
Karácsony közeledtével gyakrabban 
jutnak eszünkbe azok, akikkel családi 

kapcsolatok, baráti szálak, kötnek össze. 
Elküldjük üzeneteinket, a mai technika 
adta lehetőségeink szerint már számtalan 
formában. De a tartalom mégis ugyan az – a 
szeretet apró jelzése, üzenet arról gondo-
lunk egymásra.

Istennek is van számunkra személyre 
szabott karácsonyi szeretetüzenete. Ezt 
bontogatjuk minden igében, ha szánunk 
rá időt.

Jézus Krisztus születésének egyik legszebb 
és legszínesebb leírását olvashatjuk Máté 
evangéliumának karácsonyi történetében. 
Isten Fiát, a számunkra kedves és jól ismert 
bibliai történet szerint, a betlehemi istállóban 
először szegény pásztorok látogatták meg, 
azután jöttek a keleti bölcsek, az eredeti gö-
rög szöveg szerint „csillagnézők”, az akkori 
legmagasabb értelmiség.

Bementek a házba, amelyben a gyermek 
volt, talán még csodálkozva egymásra is 
nézetek: valóban, ez lenne az a ház? Ne 
feledjük, ők királyt kerestek!

Itt lakna hát ez a különleges király? Talán 
még egyszer felnéztek a biztonság kedvéért 
a csillagra, aztán beléptek.

Miért fontos számunkra ez a hétköznapi 
mozzanat?

Mert mind a mai napig van egy „ház”, 
ahol megtapasztalhatjuk Jézus jelenlétét. 
Igaz ugyan, hogy nincs sem helyhez sem 
időhöz kötve az Ő jelenvalósága közöttünk, 
mégis van egy meghatározott épület, amit 
felépített és épít ebben a világban, egy kü-
lönleges hely, ahol találkozhatunk Vele. Az 
Ő egyháza. 

Látható módon jelenti ez valóban a temp-
lomot, gyülekezeti házat – az igehallgatás 
lehetőségének helyszíneit. De jelenti azt a 
szemmel ugyan nem látható de mégis szilárd, 
emberi életeket összekötő, belőlük építkező 
közösséget, amely szintén az egyház. 

S a kettő olykor mégis találkozik, amikor 
gyülekezetként, Isten népeként vagyunk 
együtt az ige körül, hogy „istentiszteletet 
ünnepeljünk”.

Mert minden istentisztelet ünnepi, ahol 
átéljük együtt Isten jelenlétét, ahol találko-
zunk az élő Jézussal.

Az Istent kereső embernek nem azt mondja 
Isten, mélyülj el saját szívednek titkaiba, a 
karácsonyi hangulat gyertyafényes csendjébe, 
a tudományok, művészetek emberi értékeibe, 
hanem arra bíztat: Jézust keresd!

Talán mostanában mi is, mint a napkeleti 
bölcsek, értetlenül nézünk a házra, az egy-
házra. Ez lenne az Úr Jézus lakhelye ebben 
a világban? 

Mit tanítanak nekünk erről a napkeleti 
bölcsek?

Akik fölfelé fi gyelnek, azoknak Isten le-
felé mutat. Egy kis Gyermekre, aki később 
így nevezi magát:

 az „Embernek Fia”.
A „csillagnézők” keresik Jézust, elindul-

nak, megtalálják és leborulnak. Jellé lesz 
számukra, „Élet Jellé”. Az teszi számunkra 
is a Karácsonyt igazán Karácsonnyá, ha úgy 
találjuk meg azt a Gyermeket, ahogyan ők 
megtalálták, és megértették, hogy ez a meg-
találás mit jelent.

A látható mindenség mögött egy szerető 
Atya szíve dobog. Ezt a világot, és ezt a Földet, 
az ezen a Földön élő embert szerette úgy a 
Mindenható Isten, hogy „ az ő egyszülött Fiát 
adta, hogy, aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.”(Jn 3,16)

Jézus ma is megtalálható, mindazok szá-
mára, akik Őt keresik. Közösséget vállal a 
megterhelt, nyugtalan, boldogságkereső em-
berrel, és utat mutat neki.  A folytatásban a 
bölcsek tisztességet tesznek a maguk módján, 
ajándékot adnak, jelenlétüket, lényüket és 
ráadásul aranyat, tömjént és mirhát. 

Befejezésül még annyit tanuljunk meg 
tőlük, „mivel azonban kijelentést kaptak 
álomban, hogy ne menjenek vissza Heró-
deshez, más úton tértek vissza hazájukba”

Más úton. 
Hadd értelmezzem most jelképesen ezt 

úgy, hogy akinek igazi Karácsonya volt, 
az más úton tér vissza, másképp folytatja 
életét tovább. Miért csak ezen a pár napon 
igyekszünk valami jót tenni egymással, 
megértőbbek, emberibbek lenni, Krisztust 
keresni? Hiszen arra a „boldogságra”, „bé-
kére”, amit ilyenkor kívánni szoktunk, épp 
a hétköznapok világában van a leginkább 
szükség.

Istentől megáldott boldog, békés Kará-
csonyt!

