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Pünkösdi kérdés – Jézusi válasz
„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát és másik
Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat
meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”
Jn 14, 15-17
„Ha szerettek engem” – szól Jézus, tanítványaihoz. Mennyi mindent jelent a
szeretet: életünk alapját, létszükségletet,
mégis hányszor marad csak puszta érzés,
vagy éppen az önzés eszköze. A „valamit
valamiért” elüzletiesedett világszemlélete
átjárja, még a legtisztább, legfontosabb
értékeinket is - ilyenkor, kimondva, vagy
kimondatlanul oda kerül a feltétel szava:
szeretlek HA….. Az idézett evangéliumi
igeszakaszban, látszólag Jézus is bizonyítékát kéri annak, ami valóban Hozzá fűzi az
akkori és mostani tanítványt. :Ha szerettek,
megtartjátok parancsolataimat.
Látszólag, mert amit kér, nem cserébe
kéri, következményként tapasztalható meg.
A szeretet következménye, hogy annak,
akihez fűz komolyan vesszük a kérését,
szavát – nem külső kényszer, hanem belső
indíttatás hatására. Megtörténik velünk, az
ember kilép önmaga bűvköréből, és fontossá
válik a másik, az egyéni ellenében a közös.
Ez pedig már tettenérhetően a Szentlélek
munkája – aki megszólít, rávilágít arra,
ami igazán lényeges
és összeköt Istennel
és emberrel, a szeretet
kötelékében.
Hajlamosak vagyunk elhinni, hogy
csak úgy változhatnak
meg életünk meghatározó körülményei,
ha valamiféle külső
erő, hatás, történés
változtatja meg azokat.
A jézusi mondanivaló kulcsa az utolsó mondat zárásában
van – ismeritek Őt,

nálatok lakik, bennetek lesz. Ezt mondja
el a Lélekről – ami úgy változtatja meg a
körülöttünk lévő világot, hogy a bennünk
lévő világgal kezdi.
A Szentlélek nem külső erő, mankó, támasz,
hanem belső tartásunk alapja. Így történik az
első Pünkösdkor is, amikor az elgyengült,
kétségeskedő, erőtlen tanítványok valóban
„tüzet fognak”, ez a belső tűz pedig lendületet, erőt, bátorságot ad nekik, és hatással
lesz több ezer emberre a városban.
A pünkösdi Lélek kisöpört mindent, ami
akadályává vált a tanítványok igaz szeretetének, küldetésük betöltésének. Félelmet,
bűnt, sötét gondolatot, a kiúttalanság és a
csüggedés mélybe húzó érzéseit.
Jézus arról is tanít, hogy az igazság Lelke megmutatja, mi az igazán fontos, mi
az igazi érték, amit képviselni lehet, sőt
kell ma is. A mit és a hogyan kérdéseire
kap választ az, aki valóban meg akarja ezt
a választ hallani.

Egyre bonyolultabb élethelyzetekbe, történelmi körülmények közé, emberi viszonyokba kerülve létkérdés – mit tehetünk,
merre indulhatunk, egyáltalán van-e előttünk
bármiféle döntési lehetőség?
Amikor pedig sikerül meglátni az irányokat, megtalálni a válaszokat, még mindig ott
van annak az égető bizonytalansága, hogy
hogyan fogjunk hozzá? Jézus ismeri emberi
életünk minden kérdését, bizonytalanságát,
külső és belső akadályát, ezért lett Megváltónkká. Nekünk, megváltottjainak szól
az ígéret: Pártfogót kaptok!
Ha szeretjük őt, komolyan vesszük a
szavát, és ez nem lesz, nem lehet következmények nélkül való! Merjük-e így szeretni?
Merünk-e lépni a hit útján?
Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj reánk!
Ámen.
Túri Krisztina
lelkész
Karl Rahner:

Hiszek a Szentlélekben
Hiszem,
hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedéseimben.
Hiszem,
hogy átjárja egész lényemet.
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Bibliáról az óvodában
Óvodás gyermekeknek az Isten dolgairól
beszélni, bevezetni őket Jézus világába,
nevelő-oktató munkánk szerves része és
nagyon szép feladat.
A biblia nem más, mint az Isten és az
ember kapcsolatának írott formája. Nem a
gyermekek nyelvén íródott, de a gyermekeknek joguk van az evangéliumhoz.
A bibliai történetek között válogatnunk
kell. Nem szabad minden történetet óvodáskorban elmondanunk. Milyen történeteket
választhatunk? Amit hitelesen át tudunk
élni, el tudunk mondani és a gyermekek fejlettségének megfelel. Célunk, hogy pozitív
élményeik legyenek, mélyebb értelmezés
iskolás korban történik majd. Gyermekszerűen, konkrétan mondjuk, lerövidíthetjük, de
nem lehet hiteltelenné tenni. A gyermekek
tapasztalatai, élményei határozzák meg, mit

és mennyit tudnak befogadni. Az óvodás
gyermekek életében a játék a fő tevékenységi
forma. Sok mozgást igényelnek, félelem és
szorongás is jelen lehet a hétköznapjaikban.
Realitásérzékük kicsi, gondolkodásukban
fantáziájukkal pótolják a valóság képeit. A
felsorolt jellemzőket is ﬁgyelembe véve
szervezzük meg a napi áhítatokat és foglalkozásokat, melyen minden gyermek részt
vesz. A reggeli áhítat az elcsendesedés ideje,
igazodási pont a gyermekek napirendjében,
énekléssel, imádsággal, rövid beszélgetéssel.
A foglalkozások ideje hosszabb, heti két alkalommal ismerkednek a bibliai történetekkel,
a nagycsoportosoknak több időt biztosítunk,
részletesebben tárgyaljuk a témákat. A gyermekek kíváncsiságára alapozunk, ritmusosságra, változatosságra törekszünk, időnként
mozgásos feladatot is beépítünk a foglalko-

Középső csoportosok kirándulása
Budapesten
A középső csoportosokkal 2012.
április 27-én Budapestre készültünk kirándulni. Néhány nappal
előtte kérdezgették, hogy hányat
kell még aludni az indulásig. Onnantól kezdve, minden nap úgy
jöttek oviba, hogy visszaszámlálták
a napokat és végre elérkezett az
izgatottan várt kirándulás napja.
Délelőtt tíz órára a Bábszínházba
mentünk, ahol megnéztük a Csipkerózsa című előadást. Nagyon
meglepődtünk, mert nem bábelőadás volt, hanem élő színészek
előadásában láthattuk a mesét. A
gyerekek nagyon élvezték a vicces
jeleneteket, dalokat. Tetszésüket a
végén tapssal fejezték ki.
Ezután a Tropicariumba mentünk megnézni a tengeri halak
világát. A sok színes hal és a vízi
növények elkápráztatták a gyerekeket. Élvezték az „esőerdőt”, ahol
pillanatok alatt kialakult a vihar,
villámlással, égzengéssel, esővel
és gyorsan fedett helyre kellett
húzódnunk. Miközben vártuk,
hogy elálljon az „eső” jókora krokodilt láttunk a vízben, amitől a
gyerekek többsége tartott egy kicsit.
Körutunk végéhez érve a hatalmas
akváriumban a sokféle színes hal
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zások menetébe. Kiscsoportban maximum
10-15 perc, középső és nagycsoportban 20-25
percet fordítunk erre a célra. Az időkeretet
az aktuális helyzetekben növelhetjük vagy
csökkenthetjük. A bibliában leírtak, az Isten
dolgai érdeklik a gyermekeket.
Kedves Szülők! Forgassák otthon is a
Bibliát! Gondosan válasszanak a megjelenő
kiadványokból, mert nem mindegyik alkalmas
a gyermekek ismereteinek a bővítésére. Az
óvodások szívesen nézegetik a képes biblia
színes oldalait. Felidézik a megismert történetet a képek láttán, amely alkalom lehet
a tartalmas beszélgetésekre.
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”
– mondja Jézus. (Márk 10.14.) Jézus hív
mindenkit. Kövessük Őt! Mindenben. Jézus, példa az emberségben, megértésben
és a feltétel nélküli szeretetben. Ő járjon
előttünk.
Aszódi Zsuzsi óvó néni

