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Karácsonyi jel

Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid
városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”
Lukács 2,11-12

Lukács evangélista egyszerűen, szinte hétköznapi módon közli velünk Jézus megszületésének tényét és a körülményeit. Az,
hogy a születendő gyermek szülei nem
találtak szállást, természetes, a népszámlálás idején a kisváros, Betlehem minden
szálláshelyét elözönlötték az oda érkező,
összeírandó adófizetők. A hely, ahol végül
is világra hozza Mária gyermekét, lehetett a
karavánok istállója csakúgy, mint talán egy
közeli barlang, amelyben állatokat is őriztek. Valószínű, hogy ez az alkalmatosság
valamiképpen nyitott építmény volt, és az
odasiető pásztorok is „szabad ég alatt” tanyáztak. Az újszülöttet édesanyja bepólyálja,
amiben szintén semmi rendkívüli nincsen,
ez kijár minden újszülöttnek.
Lukács tudósítása semmiféle romantikus álmodozásra nem nyújt alkalmat, de,
hogy bepólyálták a gyermeket, azt kétszer
is olvashatjuk a történetében. Ezért ennek
különös jelentőségűnek kell lennie.
A pólya védelmet nyújt, és egy csecsemőnek bizony szüksége van erre. Szakemberek
szeretnek értekezni arról, hogy milyen trauma
ér bennünket megszületésünkkor. Az anyai
test meghitt melegéből belekerülünk ennek
a világnak a hidegségébe. Vannak olyan
élőlények, amelyek szinte perceken vagy
órákon belül már önálló egyedekké lesznek.
Mi, emberek viszont rá vagyunk szorulva
egyfajta különleges gondoskodásra, ami
körülölel és nem csak a születésünk pillanatában, hanem még éveken, évtizedeken át
is tart. Ember voltunk kiszolgáltatottsága,
törékenysége hangsúlyt kap ebben a képben.
Itt van az egyik fontos üzenet is. Ez az
újszülött isten-ember, ilyen gyökeresen
osztozik a mi emberlétünkben. Isten vele
sem tett kivételt. Ő is, hozzánk hasonlóan,
magatehetetlen és kiszolgáltatott csecsemőként érkezik a világba.

Az egyszerűség és mindennapiság a továbbiakban is megfigyelhető. Mindenekelőtt
abban, ahogy az angyali üdvözlet kezdődik:
„Ne féljetek!” Arról,hogy a félelem az életünk egyik legmakacsabb kísérője, mindannyian tudunk. Ritkán szoktak azonban
arra figyelni, hogy mikor a Bibliában mikor
van először szó arról, hogy Ádám, az ember,
félt. Bizony azután, hogy ellene szegült az
Isten kimondott tiltásának. Azután rögtön
elrejtőzött és nem mert Isten szeme elé
kerülni. Amikor pedig azt kérdezte az Úr:
Hol vagy? Azt felelte, hogy félelmében
rejtőzött el. S azóta az Isten elől bujdosó
ember örökké menedéket keres. Pedig a félelmek elől csak Istenhez lehet menekülni,
ott a valódi oltalom.
Karácsony története a maga mélységében
arról szól, hogy maga az oltalmazó Isten
keresi meg az elveszett embert.
A betlehemi pásztoroknak is szüksége volt
az angyali biztatásra, hiszen olyan káprázatos
égi tűzijátékot láttak, amelynek nagyságától
és fényétől teljesen megrémültek.
Az angyal továbbra is valami mindennapit
és általánosan érthetőt mond: nagy örömöt
hirdet. Ez a „hirdetés” szó görögül úgy
hangzik, hogy „evangelizálás”. S ezt még a
jámbor pásztorok is érthetik, hiszen akkoriban ilyen evangelizálásnak lehettek mindig
tanúi, ha egy uralkodó, király, fővezér vagy
császár született. Ennek bejelentése volt az
„evangélium”. Nos, az angyal is így hirdet
meg Valakit, akit a próféták már régen így
jövendöltek meg: „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom
az ő vállán lesz ...” (Ézs 9,5) „Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a
Dávid trónján és országában.”
Igen, itt is királyi gyermeket kell meghirdetni, s ez az igazi evangélium. Messiás, az
Úr felkentje érkezik, még akkor is, ha vala-