Túri Krisztina 
evangélikus lelkész

Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával és leborulva 
imádták őt. Kincseiket kitárva ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és 
mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza 
Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. 

Mt 2,11-12

Karácsonyi üdvözlet

ÉletjelÉletjel
AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

I. évfolyam 1. szám 2009. Advent első vasárnapja
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Gyere el Te is!
Minden vasárnap a templomban gyer-
mekistentisztelet szokott lenni. 

Ott énekelni, beszélgetni, imádkozni 
és kézműveskedni szoktunk. 

Sokszor készítünk képeslapot és könyv-
jelzőt.

Gyere el te is a gyermekistentiszte-
letre!

Hepp Ádám Attila
5. osztály

Gyülekezeti munkatársképző 
Piliscsabán!

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés…” (Lukács 10/2)
Ennek az igének biztatására Fazekas Károlyné Anci és Andó Csabáné Renáta a gyülekezeti  
munkatársképző tanfolyamot elvégezték.

Bizonyítványként oklevelet is kaptak róla, ami lehetőség, hogy gyülekezetünk épülésé-
re kamatoztathatják a tanultakat. …„igyekezzetek a város jó létén…könyörögjetek érte…, mert 
annak jó léte lesz a ti jólétetek!” (Jer.29.7)

Istennek kifejezett akarata a keresztyének munkálkodása gyülekezetükért, városu-
kért.

Andó Csabáné és Fazekas Károlyné

Ugye volt már olyan érzésed, hogy egy 
igen-igen megerőltető hét után alig vártad 
a szombatot? Hát persze, nekem is-szám-
talanszor.

Eltervezed, hogy szuper napod lesz, azt 
csinálsz, ami csak jólesik. Tényleg, mert 
ugyebár megérdemled, még érvelsz is, miért. 
Azt csinálod, amit akarsz. Én is. Elmegyek 
ifjúsági órára. Gyere te is! Miért? Hogy-
hogy miért?  Még nem? Akkor elmondom 
Neked, én miért megyek, miből is áll ez 
az ifjúsági óra.
I.   Ismerkedés. Az aznapi témával, egy-

mással, a Bibliával.
F.  Foci. Igen, biztosan hallottad, hogy 

a beszélgetés után van lehetőségünk 
játszani az Iskola tornatermében, egy 
kis fi zikai levezetés.

J.   Játék. Szoktunk, hogy ráhangolódjunk 
a témára, egy picit beleéljük magunkat 
szituációkba, hogy nevessünk egy kicsit 
magunkon, egymáson, helyzeteken.

Ú.  Újdonságok, érdekes információk a 
világról, környezetünkről, Istenről.

S.  Sokféleség. Az ifi k sem egyformák, 
mindig valahogy máshogy vezetjük fel 
az alkalmat, mást játszunk, máshogy 
beszélünk, mert mi magunk is annyira 
sokfélék vagyunk, és ez így jó.

Á.   Ááá, biztos, hogy mindig találsz valami 
igét a Bibliában, ami bíztat, és pont illik 
az alkalomhoz, mint most is ehhez a 
levélhez: „Igyekezz a tél beállta előtt 
megjönni” (2Tim 4; 21a), vagy pedig: 
„Sok írnivalóm van még számodra, 
de nem akarok neked tintával és tollal 

írni, remélem azonban, hogy hamaro-
san meglátlak, és személyesen fogunk 
beszélni.” (János harmadik levele 13-14 
vers).

G.   Gondolat. Ebből sincs hiány, gon-
dolkodunk közösen betegségekről, 
közösségről, hitről, halálról, erkölcsről, 
barátságról, reményről, félelemről, el-
utasításról, felelősségről, kiútról…. 

I.  Ima. Isten áldását kérjük az alkalmakra, 
Ő indítson el bennünk gondolatokat, 
és őrizze meg azokat.

Ó.  Óvatosság. Ha csak érdekel az aznapi 
gondolat, csak hallani szeretnél egy 
két dolgot, és passzívan szeretnél részt 
venni, akkor vigyázunk a lelkedre, és 
csak akkor teszed hozzá a saját gondo-
latodat, ha szeretnéd.

R.   Rend. Rend a lelke mindennek, itt az 
ifi ben is érvényesül ez.

A.   Ajtó. Ez mindenki előtt nyitva van, 
visszajáró vendégünk is sok van, szoktak 
jönni újak, az ajtó nyitva, az út szabad 
hozzánk. Bármikor. Bárkinek. 

Most már látod, ebből áll. És ha összeáll, 
akkor az jön ki belőle, hogy kellemesen 
érzed magad, egy kellemes, kreatív, vidám 
társaságban, sok új gondolatot hallasz, amin 
esetleg később is elgondolkodhatsz, amiket 
később is tudsz használni. Megszorzod a 
sok nevetéssel, a játékkal, az énekléssel. 
Hozzáadod még a tesitermes sportolási le-
hetőséget – foci, pingpong, kosár…–, kicsit 
talán elfáradsz, elosztod az idővel, és pont 
ott vagy, hogy milyen szuper volt a napnak 
ez a része. Nem rossz képlet, és még el sem 

ronthatod. A legfontosabb része a zárójel, és 
tudod, ami a zárójelben van, az elsőbbséget 
élvez. Itt van Isten. Az Ő kezében vannak 
alkalmaink, az Ő áldásával gyűlünk össze. 
Az Ő értékrendjében nézzük meg a dolgo-
kat. Ő is ott van velünk.