Az első anyák napi ünnepély
a mini csoportban

és a cápák látványa, leírhatatlan
élmény volt a gyerekek számára. Rengeteg kérdésük volt, alig
győztünk mindegyikre válaszolni.
Bár néhány kisgyermek volt már
itt a családjával, mégis óriási élmény
volt a csoporttársaival is megnézni
ezt a csodálatos vízi világot.
Hazaindulás előtt játszottunk a
Campona előtti játszótéren ahol
olyan játékokat próbálhattak ki,
amilyenek a mi óvodánkban és
városunk játszóterein nincsenek.
Több napja már hogy vége a
kirándulásnak, de a gyerekek még
mindig izgatottan, örömmel beszélgetnek élményeikről.
Pásztor Tiborné Éva óvó néni

Anyák napja az év legszebb alkalma. Az ünnepek közül a legkedvesebb, a legmeghatóbb. Már hetekkel előtte beszélgettünk
a családról, a szülőkről, az összetartozásról, a szeretetről, különös hangsúllyal az édesanyákról, hogy milyen sokat tesznek
és fáradoznak értünk. Ezekkel a beszélgetésekkel érzelmileg
felkészítettük a kisgyermekeket erre a szép napra. Mivel a három éves gyermekeknek az édesanya a legfontosabb személy,
érzelmileg erősen kötődnek hozzá, ezért nagy izgalommal,
örömmel vettek részt a rövid kis versikék, énekek, mondókák, dalos játékok tanulásában. Az anyák napi ajándékokat is
nagy lelkesedéssel, odaadással készítették. Izgatottan vártuk
az alkalmat az óvodában és a gyülekezetben, hogy szeretettel
köszönthessük az édesanyákat, nagymamákat. Mikor elérkezett
a nagy nap, boldogan, sugárzó szemekkel, mosolyogva adták
elő kis műsorukat a gyerekek. Az édesanyák és a nagymamák
meghatottan, könnyes szemekkel ölelték magukhoz a virággal
és ajándékkal eléjük lépő gyermekeiket.
Czibula Zoltánné Kriszti és Kóródi Beáta óvó nénik

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton is szeretném megköszönni minden kedves
szülőnek és hozzátartozónak az óvodáért végzett segítő
munkáját, mely által megvalósult az óvoda parkosítása, a virágoskert bekerítése, a homokozó kiürítése
és újratöltése. A nagyon jól sikerült papírgyűjtésből,
melyben megtapasztalhattuk a négy csoport összefogását, a gyermekek örömére két új óvodai játékot
tudtunk vásárolni.
További közös munkánkra és a családok életére,
kérem Isten áldását.
Mag Pálné óvodavezető
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Óvodai alkalmak
Az óvodai évzáró és ballagás időpontja:
2012. június 2., szombat 9 óra.
Zárva tartás:
2012.06.18-tól, 2012.07.22-ig (5 hét)
Nyitás: 2012. július 23-án, hétfőn.
*****
Óvodai beíratás folyamatosan, szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik
2013. május 31-ig töltik harmadik
életévüket.
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Törökországi cserediák-kapcsolat
Nagyon megörültünk, amikor Marika néni
bejelentette, hogy lehetőségünk nyílik egy
cserediák programra a törökországi Cevre
Koleji iskolával.
Ezt az iskolát Tóth-Simon Ági néni találta
meg, és ő segített nekünk a levelezésben. Még
boldogabb lettem, mikor megtudtam, hogy
hozzám is jöhetnek, hiszen a levelezések
után áprilisban megérkeztek a vendégek.
Nagyon sok programot szerveztek nekik,

ahol természetesen mi is velük lehettünk.
Köztük volt az én kedvencem, is a monori
kalandpálya, melyre pénteken került sor a
húsvéti kézműves foglalkozás után. Rendkívül izgalmas és vicces volt. Úgy éreztem,
a török diákoknak is ez okozta a legnagyobb
élményt. A nap végén egy vacsora keretén
belül közös búcsút vehettünk vendégeinktől.
Másnap reggel könnyes szemmel engedtük
el őket.