mi karavánszeráj jászolában fekszik. Végül
mély valóságérzetről tanúskodó kijelentést
tesz az angyal, amikor azt mondja a félve
csodálkozóknak, hogy Üdvözítő született.
Itt is olyan kifejezést használ, amit a zsidó
hallgatók a Messiás szóval ismertek, a görögök pedig az isteneikről ugyanezt vallották.
Mindezzel az angyal a lényegre, a megszületett gyermekre hívja föl a figyelmet.
Ő az esemény lényege, közepe, értelme és
ajándéka az emberiségnek, nekünk. Ez indította Luthert arra a szellemes megfigyelésre,
hogy igen sok ember jut el Betlehemig. Ám
megelégesznek azzal, hogy látták a pólyát
és visszafordulnak. Pedig nem a pólya – ez
a textildarab, vagy éppen az ünnep kellékei
– hanem az, Aki belehelyeztetett, maga a
bepólyált Gyermek válik jellé.
S amikor mai elesettségünket látom, s
vele és benne ezt a fékezhetetlen ádventi-karácsonyi nyüzsgést, eszembe jut a
reformátor szellemes megjegyzése: csak a
pólyalátás végett kell nekünk ez az ünnep?!
De arra alig is vagyunk kíváncsiak, hogy a
pólya azt takarja, akit Isten küldött nekünk
megmentőül és szabadítóul. S akinek az arcáról őt magát, az Istent is megismerhetjük.
Ahogy azt János evangélista írta: Az Istent
soha senki nem látta (de) az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette
ki őt (Jn 1,18).
Máté mondja el, hogy József azt az utasítást kapta, hogy ha megszületik a Gyermek,
nevezze Immánuelnek, ami azt jelenti, hogy
„velünk az Isten”. Ez a csoda, az Isten velünk
együttlakásának csodája történt meg, s azóta
van közel hozzánk, van velünk az Isten.
Az angyali üdvözlet legfontosabb szaváról
se feledkezzünk meg, ugyanis azt mondja
Isten küldötte, hogy olyan örömöt hirdet
a dermedten csodálkozó pásztor népnek,
ami mindenki öröme lesz. S ha az előbb a
félelmet, mint emberi életünk legkonokabb
kísérőjét említettük, akkor tegyük hozzá
rögtön, hogy félelem és öröm kizárja egymást. Aki fél, annak beszűkül az érzelmi, de
az értelmi világa is. Aki fél, annak kétségei
vannak jövője felől és alig is tud a jelen feladataival eseményeivel igazán foglalkozni.
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Nagyon realista ez a betlehemi angyal:
ott hirdet örömöt, ahol félnek. Szomorú
aktualitása van ennek mostanság, amikor
annyi mindent átitat körülöttünk a félelem.
Uralja a beszélgetéseket, a hírek tartalmát,
befurakszik a csendes otthonok falai közé,
eszünkbe jut ha tömegrendezvényekre megyünk, vagy ha utazunk valahová. Féltjük a
békét, az életet, a szeretteinket.
Karácsonykor így szól az üzenet: a félelem át kell, hogy adja a helyét az örömnek.
Ahol Isten van jelen, ott nincs félelem. Aki
az övé, az nem veszhet el többé. Persze ez
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nem megy parancsszóra. S a változást meg
kell alapozni.
Nem lehet csodálkoznunk, hogy nincs
olyan karácsonyi énekünk, amelyből hiányzik az öröm, az ujjongás, a halleluja
az istendicséret, és annak a mély vágynak
a megfogalmazása, hogy közünk legyen
ehhez a gyermekhez, lássuk és értsük
világra jöttének jelentőségét. A 161. énekünk utolsó versszaka is gyönyörűen
megfogalmazza ezt:
„Csak egyet, egyet kérhetek, / egy égi jóra vágyok / Hogy a szívemben végy helyet

Kirándult
a Halacska csoport

2015. 10. 02-án kirándulni mentünk Budapestre autóbusszal a
Planetáriumba. A gyerekek izgatottan várták a nagy napot. A Süni
és a csillagok című előadást néztük meg. A műsor több egy kedves
mesénél. A gyermekeket bevezeti az alapvető földrajzi és csillagászati fogalmakba. Megismerteti őket az égitestekkel, a napszakok
és évszakok változásával. Mindezek megértésében egy kis Süni volt
segítségünkre, aki az erdei tisztáson szokott gyönyörködni a csillagos
égboltban. Barátjával, Egérkével világkörüli útra megy egy lufi és
egy uzsonnás kosár segítségével. Nagy örömmel töltött el minket
felnőtteket, amikor a Planetáriumból kilépve az egyik kislány azt
mondta: – Óvó néni ez az előadás nagyon jó volt.

Óvodai alkalmak
2015. december 4. (péntek) 10 óra Mikulás ünnepély
2015. december 17. (csütörtök) 9 órától csoportonként karácsonyi ünnepély melyre szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt.

/ Ó Jézus, bárhol járok / Tedd jászladdá a
szívemet / Jer, térj be és betér veled / az
ÖRÖM égi fénye.”
Így jutottunk el a pólyától a Gyermek
megszemléléséig, hogy félelemtől kísért
életünkből az öröm űzze el a szomorúságot, a bánatot, a reményvesztettséget.
Mutassa meg nekünk a hit bátorságát, és
az élő Isten szeretetének semmihez nem
hasonlítható erejét!
Áldott Karácsonyt mindenkinek!
Szilák-Túri Krisztina
evangélikus lelkész

Ezután a Margit szigetre mentünk ahol rögtön elején egy játszóteret próbálhattak ki, ami számukra nagy öröm volt és nagyon
élvezték. Majd megnéztük a zenélő kutat, ami szerencsére éppen
akkor kezdett zenélni, amikor odaértünk.
A sziget többi részét sétavonattal jártuk körbe, de utunkat
megszakítva leszálltunk a zenélő szökőkútnál, amely teljesen
ámulatba ejtette a gyerekeket. Folytattuk utunkat és megnéztük
a sziget nevezetességeit, majd a Vadasparknál megfigyelhettük az
ott élő állatokat. Sétálva tettük meg az utat visszafelé, útba ejtve
a különleges Japánkertet, amely elkápráztatott minket virágaival,
növényeivel. A buszra felszállva a gyermekek hazáig mesélték élményeiket egymásnak.
Köszönjük a szülői támogatást, mellyel lehetővé tették, hogy ez
a csodálatos kirándulás megvalósuljon. Köszönjük a Jóistennek,
hogy vigyázott ránk, megőrzött minket és gyönyörű őszi idővel
ajándékozott meg.