Ugye volt már olyan érzésed, hogy egy 
igen-igen megerőltető hét után alig vártad 
a szombatot? 

Gyere el ifi re hozzánk szombat délután 
négy órakor a Gyülekezeti terembe, és nézd 
meg, próbáld ki, hogy kellemesen teljen az 
a szombat délután.

Kis Anikó

M I S S Z I Ó

Ifi k foglalkozása
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Bizonyára ismert tény, hogy 
az Idősotthonunk hosszú 
ideje működik Albertirsán, 
67 éve. Még Roszík Nagy-
tiszteletű Úr alapításában 
kezdődött a szociális munka 
elsősorban a helyi evangéli-
kus idős gyülekezeti tagok 
életének, mindennapjainak 
megsegítésére.

Az eltelt évek alatt ez az intéz-
mény bár sok „megpróbáltatáson” 
ment át, mégis a jelenkori szociá-
lis szolgáltatásoknak legnívósabb 
módján próbál megfelelni az 
elvárásoknak.

Néhány információ az ott-
honról.

Hatvan főre van engedélyünk 
a Közigazgatási Hivataltól. Je-
lenleg 59 fő a létszámunk, csu-
pán egy férfi  számára van üres 
helyünk.

Napi négyszeri étkezést biz-
tosítunk. November 1-jétől 
menüválasztásos lehetőség áll 
a gondozottjaink számára az ebé-
det illetően. (A+B+cukorbeteg 
diéta és epekímélő diéta)

Heti egy alkalommal tart Mak-
kos doktor háziorvosi rendelést 
helyben, és a szakrendelésekre 

is – saját intézményi autóval – 
visszük el az időseket. Jó kap-
csolatot tartunk a sürgősségi 
ügyelettel és a mentőkkel is. 
Sajnos időszakonként erre is 
szükség van.

Intézeti alap-gyógyszerkész-
letünk lehetővé teszi az általá-
ban szükséges gyógyszerrel való 
ellátását a lakóinknak, így csak 
az extra, plusz igényeket kell 
önerőből fi nanszírozni.

A mentális gondozásra nagy 
súlyt fektetünk. Két szakember is 
segíti a nővérek munkáját a lelki 
gondozás terén. Naponta tornát 

is tartunk minden mozgékony 
idősünk számára. Foglalkozta-
tást szintén. A lelki gondozást 
evangélikus lelkiséggel és szív-
vel-lélekkel Túri Krisztina végzi 
intézményünkben, naponta reg-
geli áhítatot tart, délutánonként 
rendszeresen biblia órát.

Krisztina odaadó lelkészi te-
vékenysége keretet ad szociális 
munkánknak, és reményeink 
szerint együttműködésünk segít 
visszaállítani intézményünk régi 
jó hírnevét.

Csolti Ildikó
intézményvezető

Október 24-25-én az alberti gyülekezet-
ből 38-an a presbitérium szervezésében 
meglátogattuk szilágysomlyói reformá-
tus testvérgyülekezetünket. 

Kapcsolatunk közel két évtizedes múltra 
tekint vissza, jól működik az ökomenikus 
gondolatok mentén. Elmondható, hogy 
közeli barátságok alakultak ezek alatt az 
évek alatt, a két gyülekezet találkozásait 
pedig mindig emlékezetes kirándulások, 
meghitt istentiszteleti alakalmak és fehér 
asztal melletti őszinte, gyakran önfeledt és 
vidám beszélgetések jellemzik. Számunkra 
tökéletes a családoknál történő elhelyezés, 
így jobban megismerjük a határ túloldalán 
élő magyarok mindennapjait, örömeikkel 
és nehézségeikkel együtt.

A szombat délutáni programról a vendég-
látók gondoskodtak. Többen megmászták 
a „Magura” meredek emelkedőit, ami bár 
megerőltető volt, de minden fáradtságért 
kárpótolt az elénk táruló táj szépsége. 
Voltak, akik sétáltak a szépülő városban, 
megnézték az épp átadás előtt álló főt-
eret, illetve Báthory István lakhelyéül is 
szolgáló – jelenleg régészeti feltárás alatt 
lévő – romvárat.

Közös programunk vasárnapi istentiszte-
lettel kezdődött, ahol Túri Krisztina lelkész 
hirdette Isten igéjét. Az Alberti gyülekezet 
ifjúsági kórusa rövid műsort adott, melynek 

keretében a kórusművek között verseket is 
előadtak fi ataljaink.

A lelkésznő az 1956-os forradalomról tar-
tott  ünnepi megemlékező beszédet,

Mike Zoltán szilágysomlyói református 

lelkész bevezetője után pedig a helyi és megyei 
szervezetek – a szószék mellett kialakított 
emlékhelyen helyezték el koszorúikat. A 
gyülekezet előtt köszöntötték Szabó Zaka-
riás 90 éves’56-os forradalmárt.