Teltház!
Nem dicsekvésből, hanem örömből adtam ezt a címet a beszámolómnak! És ezt az örömömet szeretném megosztani, akkor, amikor
a Jónás és Jézus albertirsai előadásáról írok! Először is örülök, hogy
a majd’ 40 fős ﬁatal énekes/zenész csapat, az ország különböző
pontjáról (Győr, Bonyhád, Budapest, Sopron, Kőszeg…) összeverbuválódva úgy döntött, hogy ellátogatnak hozzánk Albertirsára.
Különleges dolog manapság ennyi ﬁatalt megmozdítani. Huszák
Zsoltnak és barátainak mégis sikerült.
A recept
pedig egyszerű! A KÖZÖSSÉG és
az együttlét a
fő motivációs erő, amelyek képesek
összehozni
ennyi ﬁatalt
időről-időre.
Szeretnek
együtt lenni,
jól érzik magukat egymás társaságában és örömmel vállalják azt a szolgálatot,
amely tulajdonképpen nem szól másról, mit annak a továbbadásáról,
hogy ők mennyi minden jó dolgot tapasztalnak Isten és egymás
közelében! Erről szól ez a rockoratórium is, amely elgondolkoztat
bennünket: Vajon mi hogyan éljük az
életünket? Tovább tudjuk-e adni mindazt, amit Isten ránk bízott?
Ezek a ﬁatalok őszintén tudták továbbadni, és ami külön öröm volt számomra,
hogy volt kinek továbbadni! Mert ápr.
22-én délután 4 órakor annyian gyűltünk össze a művelődési házban, hogy az
teljesen megtelt, sőt még pótszékekre is
szükség volt! Jó volt látni, hogy mennyien
megmozdultak, hirdették a koncertet,
szóltak egymásnak! Idősek-ﬁatalok, szülők és gyermekek, baptisták, katolikusok,

Szerencsére még láthatjuk őket, hiszen
most májusban mi látogatunk el hozzájuk
Isztambulba.
Nagyon hálás vagyok Marika néninek
és az angol tanárnőnek, Tóth-Simon
Ági néninek, hogy lehetővé tették számunkra ezt a felejthetetlen és csodálatos
élményt.
Iker Franciska
7. osztályos tanuló

reformátusok, evangélikusok! Sőt,
még más településekről
is érkeztek,
Pilisről, Budapestről,
Hévízgyörkről és még ki
tudja, hogy
honnan!
Vo l t a k ,
akik nem is igazán tudták, hogy mire számítsanak, akik még nem
igazán voltak ilyen alkalmon, most mégis eljöttek és nagyon jó érzés
volt az ő szavaikat hallani az előadás után. Családosok, anyukák,
apukák, ﬁatalok, idősebbek, gyermekek mind-mind azt mondogatták, hogy mennyire tetszett nekik ez az alkalom! De talán többet
ér minden szavamnál az, ha megosztom azokat a gondolatokat,
amelyeket Melitta néni fogalmazott meg a Jónás és Jézus kapcsán:
„Hallom a hirdetést, gondolkodtam elmenjek-e? A rock zene
nyolcvan évesen nem az én világom. Örülök, hogy elmentem.
Fiatalok, lelkészek úgy tették valósággá a Biblia régi, de örökre új
üzenetét, hogy énekük, zenéjük, arcuk és minden mozdulatuk
magával ragadott és azt mondtam, van üzenete a ma emberének.
Fontos, hogy ki-ki a maga nyelvén hallja. A ﬁataloknak, ahogy
ők élhetik át és mi idősek örülünk velük. Apostolunk, Pál is így
gondolta, mikor azt mondta: Mindeneknek mindenné lettem,
hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.”
Az előző szavakból is kiderül, hogy a
Jónás és Jézus rockoratórium egy igazi különlegesség volt. Nem koncert,
ahol ott van egy zenekar és egy közönség, hanem itt csak KÖZÖSSÉG volt,
amelynek jó volt a részesének lenni.
És remélem, hogy az elkövetkezendő
időben minél több ilyen alkalmunk lesz
és, hogy azok is el tudnak jönni, akik
esetleg most lemaradtak, hiszen ők is
közösségünk tagjai!
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… KÁCIÓ, AKÁCIÓ, VAKÁCIÓ!
Bár még nem kezdődött el a jól ismert
visszaszámlálás, de hamarosan itt van a nyár
és ezzel együtt a nyári szünet, amely idő
alatt számos gyülekezeti és országos tábor
kerül megrendezésre, amelyek közül szeretnék párat, már most a ﬁatalok és a szülők
ﬁgyelmébe ajánlani, hiszen ezek a táborok,
amellett, hogy sok-sok élményt nyújtanak
és felüdítik a testet, a lelket is formába lendítik az új tanévre!
 