Őszi kirándulás
a nagy csoporttal

Lelkészeink az óvodában
Isten iránti hálával köszönjük, hogy lelkészeink évek óta részt vesznek az óvodás gyermekek keresztyén nevelésében. Szeretettel és
szívesen jönnek gyermekeinkhez, hogy hetente két alkalommal,
bibliai történetekkel, egyházi énekekkel, imádságokkal ismertessék
meg az óvodásokat. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek őszintén
megnyílnak, bátran tesznek fel kérdéseket és elmondják az őket
foglalkoztató gondolatokat. A lelkészek a beszélgetések során
megerősítik és helyes útra terelik a gyermekek bibliai ismereteit.
Különösen szeretik, amikor a lelkészek hangszeres játékkal teszik színesebbé ezeket az alkalmakat. Közkedveltek Kriszti néni
bábjai és Áron bácsi rajzai. Ezeken a játékos együttléteken a lelkészek, próbálják a gyermekek szívét, lelkét az Úrjézus felé irányítani. Ennek a munkának előkészítői, megerősítői és partnerei az
óvodapedagógusok.
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Csoportunk életében mindig örömteli esemény a kirándulás. Az
idén is nagy izgalommal várták az őszi kirándulást. Számlálgatták a
napokat, ami el is érkezett október 20-án. A gyerekek számára már
az autóbusszal való utazás sem mindennapos esemény. Alighogy
elindultunk már rögtön kérdezték is, hogy „mikor érünk oda?”.
Útközben is akadt látnivaló bőven, de mégis a budapesti közlekedési
járművek sokasága nyűgözte le őket. Első célállomásunk a Fabula
Bábszínházban volt, a belvárosban. A „Nagy akarok lenni!” című
előadást tekintettük meg, amely mind látványban, előadásmódban,
hangtechnikában nagyszerű volt. A gyerekek végig odafigyelve,
együtt izgulva a szereplőkkel nagy átéléssel követték a bábelőadást.
Visszaszállva a buszra megebédeltünk az otthonról hozott finomságokból. Majd elmentünk a Campona Kalandpark Játszóházba.
Itt bőven volt alkalom arra, hogy a gyerekek kiélhessék mozgásigényüket. Mozgásfejlesztő játékok sokaságát vették birtokba. A
labirintusok, csúszdák, ugrálók, forgók, mászók stb. felejthetetlen
élményt nyújtottak Nekik. Hazainduláskor már azt kérdezték, hogy
„mikor jövünk megint?” A buszon hazafelé a maradék csemegéket is elfogyasztották a kis hátizsákokból. Jól elfáradva és kellemes
élményekkel gazdagodva érkeztünk vissza óvodánkba.
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A 2015/2016-os tanévről

A tanév első tanítási napja 2015. szeptember 1-je, kedd; az utolsó, a 181. tanítási nap
2016. június 15-e, szerda lesz.
December 12-én, szombaton és 2016.
június 13-án, hétfőn projektnapot tartunk.
Június 14-én, kedden iskolánk szarvasi kiránduláson vesz részt.
Az őszi szünet: 2015. október 26-ától október 30-áig tart (a szünet előtti utolsó tanítási
nap október 22., csütörtök). A Reformáció
ünnepén 10 órakor tartandó istentisztelet
résztvevői dicséretben részesülnek. A szünet
utáni első tanítási nap november 2-a, hétfő.
November 29-én, ádvent első vasárnapján
zenés istentiszteleten veszünk részt.
Karácsonyi ünnepségünket december
18-án, pénteken 10 órától rendezzük meg

Közhasznúsági
jelentés
A Ragyogó Gyermekarcok Alapítvány(Bír. Vég.: 13.PK.60.514/2006; Adószám:
18715943-1-13) közhasznúsági jelentése
Az alapítvány célja, hogy az Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodájában folyó
egyházi nevelési tevékenységet segítse, a
hitéletet erősítse. Ezen belül támogatjuk a
rászoruló gyermekek fejlesztéstét, étkezését,
a nevelést segítő eszközök, felszerelések,
játékok vásárlását, esztétikus környezet
kialakítását.
2014-ben az alapítvány 447 e Ft bevételt
ért el, amelyből 191 e Ft-ot a magánszemélyek 2014-es 1%-os jövedelemadójából utalt
a NAV az alapítvány számlájára, ezenkívül
202 e Ft pénzadománnyal segítették többek
alapítványunkat, papírgyűjtésből 54 e Ft. A
bevételből az óvodások részére játékokat vásároltunk, egy gyermek óvodai étkezési díj
fizetéséhez hozzájárultunk, valamint óvodai
kirándulásokat támogattunk összesen 79 e
Ft értékben.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Szeretettel várjuk további felajánlásaikat a
10402977-00027181-00000003 bankszámlaszámra, valamint személyi jövedelemadójuk
1%-át a 18715943-1-13 adószámra.
Köszönettel:
Mag Pálné
elnök