Farkas László, az alberti gyülekezet fel-
ügyelője nagy elismeréssel szólt a nyílt, 

őszinte és a magyarságukat bátran hirdető 
szilágysomlyói keresztyén testvérekről, és 
mindannyiunk nevében megköszönte a 
vendéglátást.

Programunk közös ebéddel zárult. A cso-

port tagjaként jelen volt Roszik Mihályné, 
aki Roszík Mihály könyvével ajándékozta 
meg a vendéglátóinkat.

Az 2010-es alberti találkozás reményé-
ben búcsúztunk el szilágysomlyói test-
véreinktől.

Kassik Károly

S Z E R E T E T O T T H O N U N K R Ó L

Határtalan testvériség a Krisztusban

A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthonról
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JAZINICZKY BEÁTA
A Kecskeméti Tanítóképzőben végzett tanító 
szakon, magyar nyelv és irodalom művelt-
ségi területen.

– Miért pályáztál a mi iskolánkba?
– Területi gyakorlatomat itt végeztem, 

és nagyon megszerettem az iskolát is, és a 
gyakorlatvezetőim (Motyovszki Zsuzsan-
na, Gyócsos Krisztina) nagyon inspiráltak 
engem.

– Beváltotta-e reményeidet az iskola?
– A pedagógus pálya szépségeit és ne-

hézségeit most kezdem el megtapasztalni. 
Jól érzem magam a munkahelyemen, mert 
fi atalos és rugalmas a tantestület és sokat 
segítenek.

– Mit tartasz a legnagyobb kihívásnak?

– Azt szeretném elérni, hogy a gyerekek 
úgy fogadjanak el, hogy bátran fordul-
hatnak hozzám, mégis megadják a kellő 
tiszteletet.

– Mit jelent számodra, hogy keresztyén isko-
lában tanítasz?

– Egyrészt megtiszteltetés, mert hozzá-
járulhatok ahhoz, hogy a gyerekek erkölcsi 
nevelése mellett  Isten szeretetére is nevel-
hetem őket. Másrészt nagy felelősségnek 
érzem, mert minden területen jó példával 
kell elöljárnom. Ezzel az igével indítottak el 
a tanítói pályán: „Az Úr irányítsa szíveteket 
Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságá-
ra.” 1 Thessz 3, 5

****
KOSKA KLÁRA

A budapesti ELTE Tanítóképző Főiskolán 
végzett tanító szakon természetismeret 
műveltség területen.

– Miért pályáztál a mi iskolánkba?
– Ebbe az iskolába jártam, mi voltunk 

az első ballagó osztály. Itt kereszteltek, itt 
konfi rmáltam. Tagja vagyok a Campanello 
kórusnak alapítása óta, három éve presbiter 
is vagyok. Így természetes volt, hogy ide 
visszajövök, hiszen a szívem visszahúzott. 
Eddigi életem legszebb korszaka volt az itt 
töltött 8 év.

– Beváltotta-e reményeidet volt iskolád, mint 
munkahely?

– Nagyon jól érzem magam, mert min-
denkit ismertem már régebbről, hiszen 
volt tanítóim lettek a kollégáim. Bárkitől 
kérhetek segítséget, szívesen adják át ta-

pasztalataikat. Így volt ez akkor is, amikor 
a 10 hetes gyakorlatomat végeztem Szakál 
Rita tanítónőnél.

– Mit tartasz a legnagyobb kihívásnak?
– Most napközis csoportot vezetek, de 

sokkal nagyobb feladat lesz, ha osztálytanító 
leszek, és én felelek azért, hogy mindenki 
elsajátítsa a betűvetést és a számtant.

– Mit jelent számodra, hogy keresztény isko-
lában tanítasz?

– A keresztény úton a szüleim indítottak 
el, így fontos számomra, hogy az életemet 
Jézus végigkísérje. A keresztény iskola en-
nek egy állomása. 

Ezzel az igével indítottak el a tanítói pályán: 
„Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, 
azért maradtam irántad hűséges – mondja 
az Úr.” Jer 31, 3

Hepp Éva

Iskolánk 2007 óta egy német partneriskolai 
kapcsolat kiépítésén dolgozik. Németet 
tanuló diákjaink közül többen is levelezést 
folytatnak egy bajor iskola diákjaival. Ebben 
az iskolában még órarendi keretek között 
tanítanak hittant, amely ritkaságszámba 
megy Németországban.

Ez év októberében néhány napra vendé-
gül láthattuk az Euerdorfi  Einhard Volkss-
chule általános iskola igazgatónőjét és egy 
tanárnőjét (Frau Parr-t és Frau Rüster-t). 
Megismerkedtek az iskolával, a tanári kar-
ral és természetesen a gyerekekkel is. A 

tornateremben összegyűlve rövid német 
köszöntővel fogadtuk őket, a kicsiktől a na-
gyokig megmutathatták a gyerekek, mennyi 
mindent tanultak már németül. 