1. Konﬁrmandus tábor: Már lassan
hagyománynak mondható, hogy a konﬁrmandusaink a maglódi ﬁatalokkal együtt
táboroznak Mátranovákon. Ez idén sem lesz
másként, ugyanis jún. 18-a és 22-e között
vár ránk a sok élmény, játék, ének és természetesen a sok-sok beszélgetés! Bővebb
információk: Túri Krisztina (lelkész)
 
2. Iskolai tábor: A nagy várakozásnak
eleget téve az idén nyáron jún. 25-től 29-ig
Hercegkúton rendezzük meg iskolánk táborát. A programban rengetek kirándulás
és látnivaló szerepel: Mezőkövesd (Matyó
Múzeum), Lillafüred (vízesés), Vizsoly
(Biblia megtekintése), Boldogkő, Sárospatak
(várak), Tiszalök (vízerőmű) és még sok
egyéb látványosság. Bővebb információk:
Mányi Sándorné (igazgatónő)
 
3. Szélrózsa találkozó: Egyházunk
legnagyobb ifjúsági fesztiválját kétévente
rendezik meg, most épp a Balaton partján,
Fonyódligeten júl. 18-ától és 22-éig, ahol
több ezer evangélikus ﬁatallal együtt vehetünk részt mi is koncerteken, előadásokon,
sportversenyeken, áhítatokon, vetélkedőkön… A jókedv tehát a konﬁrmandusoktól
idősebb korosztály számára is garantált!
Bővebb információk: Csadó Balázs (lelkész)
 
4. Énekkaros tábor: A gyülekezetünk
nyári programjai nem érnek véget augusztusban sem, hiszen Vendégházunkban aug.
16-ától 19-éig énekkaros tábort rendezünk,
amelyre sok szeretettel várjuk az énekelni,
játszani szerető ﬁatalokat! Lesz itt minden:
strand, titkos meglepetésprogram, mozgás,
játék, sok éneklés és kevés alvás! Bővebb
információk: Hepp Éva (tanárnő)
 
Ahogy láthatjuk, választék van bőven és

mindenkit szeretnék bátorítani a jelentkezésre. Érdeklődjenek, érdeklődjetek nyugodtan!
Hisz’ számos információval tudunk szolgálni
nem beszélve arról, hogy szociális támogatásra is van lehetőség. Illetve a gyülekezeti
táboraink mellett szeretném megemlíteni az
országos evangélikus ifjúsági- és gyermekOrszágos Evangélikus
Ifjúsági Tábor
2012.06. 25-30. Telekgerendás
„Le mersz vetkőzni, hogy Isten
felruházzon?”
Táborvezető:
Kutyejné Ablonczy Katalin
14-25 éves korig, 15.000Ft

Országos Evangélikus
Hagyományőrző és
Kézműves Tábor
2012. 07. 1-7. Kőszeg
„Bibliai mesterségek nyomában”
Táborvezető:
Martonné Némethy Márti
6- 15 éves korig, 20.000 Ft

Országos Evangélikus
Zenei Tábor
2012. 07. 1-8.
Győr
„Indulj el! ”
Táborvezető:
Huszák Zsolt
14- 24 éves korig, 20.000 Ft

táborokat, amelyekről bővebb információk
a www.gyio.hu honlapon találhatók, illetve
a jelentkezést is itt lehet lebonyolítani.