a tornatermünkben. A téli szünet: 2015.
december 21-étől december 31-éig tart
(szünet előtti utolsó tanítási nap december
18., péntek, a szünet utáni első tanítási nap
2016. január 4., hétfő).
A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig
tart. A féléves osztályozó értekezlet miatt
január 22-én a délutáni foglalkozások elmaradnak. Iskolánk 2016. január 29-ig értesíti
a tanulókat, szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.
Farsangi bálunkat 2016. február 5-ére
tervezzük.
A tavaszi szünet 2016. március 24-én kezdődik, március 25-én, pénteken kötelező az
ünnepi istentiszteleten való részvétel. A szünet utáni első tanítási nap április 4-e, hétfő.
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A 6. és 8. évfolyamosok 2016. május
18-án országos idegen nyelvi, május 27-én
kompetencia mérésen vesznek részt. Ezen
a szerdai napon iskolánk többi tanulója is
felmérést ír.
A ballagással egybekötött tanévzárót június 19-én, vasárnap tartjuk 9 órai kezdettel.
Felhívjuk a családok figyelmét, hogy a
tanév a tanévnyitóval kezdődik és az évzáróval végződik.
A házirend értelmében az ünnepségeken,
istentiszteleteken való részvétel kötelező, az
onnan történő szülői elkérés beleszámítandó a szülő által egy tanév során igazolható
három napba.
Öt igazolatlan óra után az eljárást hivatalból meg kell indítani.
Mányi Sándorné
igazgató

Koráléneklési verseny – tizenegyedszer
A szombati nap ellenére nagy volt a sürgés-forgás az alberti Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola termeiben és aulájában
2015. október 17-én. Az iskola elhivatott
énektanára, Hepp Éva immár tizenegyedik
alkalommal szervezte meg és bonyolította
le a koráléneklési versenyt – idén a reformáció ötszázadik évfordulójára készülődve
Luther-énekekből.
Bár a versenykiírás az énektanárokat és
a kántorokat is megszólítja, a jelentkezők
mind oktatási intézményekből érkeztek:
Szarvasról, Orosházáról, Sopronból, Nyíregyházáról, a házigazda alberti iskolából és a
Deák Téri Evangélikus Gimnáziumból. Ez
azt jelzi, hogy iskolai körülmények között
valószínűleg nagyobb az esély a felkészülésre,
mint gyülekezeti keretben.

Ebben az évben huszonhét bátor diák
versenyzett négy korcsoportban. A korosztályonként növekvő számú kötelező énekek
mellett –, melyekből egyet húzott az énekes,
– mindenki egy szabadon választott korállal
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is készült. Az énekeket két versszakkal, fejből, kíséret nélkül kellett előadni.
Győri Péter Benjámin esperes, a zsűri egyik
tagja bátorító mondanivalóját az összegyülekezett közösség változatos megénekeltetésébe
szőtte bele, majd Mányi Sándorné igazgatónő
nyitotta meg a színvonalas versenyt.

Az első kategóriában négy, a második és
harmadik korcsoportban hat-hat, a negyedik
kategóriában pedig tizenegy fiatal mutatta be
tudását; örömteli, hogy sok a szép hangú fiú
a gimnazisták között. Az éneklés sok esetben
szinte hitvallássá emelkedett: megmutatva,
mi az a többlet, amit a zene a szavakon túl –
vagy a szavak mellett – nyújtani tud.
A részletes eredmények a beszámoló
után következnek. A tudósító – aki a zsűri
elnökeként vett részt az alkalmon – most
inkább azokat a gondolatokat eleveníti fel,
amelyeket a verseny értékelésekor megosztott a diákokkal és felkészítő tanáraikkal.
Miért is mondhatjuk ezeknek a fiataloknak:
„a jó részt választottátok, amit nem vehetnek
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el tőletek” (Lk 10,42 nyomán)? Mert aki az
évszázadok alatt megőrződött, értékes énekkincsünkkel foglalkozik, felvérteződik az élet
megpróbáltatásaival szemben. A megtanult
dallamok és szövegek elraktározódnak a tudatában, és a nehéz helyzetekben támaszként,
erősítésként bukkannak elő.
Aki énekel, annak uralnia kell a testét,

mély levegőket kell vennie, tudnia kell összpontosítani az előadandó énekre: mindez
fejleszti a koncentrációt, a személyiséget,
segít átlépni félelmeinken, oldja a káros
distresszt. A rendszeresen éneklő embernek kevésbé lesz szüksége pszichológusra.
Énekeljünk hát, függetlenül attól, milyen hangunk van: legyen ez mindennapi

A 11. KORÁLÉNEKLÉSI VERSENY EREDMÉNYEI:
I. kategória (3–4. osztály)
Versenyző

Iskola
Székács József Evang. Óvoda, Ált. Iskola
1. díj Nagy Emma
és Gimnázium, Orosháza
Benka Gyula Evang. Angol Két TaníGombkötő Réka
tási Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda, Szarvas
Székács József Evang. Óvoda, Ált. Iskola
2. díj Balázs Bernadett
és Gimnázium, Orosháza
Benka Gyula Evang. Angol Két Taní3. díj Pribelszki Zoltán
tási Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda, Szarvas
II. kategória (5–6. osztály)
Versenyző
Iskola
Benka Gyula Evang. Angol Két Taní1. díj Kozák Ádám
tási Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda, Szarvas
Roszík Mihály Evangélikus Általános
2. díj Veres Csenge
Iskola, Albertirsa
Oszvald
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum)
3. díj
Johanna Sára Gimnázium és Kollégium, Sopron