Igyekeztünk számukra változatos prog-
ramot összeállítani, így például jártunk a 
Gödöllői Királyi Kastélyban, ahol német 
nyelvű tárlatvezetéssel tekintettük meg a 
Sisi-kastélyt, valamint sétáltunk velük 

Szentendrén is, ahol egy gyönyörű cuk-
rászdában kóstolhatták meg a magyar cuk-
rászsüteményeket. Kedvtelve válogatták 
vendégeink a gyümölcsöt és a virágot az 

albertirsai pénteki nagypiacon is. Rövid 
látogatást tettünk Budapesten is, ahol meg-
néztük a nevezetességeket és betértünk a 
híres Gerbeaud cukrászdába.

Jövetelük célja az iskolával való megismer-
kedésen túl egy előkészítő megbeszélés volt, 
ugyanis néhány diákot és két felnőtt kísérőt 
meghívtak egy hétre Németországba még 
ebben a tanévben. Nagyon örülünk ennek 
a lehetőségnek, hiszen ez komoly motivá-
ció lehet a tanulók számára az idegen nyelv 
tanulásban. 

Brabander Szilvia

Bajor vendégek az iskolában

I S K O L Á N K R Ó L

Új tanítóink bemutatása
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Óvodai nevelésünk feladata a harmonikus 
személyiségfejlesztés, a gyermek segítése 
az iskolai életre való felkészülésben. A fej-
lesztés nem erőszakos tanítást jelent, hanem 
támaszt nyújtunk az érési folyamatban az 
életkorának megfelelő eszközökkel.

Az iskolaérettség kritériumai: szociális- és 
értelmi-mentális fejlettség. Normális fejlő-
dés esetén ezek a funkciók az óvodáskorban 
kialakulnak.

A törvény szerint, aki május 31.-ig betölti 
a 6. életévét, iskolába kell mennie, de 1 év 
felmentést kaphat az a gyermek, aki még 
nem elég érett az iskolára.

Mi jellemzi az iskolaérett gyermeket?
• 6 éves kora körül hirtelen megnő, fi zi-

kai ereje fokozódik, s ez szükséges a kitartó 
munkához.

• Megkezdődik a fogváltás.
• Kissé csökken a mozgásigénye, de az 

ugrándozásra szüksége van.
• Fokozottan önállóvá válik, képes egy-

szerű hasznos munkát elvégezni.
• Kialakul feladattudata, a kapott felada-

tokat végrehajtja. Ez a tulajdonság pszichés 
érettséget is jelent. Megmutatja mennyire 
kíváncsi, mennyire képes új feladatokat 
befogadni.

• Képes szabályokat elsajátítani, betartani, 
ezáltal nő a fegyelmezettsége. A fegyelme-
zettség növeli fi gyelmét, akaraterejét. Fel-
adatvégzés közben nincs szüksége kontrollra, 
állandó fi gyelmeztetésre.

• Fontos a szociális érettség. Mennyire 
képes a közösségbe beilleszkedni, a kö-
zösség szabályaihoz alkalmazkodni, tud-e 
kompromisszumokat kötni? A nehezen 
alkalmazkodó gyermeknek több problémája 
lesz az iskolában. A viselkedési, magatartási 
zavarok a legszembetűnőbben zavarják az 
iskolai munkát. A gyermeknek tudnia kell 
tájékozódni térben és időben.

• Tudnia kell elemezni, összehasonlítani 
dolgokat, felismerni lényeges összefüggé-
seket.

• Megfelelő szókinccsel kell rendel-
keznie. 

• Tisztán kell beszélni.
• Megfelelő ismeretekkel kell rendelkez-

nie a körülötte lévő világról, a számosság, 
matematika területén.

Az óvodában a játékok sokfélesége bizto-
sítja e funkciók optimális fejlesztését.

Fontos, hogy a szülők is fokozott fi-
gyelemmel kísérjék a gyermek fejlődését, 
észleljék a bekövetkező változásokat. Be-
szélgessenek rendszeresen a gyermekkel, 
hogy elmondhassa problémáit, gondolatait, 
örömeit, konfl iktusait. Nem kell szégyellni, 
ha valaki szakembertől kér tanácsot, hiszen 
a gyermek érdekében történik. A pedagógu-
sok, szülők és más szakemberek ugyanazért 
a célért, a gyermek sikeres előmeneteléért 
tevékenykednek.

Aszódi Zsuzsanna

Nagycsoportosok 
Budapesten

Egy esős, őszi reggelen autóbuszra szálltunk, hogy feljussunk a fővárosba. Célunk az volt, 
hogy megnézzünk egy előadást a Planetáriumban, utána pedig az Állatkertben töltsünk 
néhány órát.

A csillagos égbolt, a Naprendszer bolygói mesés látványt nyújtottak mindnyájunknak. 
Mire az Állatkertbe értünk, ragyogóan sütött a Nap. 

Beneveztünk egy csapatjátékba, melyben kisebb- nagyobb csoportok vehettek részt. 
Állomásonként kérdésekre kellett válaszolnunk, játékos feladatokat kellett megoldanunk. 
A helyes válaszokért, jó teljesítményekért képeket, matricákat, kis állatfi gurákat kaptunk. 
Annyi látnivaló volt, hogy nem is tudtunk mindent megnézni. 

A lombrágó zsiráfok, a mókás fókák, az óriás krokodilok mellett az apró, színes halak, 
a cikázó sirályok is emlékezetünkbe vésődtek.