Az idős ember elmélkedése
„A vidám elme jó orvosságul szolgál;
a szomorú lélek pedig megszárasztja
a csontokat.”
Példabeszédek 17,22

Amikor borús a lélek
A gyermek még nem érti.
Az idős felejt, már nem érti.
A gyermek még nem tudja,
Az idős tudta, már nem tudja.
A gyermek még örömmel szorul rá másra,
Az idős már bánkódva szorul rá másra.
A gyermekkel beszélni még nagyon fontos.
Az időssel beszélni már nem olyan fontos.
A gyermekre még vidám a mosoly.
Az idősre már fájó a mosoly.
Még és már a sorsunk
változatlanul.
Még és már nincs az Istennél,
szeret változatlanul.

Amikor vidám a lélek

Északi Kerületi Konﬁrmandus- és
Ifjúsági Tábor
2012. 07. 09-15. Gyenesdiás
„Folytassuk együtt…”
Táborvezető:
Pángyánszky Ágnes
12- 19 éves korig, 17.000 Ft

Az idős átélte, már megérti,
A gyermek még nem élte át, majd megérti.
Az idős már régen megtanulta,
A gyermek még várja, megtanulja..
A idős már képes sorsát elviselni,
A gyermek még küzd, majd el bírja viselni.
Az időssel már beszélni mindenről lehet.
A gyermekkel beszélni még nem mindenről lehet.
Az idős, már vidáman, mosolyog magán,
A gyermek még nem tud mosolyogni magán.
Már és még a sorsunk
így jó változnunk.
Már és még van az Istennél,
és célba érkezünk.

16. Országos Evangélikus
Gyerektábor
2012. 08. 4- 10. Bogács
„Lennél-e a testvérem?”
Táborvezető: Pál Marietta
8-14 éves korig, 12.000 Ft

A 23. zsoltár nagyszerű szava:
„Az Úr az én pásztorom…
lelkemet megvidámítja.”
Idősnek, gyermeknek
legjobb orvossága.
Roszík Mihályné
Melitta néni
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Mit is akartam mondani?!
Mindannyiunk családjában élnek idős
emberek, akik viselkedése egy idő után
megváltozik. Gondolkodásuk meglassul,
feledékenyek lesznek, nem olvasnak, nem
főznek, és ha próbálunk segíteni nekik, elutasításba ütközünk.
Ezek a változások nem csak az öregség
számlájára írhatók, hanem a demencia, mint
betegség tünetei is lehetnek.
Demencia = értelmi hanyatlás, elbutulás
A demencia világszerte súlyos egészségügyi probléma. Európában több mint
hétmillió, Magyarországon legalább 160
ezer embert érint. Becslések szerint 2050re világviszonylatban több mint 100 millió
demens beteggel számolhatunk.
A demencia tünetei:
• az emlékezés rövidül, később csökken
• a gondolkodás lassul
• romlik a tájékozódási képesség

• ingerültség
• agresszió
Mit tehetünk, hogy szeretteink állapotromlását lelassítsuk?
Agytorna!
Az elménk karbantartása nagyon fontos.
Érdemes kipróbálni olyan játékokat, amelyek tervezést és visszaidézést igényelnek.
Adjunk olyan elfoglaltságokat, amelyek
próbára teszik a szókincset.
A mindennapi mozgás fontossága!
A mozgás fokozza az agyi véráramlást,
és serkentheti az idegsejtek növekedését.
Sétáljunk nagyokat, kertészkedjünk, vigyük
gyakran sétálni a kutyát. Viszont soha ne engedjük el egyedül a beteget, mert eltévedhet.
Egészséges étrend!
A testünkhöz hasonlóan, az agyunknak is
fontos a kiegyensúlyozott étrend, az olajos
halak, magvak, barnarizs, csicseriborsó,
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zöldség és gyümölcsben sok az antioxidáns,
ami védi az idegsejteket.
A demenciában szenvedő beteget otthon
gondozni lelkileg és ﬁzikailag rendkívül
megterhelő feladat. A mindennapi stressz,
a napi gondok mellett nagyfokú odaﬁgyelésre, türelemre van szükség. Csak az képes
idős, beteg hozzátartozóját gondozni, aki
az elkerülhetetlen állapotromlást nem kudarcként éli meg.
Demencia típusok:
• Alzheimer-kór
• Parkinson-kór
• Éreredetű demencia
• Homloklebeny, vagy homlok-halántéklebeny demenciák
• Alkoholfogyasztás
• Fertőzéses eredetű demenciák
A közeljövőben szeretnénk bővebben írni a különféle demenciák tüneteiről, hogy
segíthessünk felismerni ezt a betegséget.
Horváth Edit