Felkészítő
Domjánné Szólik Anikó
Paraszt Attiláné
Domjánné Szólik Anikó
Himerné Dúló Erika

Felkészítő
Megyikné Bagi Erika
Hepp Éva
Gáspárdy Tiborné

III. kategória (7–8. osztály)
Versenyző
Iskola
Felkészítő
1. díj Székács József Evang. Óvoda, Ált. Iskola
Domjánné Szólik Anikó
2. díj Nagy Luca
és Gimnázium, Orosháza
Oszvald Johanna Székács József Evang. Óvoda, Ált. Iskola
3. díj
Himerné Dúló Erika
Sára
és Gimnázium, Orosháza
IV. kategória (9–12. osztály)
Versenyző
Iskola
Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus
1. díj Jávori Fülöp
Gimnázium
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum)
2. díj Aizenpreisz Oszkár
Gimnázium és Kollégium, Sopron
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum)
Bódis Dávid
Gimnázium és Kollégium, Sopron
3. díj Nyeste Sára
KülönZentai Janka
díj

Felkészítő
Belinszky Etelka
Gáspárdy Tiborné
Gáspárdy Tiborné

Hajlingné
Luther Márton Kollégium, Nyíregyháza
Szmolár Tünde
Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus
Belinszky Etelka
Gimnázium

A zsűri tagjai: Dr. Ecsedi Zsuzsa, a fóti Kántorképző Intézet tudományos munkatársa
– elnök, Győri Péter Benjámin, a Dél-pesti Evangélikus Egyházmegye esperese, Bence
Áron, az Alberti Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze.
dr. Ecsedi Zsuzsa
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istendicséretünk megjelenési formája! „Én
lelkem, áldva áldjad szép énekszóval Istened!” (EÉ 45,1)
Minden résztvevőnek, felkészítő tanárnak
és szervezőnek szívből gratulálunk, további
munkájukhoz Isten áldását kérjük!
Találkozzunk jövőre minél többekkel a
tizenkettedik koráléneklési versenyen!

Közhasznúsági
jelentés

Az Áldott Gyermekkor Alapítvány (Bír. Vég.:
13.PK.60.515/2006/5.; Adószám: 187159981-13) közhasznúsági jelentése
Az alapítvány célja: az Alberti Evangélikus
Általános Iskolában folyó oktatási, nevelési
tevékenység segítése, az iskola diákjainak
szervezett szabadidős és kulturális tevékenységek és hagyományőrző rendezvények
támogatása, valamint a tehetséges gyermekek
versenyeken történő indulásához történő
segítség adása.
2014-ben az alapítvány 723 e Ft bevételt
ért el, melyből 243 e Ft a magánszemélyek
1%-os jövedelemadójából, illetve 480 e Ft
adományokból származott. A bevételből
50 e Ft-tal a hátrányos-halmozottan hátrányos diákjaink beiskolázási költségeihez
járultunk hozzá, 150 e Ft az iskola 2014-es
nyári táborozóinak támogatására, 176 e Ft-ot
jutalmazott tanulóink lovastábori költségeire
használtunk fel.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Továbbra is szeretettel várjuk felajánlásaikat
a 10402977-00027180-00000004 bankszámlaszámra, valamint személyi jövedelemadójuk
1%-át a 18715998-1-13 adószámra.
Köszönettel:
Mányi Sándorné elnök

Köszönet
A közhasznú minősítést 2007-ben megkapott alapítványok ezúton is köszönetet
mondanak mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak az alapítványok
működéséhez.
Köszönjük Bárány Adriennek és Kiss
Erikának az alapítvány pénzügyeivel
kapcsolatban végzett önzetlen, segítő
munkáját.
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Ismét Kórusfesztivál volt templomunkban

Kecskeméti Református Gimnázium Kamarakórusa.
Vezetője Jámbor Zsolt.