Megkönnyebbülést jelentett számunkra az, amikor hátizsákjainktól megszabadulva 
szaladgálhattunk, játszhattunk a nagy játszótéren. Később a padokra telepedve fogyasz-
tottuk elemózsiánkat. Szinte repült az idő. Nehezen váltunk el a játszótértől, az állatkert 
nyújtotta varázslatos világtól.

 Jönnünk kellett, mert itthon vártak minket sok kérdéssel, szeretettel és öleléssel.
Kostyalik Zsuzsanna

KÖNYV-
AJÁNLÓ

A Szalay kiadó gondozásában jelent meg 
A VILÁG VALLÁSAI 

című gyönyörű képekkel illusztrált al-
bum.

 
Gyermekeknek ajánljuk a HARMAT ME-
SÉLŐ BIBLIÁT, melyhez játéktár és han-
goskönyv is kapható. 
Ez utóbbiban a Biblia 74 története hallható 
Rudolf Péter tolmácsolásában .

 
Családoknak ajánljuk Gary Chapman pár-
kapcsolati könyveit: Változzunk együtt, 
Nyerő páros, Egymásra hangolva…

 
Gyülekezeti iratterjesztésért felelős:
Fazekas Károlyné

 
2010-es Evangélikus útmutató és naptár, 
Evangélikus Élet kapható a templomban 
Bartos Mártonnénál

Ó V O D Á N K R Ó L

Az iskolaérettségről
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Mandák-otthonnak hívják azt az épületet, 
ahová elődeink több mint 40 éve, mi fi ata-
lok több mint 6 éve visszatérünk az Alberti 
gyülekezetből Fótra. A szép nagypolgári 
villa Mandák Mária hagyatékaként került  
az Evangélikus Egyház tulajdonába és így 
ad napjainkban is otthont a kántorképző 
intézetnek.

Nyaranta 3 tanfolyam indulásával töltik 
meg a diákok az épületet. Minden kurzus 
két és fél hétből áll, amelyet nagy izgalom-
mal várunk. Albertiből az első tanfolyamra 
szoktunk jelentkezni, mely június  végén 
veszi kezdetét Bence Gábor (az intézet 
igazgatójának) vezetésével. A sok jó kedv 
mellett  a kemény munkából is kivesszük 
részünket, igaz vannak akik csak a társaság 
miatt, de túlnyomórészt a zenével kapcso-
latos komoly feladatok elsajátításáért jön-

nek Fótra. Napjainkat áhítattal kezdjük, és 
utána mindenki szétszéled. Ki gyakorlójára, 
ki orgona-, harmónium-, ének-, szolfézs-
órájára. Akik szert tesznek ezek mellett egy 
kis szabadidőre, azok kimehetnek a kertbe 
pingpongozni, röplabdázni, vagy csak egy 
plédet leterítve olvasgatni. Mindenki meg-
találhatja a maga korosztályát kicsik-nagyok 
egyaránt. A vacsora és az esti áhítat után 
kezdődik a foci, ahová bárki beállhat ké-
pességeitől függetlenül. A napot egy közös 
esti énekléssel zárjuk a zenekar kíséretével. 
Később a tanárok  próbálnak bennünket 
lecsendesíteni, ami többé-kevésbé sikerül 
is nekik. A tanfolyam utolsó hetét már min-
denki nagy izgalommal tölti. Ki-ki az ének-, 
bibliaverseny, vagy az utolsó napi hangszeres 
vizsgák miatt. A búcsúest, mindig nagyon 
jól sikerül. Ekkor van a kamara est , ahol 
tanárok-diákok egyaránt különböző hang-
szereken játszva, énekelve, egyedül vagy 

csoportosan lépnek fel. Később a kertben 
a „ tanfolyamtűz”-et körülülve énekelünk. 
Másnap reggel mindenki „igazán kipihenve”  
próbál magára emberi külsőt varázsolni. 
Nagy nyüzsgés-forgás között odaköszönünk 
a családtagoknak, és elkezdődik a sokak által 
remegve várt hangszeres vizsga. A vizsgák 
után énekkari műveket adunk elő, és átsé-
tálunk a Fóti Evangélikus Templomba, ahol 
záró Istentiszteleten veszünk részt.

A közösen eltöltött ebéd után néha kön-
nyezve veszünk egymástól búcsút , és ígé-
retek sora hangzik el, hogy jövőre ugyanitt 
találkozunk.

A kántori oklevél eléréséhez szükséges 
téli tanfolyamra járni, hiszen a vizsgák nagy 
részét itt tudjuk elvégezni. Iker Mártival úgy 
döntöttünk, hogy novembertől folytatjuk 
tanulmányainkat a téli tanfolyamon, így a 
szombat délelőttjeinket Fóton töltjük.

Ez az intézmény szerintem azért tud hosszú 
évek óta fennmaradni, mert nem csak elő-
deinket,hanem minket is elvarázsol ez a hely, 
amire mindig szívesen fogunk emlékezni.

