagy Vivien Kitti
16. Nógrádi Gábor
17. Ocztos Médea
18. Szlovák Viktória
19. Tabányi Viktor
20. Tálas Bernát
21. Veres Csanád
1.b
Osztályfőnök: Motyovszki Zsuzsanna
1. Balogh László
2. Czékus Dóra
3. Csókás Gergely
4. Dabasi Norbert
5. Fegyveres Vanda
6. Gaál Noémi
7. Gallen Zsolt
8. Gergely Bianka
9. Hauzer Bence
10. Jakab Janka
11. Kecskeméti János
12. Lehoczki Levente
13. Melich Ákos
14. Nagy Milán
15. Pákay Anna
16. Pászti Kíra
17. Schäffer Izabella
18. Solymosi Melinda
19. Szűcs Bianka
20. Takács Fatima
21. Tóth Márk

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját 2014. október 5-én
az Alberti Evangélikus Templomban
délelőtt 10 órakor kezdődő
istentiszteletre, melyen
közreműködik a Pécsi Gospel kórus.

HIVATALI IDŐ

Hétfő és péntek: 9-13 óráig
Telefonszám: 06-53-370-179
Túri Krisztina lelkész:
06-20-824-65-05
Dobó Dániel lelkész:
06-20-824-92-93
Elérhetőség: albertielh@lutheran.hu
Honlapcím:
www.albertievangelikus.hu

A 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
2014-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 konténerhasználat 2.000 Ft
****
Egyházfenntartói járulék
Aktív dolgozók részére
5.000 Ft
Nyugdíjas, GYES, munkanélküli,
18 évet betöltött diák
3.500 Ft

ÉLETJEL • AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelős kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Túri Krisztina evangélikus
lelkész. Felelős szerkesztő: Kovács Zoltán. Szerkesztők: Mag Pálné, Dobó Dániel, Mányi
Sándorné, Czövekné Jazinczky Beáta, Tamás Katalin. A címlapgrafika Várhelyi György szobrászművész és Hepp Ildikó munkája. Készült: Apáti Nyomda, Cegléd. • Tel: 53/313-565
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