Tóka Ágoston Junior-Prima díjas orgonaművész

(A képekért köszönet az Albertirsai Híradó munkatársainak)
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Dicséretre szomjazva
„Dicsőség, dicsőség, kié a dicsőség?” – gondolkodtam jó fél éve, miközben a köröket
róttam a kelenföldi gumipályán. Futás közben
jó gondolkodni. Mit jelent az, amit minden
vasárnap hallunk a templomban, az úgynevezett glória, hogy „dicsőség a magasságban
Istennek”? Hadd legyek őszinte: valószínűleg
legtöbbünknek semmit. Annyiszor hallottuk
már, hogy a mondat jelentése elfakult, szétmállott, már csak a jóleső ismerősség érzését
kelti talán bennünk.
Pontosan ezekben az esetekben jó, ha vannak
egyházon kívüli barátaink. Ők ugyanis friss
füllel tudják meghallani azokat a mondatokat,
amiket mi már magától értődőnek veszünk.
Ők ugyanis valószínűleg össze fogják vonni
a szemöldöküket a mondat hallatán. Már
megint mi ez a keresztény önmegtagadás?
Hogyhogy Istené a dicsőség? Miért kívánja
Isten a dicsőséget? Hadd érdemeljem már
én a dicséretet, ha tisztességgel elvégeztem
a feladatot! Hadd várjam el, hogy a környezetem elismerje a munkámat! Hadd mondhassam magamnak is, munkatársaimnak is,
ha valamivel sikeresen elkészültem: igen, a
dicsőség az enyém!
Fontos ez az ellenvetés a glória szövege
kapcsán. Fontos nekünk is, akik vasárnapról vasárnapra halljuk a mondatot, hogy ne
suhanjon el mellettünk válasz, befogadás
nélkül. Igen, jogos, ha elismerést várunk a
munkánkért cserébe. Nem eretnekség, hitetlenség szomjazni a dicséret, az elismerés
után. Az ember társas lény. Vágyik környezete
elismerésére.
Csak néha túlzottan is. Ha nem kapom
meg a napi bókot, a vállveregetést, ha nem
gyűjtöm be a megfelelő számú lájkot a bejegyzésemmel, ha nem eléggé dicséri a főztömet a család, elkeseredem. Az önbecsülésem
nullává lesz, az optimista jövőképem szürke
homállyá. Tehetetlen, sikertelen, kellemetlen
senkinek látom magam. Talán valóban azzá
is lettem, miközben görcsösen hajkurásztam
a dicsőséget.
Ádventben arra készülünk, hogy Isten
beköltözik az életünkbe. Sebezhetően és ártatlanul, mint egy kicsi gyermek. Jelenlétével
és bátorságával, szeretetével és önzetlenségével új erőt, lelkesedést, kitartást ajándékoz
nekünk. Amikor a betlehemi sötét legelők
felett megjelent a fénylő angyali sereg, erről
az ajándékról, megváltásunk titkáról adott hírt
az ijedten pislogó pásztoroknak. És pontosan

ekkor, miután elmondták, hogy a Megváltó
beleszületett a mi rideg világunkba, ekkor
hangzott fel először a glória: „Dicsőség a
magasságban Istennek, és a földön békesség,
és az emberekhez jóakarat.”
Miért fontos ez? Mert a kontextus rámutat
arra, miért van nekünk, egyházon kívülinek
és rendszeres templomlátogatónak egyaránt
szükségünk a glóriára. Hogy miért mondhatjuk mi, elismerésre szomjazó emberek
mégis, hogy Istené a dicsőség. Isten ugyanis
nem akarja elvenni tőlünk a dicséretet. Éppen
ellenkezőleg: neki semmit sem számított az
elismerés, hiszen még arra is hajlandó volt,
hogy megalázza magát és egy kisgyermek
testébe költözzön azért, hogy közösséget
vállaljon velünk. Ez az önzetlensége a kulcs,
amibe mi is belekapaszkodhatunk, ami minket
is kimenekíthet a folytonos dicsőséghajhászás
ördögi köreiből. Isten nem elvesz, hanem utat
mutat. Ezért énekel az angyali kar. Egyedül
tiéd a dicsőség, mert olyat tettél, amit eddig
senki sem. Lemondtál értünk arról, hogy
dicsőségesnek mondjanak, s ezzel legyőzted
a világ értékrendjét, a félelmet, a sötétet és a
halált. Békességünk lehet, mert te velünk vagy.
Ádventben ennek a dicsőségéről lemondó
győztesnek az érkezésére várunk. Milyen
áldott várakozás ez! Igyekszünk itt a gyülekezetben is méltó módon készülődni.
December 12-én például a Lift!, a budapesti Tamás-mise házi zenekara látogat
el hozzánk és délután öttől koncertet ad
templomunkban. Az ökumenikus zenekar
elsődleges célja éppen az, amiről már esett
szó, azaz, hogy dalaikkal a régi, megfakult
keresztény üzeneteket új fénybe állítsák,
ismét lényegessé, érthetővé tegyék. A koncerten felhangzik a csapat legújabb száma, a
Gloria is, melynek szövege alább olvasható.
Jöjjünk el minél többen, hozzunk bátran
egyházon kívüli barátokat is! Másnap, 13án pedig különleges, könnyűzenés ádventi
istentiszteletre látogathatunk el, ahol szintén a
Lift! zenél majd, s dr. Joób Máté evangélikus
lelkész és mentálhigiénés szakember készül
prédikációval. Máté a lelki gondozás, a pszichológia és a teológia határtudományának
szakavatott ismerője, így figyelmébe ajánlom
mindenkinek, aki ádventben feltöltődésre,
lecsendesedésre vágyik, vagy új erőforrások
után kutat magában.
Bence Áron
beosztott lelkész
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LIFT!