Délkuti Ágnes

Sokszínűek vagyunk
A hagyományainkhoz híven idén is meg-
rendeztük a Tessedik Kórusfesztivált, im-
már hetedik alkalommal. Október 10-én 
összegyűltek városunk énekkarai, hogy 
megmutathassák repertoárjuk legszebb da-
rabjait. Együtt énekeltek idősek és fi atalok, 
nők és férfi ak, Campanella-tól Campanel-
lo-ig evangélikusok, katolikusok, baptisták, 
a Daloskör tagjai.

Idén Pécsről érkezett a díszvendégünk, a 
lelkes fi atalokból álló Gospel Kórus. Min-
denkit elkápráztattak lendületes, magas 
színvonalú zenéjükkel. A kórus vezetője 
elmondta, hogy 7 éve alakultak az evangéliu-
mi örömhír továbbadására. Zenéjük afrikai, 
amerikai eredetű egyházi könnyűzene. 

– Sokszínűek vagyunk, hiszen egyete-
misták, gimnazisták, tanárok, mérnökök 
énekelnek együtt (ezt jelképezi az öltözé-
künk is), mégis Krisztusban egynek érezzük 
magunkat – mondta Árvai Dániel.

Ez a sokszínűség jellemezte az egész fesz-
tivált, melynek végén felhangzott több száz 
énekes ajkán „Glória szálljon a mennybe fel, 
jöjjön a földre a béke, és az emberi szívbe 
a jóakarat!”

Hepp Éva

Örömmel adjuk hírül a kedves olvasóknak, 
hogy immár 5. alkalommal, október 10-én 
rendeztük meg az Országos Koráléneklési 
Versenyt az Alberti Evangélikus Általános 
Iskolában. A három kategóriában meghirdetett 
versenyre idén 26-an neveztek be az ország 
több evangélikus intézményéből. Versenyzők 
érkeztek a nyíregyházi Luther Márton Kollé-
giumból és Kossuth Lajos Gimnáziumból, az 
orosházi Általános Iskola és Gimnáziumból, 
a szarvasi Benka Gyula Általános Iskolából, 
a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium-
ból, az Irsai Evangélikus Gyülekezetből és 
a házigazda Alberti Evangélikus Általános 
Iskolából. A zsűri a következő versenyzőket 
találta a legjobbnak:

1. kategória (3-4. osztály) kiemelt arany: 
Madarász Noémi Orosházáról, felkészítet-
te Domjánné Szólik Anikó; arany: Benkő 
Katalin szintén Orosházáról. 2. kategória 
(5-8. osztály) kiemelt arany: Horváth Ábel 
Sopronból, arany Iker Julianna Albertiből, 
felkészítette Hepp Éva. 3. kategória (9-12. osz-
tály) kiemelt arany: Gaál Eszter Nyíregyháza 
Kossuth Gimnázium, felkészítette Belinszki 
Etelka; arany: Sándor Imola Orosházáról. 
Gratulálunk a nyerteseknek és a felkészítő 
tanároknak. Minden résztvevőnek köszönjük 
a versenyzést, és azt, hogy fontosnak tartják a 
korálokat, éneklik és tanítják azokat. Jövőre is 
várjuk a lelkes éneklőket a 6. versenyre!

Hepp Éva

G Y Ü L E K E Z E T Ü N K  Z E N E I  É L E T É B Ő L

Fót varázsa

V. Országos Koráléneklési Verseny
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Gyerekkórus 
a vendégházban

Campanella gyerekkórusunknak július 
végén immár harmadszor volt lehetősége 
eltölteni egy hosszú hétvégét gyülekeze-
tünk vendégházában. Több mint 20 dalos 
ajkú gyermek költözött be a komfortos 
szobákba. Természetesen sokat énekeltünk, 
de izgalmas kalandokban és játékban sem 
volt hiány. Az első este „Titkos helyek” 
című helyismereti akadályversenyen 
vettünk részt. Másnap strandoltunk, az 
esti vetélkedő után, pedig karaoke partit 
rendeztünk. A szombati lovaglás után 
következett a tábor legszebb része. Az 
iskolaudvaron több mint 300 mécses-
ből kiraktunk egy keresztény jelképet, 
és míg sorban mindenki meggyújtott 
belőle néhányat, lelki énekeket énekel-
tünk gitár kísérettel. Ránk sötétedett és 
közben gyönyörűen kirajzolódott az előre 
megtervezett forma. A hétvégét természe-
tesen a vasárnapi istentisztelettel zártuk, 
melyen a gyülekezetnek elénekeltünk 
néhány megtanult éneket.

Köszönjük minden segítőnek a munkát, 
és a gyülekezetnek a lehetőséget. Remél-
jük jövőre is táborozhatunk!

Az énekkar tagjai

A rejtvény megfejtését 2009. december 18-ig lehet odaadni Koska Klára tanító-
néninek. A borítékra írjátok rá a neveteket, címeteket és a korotokat. Sorsolás: 
2009. december 25-én a d.e.10 órai ünnepi istentisztelet keretében lesz.