Gloria
Dicsőség, dicsőség, kié a dicsőség?
Dicsőség, dicsőség, tiéd a dicsőség!
Dicsőség, dicsőség, kié a dicsőség?
Tiéd a dicsőség!
Tiéd a dicsőség!
Csak azt ne!
A dicséretet ne vedd el tőlünk,
Hiszen őrizzük a nyájat, amit ránk bíztál.
Persze túlfutunk, de dolgozunk éjszakákon át,
És fáradunk és dagasztjuk az elődök sarát,
Szóval annyi csak, ha fogvacogva tartjuk itt
a házunk,
Az elismerés nekünk is jár.
Egy kis elismerés nekünk is jár!
Dicsőség, dicsőség, kié a dicsőség?
Dicsőség, dicsőség, miénk a dicsőség!
Dicsőség, dicsőség, kié a dicsőség?
Enyém a dicsőség!
Enyém a dicsőség!
Fényárba borult a rét.
A birkák meg mi is hunyorogva nézünk szét.
Az angyalok serege zengi az énekét
Annak, kinek egyedül nem kellett a dicsőség.
Dicsőség, dicsőség, kié a dicsőség?
Dicsőség, dicsőség, tiéd a dicsőség!
Dicsőség, dicsőség, kié a dicsőség?
Tiéd a dicsőség!
Tiéd a dicsőség!
Hiszen te
Olyan szabad voltál és annyira szerettél,
Hogy odafenn hagytál mindent, s lejöttél.
Nem számított, milyen a szállás, vagy a társaság.
Te köszönettel fogadtad a megaláztatást.
És végül, amikor fogvacogva beletörted a hátad,
A halál fája megadta magát.
A halál fája megadta magát.
Dicsőség, dicsőség, kié a dicsőség?
Dicsőség, dicsőség, tiéd a dicsőség!
Dicsőség, dicsőség, tiéd a dicsőség!
Enyém a békesség.
Enyém a békesség.
(2015)
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Elkészült a toronysisak
Szeretettel tájékoztatom az olvasókat arról a hírről, hogy az Alberti Templom
toronysisakja elkészült és a helyére került!
Hosszú idő telt el azóta, hogy a sisak újjáépítésének gondolata felvetődött. Miután a
tervdokumentációk elkészültek, a szakértői
vélemények megszülettek, az egyházközségnek komoly feladatot jelentett az építési és
járulékos költségek előteremtése. Az építés
megkezdése előtt azonban már rendelkezésünkre állt azon összeg, mely biztonságosan
fedezte a beruházás költségeit. A Magyar
Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma
jelentős összeggel támogatta a toronysisak
építését, még akkor is, ha bizonyos részét
kamatmentes kölcsön formájában kapta az
egyházközség.
A közbeszerzési törvény előírásai alapján
Ócsai Sándor vállalkozó pályázata került
kiválasztásra, így ő építette meg a toronysisakot. A kis létszámú szakembergárda a
hét öt napján, reggel hét órától délután hat
óráig – a nagy forróság alatt is – folyamatosan dolgozott. Munkájukat ugyan a meleg
késleltette, de a minőségi munka elvégzését
ez nem gátolta. Valójában két és fél hónap
alatt sikerült a sisakot megépíteni és teljesen előkészíteni az emeléshez, amely 2015.
október 2-án meg is történt.
A felemelésnél sokan voltak jelen, akik a
Szoborkertből kísérték figyelemmel a lassú,
sok gonddal járó, precíz munkát igénylő tevékenységet. Mielőtt a munka megkezdődött,
egy perces harangszó után az Egyházközség
lelkésze, Szilák-Túri Krisztina először az

Evangélikus Iskola udvarán, majd a Szoborkertben, imádságában kérte Isten segítségét
– melyen a daru kezelői és a szakemberek is
részt vettek – a balesetmentes emeléshez.
Nagy kő esett le minden ember szívéről,
(hogy a két és fél hónapi munka nem volt
hiába való fáradozás) mikor a sisak pontosan
a helyére került.
Természetesen ezzel nem volt vége a
munkának. Alpinista módszerrel a vállalkozó befoltozta azt a négy darab 10-15 cm-es
lukat, melyen keresztül az óriásdaru képes
volt a nyolc és fél tonna súlyú toronysisakot
megemelni. A toronysisak rögzítésénél felhasználták a régi rögzítő elemeket és miután
legyártották az új feszítő sodronyból készült
rögzítő köteleket, ismételten négy helyen
rögzítették. Így valójában 8 helyen került a
torony sisakja rögzítésre.
Dátum
2014.02.12
2014.09.17
2015.04.27
2015.07.02
2015.07.17

Az Egyházközség vezetői részéről komoly
elvárás volt, hogy az új sisak sokkal több évet
tudjon maga után, mint az előző, (mely 123
évet bírt ki) ezért a fakonzerválás elsődleges
feladat volt.
A beépítésre kerülő tartóoszlopok, ferdetámaszok méretei is igen jelentősek, a
legvastagabb 32×32 cm-es, a legvékonyabb
15×15 cm-es gerendákból készült.
A sisak gömbjének belsejében elhelyezésre került egy időkapszula, melyben a
három intézmény rövid életútja, valamint
az Egyházközség története, az Albertirsai
Híradó egy példánya, és az Életjel egyházi
lap egy példánya került elhelyezésre a jövő
generációjának számára.
(A legutóbbi cikkben tett ígéretemnek megfelelően az alábbi táblázatban
összefoglaljuk a sisak megépítésének
költségeit.)
Kassik Károly

Költségelem
Pályázatírás
Flat-Net-Line Bt. eng. tervek
Flat-Net-Line Bt. kiviteli tervek
Fókusz Kft. Módosított kiviteli tervek
Közbeszerzés
Kivitelezés
Villámhárító
Faanyagvédelmi szemle
Műszaki ellenőrzés (2%)
Projektmenedzsment
Összesen:

Sokan összefogtak
Sokan összefogtak a gyülekezetből, miután kezükbe vették azt a
körlevelet, amelyben a vezetőség rendkívüli adakozásra kérte a gyülekezetet. Templomunk műszaki állapota nagyon komoly feladat elé
állítja a gyülekezetet. Mint miden épületben, így a templomunkban
is a fő probléma a tetőzet állapota. Ebbe beleértem a tornyot is.
Sok éves tervezés és előkészület után az idén nyáron végre nekiláthattunk a munkálatoknak. Nagyon izgultunk, hiszen a torony
már életveszélyes közeli állapotba került, de az anyagi forrásokat
nem tudtuk korábban biztosítani. Nagyon sok helyről kaptunk
támogatást, és a gyülekezet által az évek alatt az év végi borítékos
adományokból összegyülemlett pénzt is felhasználtuk. Mégis úgy
láttuk, hogy ez nem lesz elegendő, ezért levélben fordultunk a gyülekezethez. Sokan felismerték, hogy ilyen helyzetben szükség van
a rendkívüli adományozásra. Így több mint száz családtól érkeztek
adományok, a Reformáció ünnepéig, tehát október 31.-ig. Külön

Életjel

Bruttó összeg
0 Ft
571 500 Ft
596 900 Ft
342 900 Ft
254 000 Ft
17 424 194 Ft
955 812 Ft
50 000 Ft
348 484 Ft
800 000 Ft
21 343 790 Ft

szeretném itt az óvodánk dolgozóinak közös felajánlását említeni. Nagyon megható volt a Baptista Gyülekezet 150 000,- Ft-os
támogatása, amelyet e helyről is szívből megköszönök. A testvéri
szeretet szép példái.
Összesítettük az adományokat és megállapítottuk, hogy a toronysüveg újjáépítésére a jelzett időpontig összesen 1 621 500, Ft
adomány gyűlt össze.
Külön meg kell említenem Kassík Károly presbiter testvérem
nevét, aki mind a szervezésben, mind a források előteremtésében
óriási szerepet játszott. A toronysisak építésével kapcsolatos pontos
összegeket az Ő cikkében olvashatja a gyülekezet.
Hálás szívvel köszönjük minden adakozónak a támogatást. Megújult toronysüvegünk már messziről hirdeti Isten dicsőségét. Jó
érzés, hogy vannak olyan családok gyülekezetünkben, akik tudják:
a gyülekezet fenntartása minden napos feladat és ennek a terhét
közösen kell hordoznunk.
Iker Ferenc, felügyelő
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Rendszeres alkalmaink
Hétfő: 07:45 Iskolások hétkezdő áhítata a
Templomban
Kedd: 08:00 Taizéi áhitat Bence Áron vezetésével a Templomban (hideg esetén az
Imateremben)
Szerda: 08:00 Taizéi áhitat Bence Áron vezetésével a Templomban (hideg esetén az
Imateremben)
Csütörtök: 08:00 Reggeli áhítat az Imateremben 17:00 Bibliaóra
Péntek: 17:00 Ifjúsági óra a parókián
18:00 Énekkari próba a Roszík Mihály
Evangélikus Általános Iskolában
Szombat: 16:00-tól Ifjúsági óra az Imateremben, majd sportolási lehetőség az iskola
tornatermében

Vasárnap: 10:00-tól Istentisztelet a Templomban, minden hónap első vasárnapján, illetve
nagyünnepeken Úrvacsorával
Gyermekistentisztelet a főistentisztelettel
párhuzamosan
17:00 Esti istentisztelet az Imateremben
Havonta egy alkalommal, a hirdetés szerint, Baba-mama kör 09-12 óráig az Alberti
Evangélikus Óvodában
Havonta egy alkalommal a hirdetés szerint,
Szöszmötölő kézműves kör a Roszík Mihály
Evangélikus Általános Iskolában 14:00-tól
Havonta egy alkalommal Evangelizáció
vendég igehirdetővel, hirdetés szerint,
vasárnap délután Szeretetvendégséggel
az Imateremben.

HIVATALI
IDŐ
Hétfő és péntek: 9-13 óráig
Telefonszám: 06-53-370-179
Túri Krisztina lelkész:
06-20-824-65-05
Bence Áron lelkész:
06-20-775-37-36
Elérhetőség: albertielh@lutheran.hu
Honlapcím:
www.albertievangelikus.hu

A TEMETŐ
TÉLI NYITVA TARTÁSA
Minden nap 7-17 óráig
Temetőgondnok: Andó Csaba
Elérhetősége: 06-20-775-37-19

Ünnepi alkalmaink
2015. december 6 16 órakor Győri Péter Benjámin esperes ádventi evangelizációja az
imateremben.
2015. december 13. 10 órakor ádvent harmadik
vasárnapja Joób Máté igehirdető, lift zenekar közreműködésével zenés istentisztelet
2015. december 24. 17 órakor Szentesti Istentisztelet
2015. december 25. 8 órakor Karácsony 1. napja: ünnepi Istentisztelet úrvacsoraosztással
DÁNSZENTMIKLÓSON
2015. december 25. 10 óra Karácsony 1. napja: ünnepi Istentisztelet úrvacsoraosztással
2015. december 26. 10 óra Karácsony 2. napja: ünnepi Istentisztelet úrvacsoraosztással

2015. december 31. 17 óra Óév esti Istentisztelet (borítékos adományok gyűjtésével)
2016. január 1. 8 óra Újévi Istentisztelet
DÁNSZENTMIKLÓSON
2016. január 1. 10 óra Újévi Istentisztelet
(borítékos adományok gyűjtésével)

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 szemétdíj
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. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. A címlapgrafika Várhelyi György szobrászművész és Hepp Ildikó munkája. Készült: Apáti Nyomda,
Cegléd. • Tel: 53/313-565
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