1. Ábel testvére

2. December 6-án jön

3. Erre feszítették meg Jézust

4. Jézus anyja

5. Karácsonyi dísz

6. Ünnepi sütemény

7. Édesség

8. Várakozással teli időszak

9. Mennyből az…… (becézve)

Gyerekoldal

A rajzokat ki is színezheted!
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HIVATALI IDŐ
Hétfő és péntek: 9-13 óráig
Telefonszám: 06-53-370-179
Túri Krisztina lelkész elérhetősége: 
    06-20-824-65-05

A temető TÉLI nyitva tartása:
Minden nap 6-17 óráig
Temetőgondnok: Andó Csaba
Elérhetősége: 06-20-775-37-19

ÉLETJEL • AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelős kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Túri Krisztina evangélikus 
lelkész. Felelős szerkesztő: Koska Klára. Szerkesztők: Hepp Éva, Ikerné Roszik Márta, 
Kassik Károly. A grafi kák Várhelyi György szobrászművész, Hepp Ildikó és Gyüdi Sándor 
munkái.

Az egyházfenntartó gyülekezeti 
tagok számára szolgáltatási díjak 

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

Megkérdeztem az ismerőseimet, hogy mit jelent 
nekik az Ádvent. A legjellemzőbb válaszokból 
összeállítottam egy csokrot.
K. K.: Szeretetet, békességet, nyugalmat Krisz-
tus által.
Sz. R.: Mindenképpen pozitív dolgot. Remény-
teljes várakozást.
J. K.: Nyugalom, öröm, ünnepi hangulat.
Gy. K.: Jézus születése hozza meg nekünk 
a reményt.
I.M.: Esti elcsendesedést egy csésze illatos tea 
mellett.
B. Sz.: Fahéj és narancsillatú békés estéket az 
ünnepi díszbe öltöztetett lakásban.
K. Gy.: Böjttel készülök az ünnepre.
H. Á.: Gyertyagyújtást.
K. K.: Vágyakozás-várakozás.
D. Á.: Karácsonyi hangversenyek sokaságát.
I. F.: Ünnep, Jézus születése
K. K.: Először is családom felé minél nagyobb 
szeretetet árasztva készüljek Jézus születésére. 
Másrészt reménykedem, hogy Jézus másod-
szor is eljön a Földre, mint ígérte. Keresem 
az Istennel való találkozást imádságban és jó 
cselekedetekben.

 KULTURÁLIS PROGRAMOK

Hangversenyek 
Ádvent idején

November 29. Hálaadó zenés istentisztelet 
Marosvári Péter orgonaművész és az ének-
karok szolgálatával
December 20. 16 óra Ádventi hangverseny 
Balczó Péter az ADAGIO énekegyüttes 
tenorja és Hepp Ildikó fellépésével. Jegyek  
1500 Ft-os áron kaphatók az iskolában.

KAPU Program

Workshop 2009.november 28-án a Szeretet-
otthon Imatermében 10-12 óráig.
A  KAPU önkéntes program tréningje  2009.
dec.18-20-ig a Szeretetotthon Imatermében. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Túrmezei Erzsébet: 

Gyertya 
(részlet)

De van karácsony, s én úgy szeretem
kis gyertyaéletem.
Ameddig karácsonyra vártam, 
értelmét, célját soká nem találtam.
Míg egy szép, angyalénekes,
halk estén Betlehembe értem,
s fel nem ujjongtam: „Most már értem.

Most már tudom, miért is élek
ezen a nagy, sötét világon:
hogy világítson kicsi gyertyalángom 
előre, Betlehem felé
és megváltatlan, Megváltóra váró,
sok emberszív dobbanjon meg belé.”

Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér.
Felül törött. Talán semmit se ér.
De ha zöld fenyőről ragyog rád,
a szíved fölviszi az égig,
az eget meg lehozza hozzád.

M E G H Í V Ó

ADVENT

ÁLLANDÓ ALKALMAK
Hétfő reggel 7:45 óra:  Iskolások hétkezdő 
áhítata a Templomban
Kedd-péntek 7:55-től: Reggeli áhítat a gyü-
lekezeti 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 Temp-
lomban, vele párhuzamosan gyermek isten-
tisztelet a gyülekezeti teremben
Vasárnap du. 17 óra: Esti Istentisztelet a gyü-
lekezeti teremben

ADJON ÉLETJEL-ET ÉS 

JÖJJÖN EL 

ALKALMAINKRA !

ÜNNEPI ALKALMAK
December 3. 18 óra: Ádventi alkalom Pres-
bitereknek. Igét hirdet: Budai Zsolt ev. 
lelkész
December 5. 10-12 óra: Ádventi Baba-Mama 
klub
December 10. 18 óra: Ádventi alkalom Óvo-
da, Iskola dolgozói részére. Igét hirdet: B. 
Pintér Márta ev. lelkész
December 17. 18 óra: Ádventi alkalom Sze-
retetotthon dolgozói részére. Igét hirdet: 
Rezessy Miklós ny. ev. lelkész
December 24. 17 óra: Szentesti Istentisztelet
December 25. 10 óra: Karácsony 1. ünnepi 
Istentisztelet Úrvacsoraosztással
December 26. 10 óra: Karácsony 2. ünnepi 
Istentisztelet Úrvacsoraosztással
December 31. 17 óra: Óév esti Istentisztelet
2010. Január 1. 10 óra: Újévi Istentisztelet 
Úrvacsoraosztással
2010. Január 6. 10 óra: Vízkereszt ünnepi 
Istentisztelet