A „Misson für Süd-Ost Europa” fúvószenekar Albertiben
Ez év Pünkösd vasárnapján ismét ellátogat
közénk a Rudi Wolf vezette fúvószenekar.
Ez egy különleges alkalom, mivel Wolf
úr 1989-ben, 23 esztendővel ezelőtt kezdte
a kelet-európai szolgálatát és éppen az alberti templomban! A rendszerváltás körül
nagy esemény volt, hogy a gyülekezetben
az akkori schönachi evangélikus fúvósok
szolgáltak. Hiszen nem sokkal korábban
még jelenteni kellett, ha valaki nyugati
vendégeket fogad, ha több, mint 10 példányban akar egy levelet sokszorosítani,
és a külföldi utazás is nehézkes volt. Ma
már el sem tudjuk gondolni ezeket az elképesztő korlátozásokat, amelyek az emberi
kapcsolatok és szellemi áramlatok totális
ellenőrzésére irányultak az államhatalom
részéről. Azután a művelődési házban
felcsendült a „Hallelujás” ének: „Imádom azt a nagy szerelmet, mely Jézustól
felém ragyog!” Ott, ahol még az Isten nevét
sem volt szabad kiejteni! Az akkori lelkész,
Roszík Mihály és felesége összenéztek: „
Istenem, lehetséges ez?”
A rendszerváltás új politikai szele lehetővé tette több külföldi keresztyén szervezet
számára, hogy a korábbi keleti blokkba, a
vasfüggöny mögé is eljussanak. Így kerültek
hozzánk a Schönaichból szerveződő evangélikus testvérek is és több remek koncerttel

és igehirdetéssel szolgáltak közöttünk. A
prédikációkat Nagy Róbert testvérünk tartotta, ma utóda, ﬁa Kornélius Nagy folytatja
szolgálatát Németországban. Rudi Wolf
főként a fúvósok zenei vezetését végezte.
A következő 20 évben rendszeresen,
szinte évente meglátogattak minket, igaz
fő célpontjuk a délkelet-európai, erdélyi
területek lettek. Mi mindig szívesen adtunk nekik szállást átutazóban. Kezdetben
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magánházaknál, később a szeretetotthoni
vendégházban. Talán sokan nem tudják, de
ez a kontaktus volt többek között annak a
gyökere is, hogy a schönaichi Faulhaber
vállalat Albertirsán telepedett le.
Később a zenekar tagjai a német „Mission für Süd-Ost Europa” (Misszió Délkelet-Európáért )szervezet tagjaiból alakult
ki. Céljuk, hogy zenével és szóval hirdessék
Isten igéjét, és ebben Jézussal legyenek. A
muzsika és a prédikáció hangjaival segítsenek abban is, hogy az emberek Jézushoz
találjanak, illetve bátorítsák a bizonytalanokat a döntésben Jézus mellett!
A zenekar hívő emberek közössége, akik
egész Németország területén elszórva
élnek. Munkájukat ez a missziós cél köti
össze. Évente egyszer találkoznak, hogy az
éves programot meghatározzák. Két havonta jelenik meg egy újságjuk, amelyben
tájékoztatást adnak munkájukról.
Mint írtam, ez egy különleges alkalom,
mivel Rudi Wolf úr 23 év után leteszi e
szolgálatát, és ezt éppen nálunk, az alberti
templomban.
Bátorítok minden kedves gyülekezeti tagot
és érdeklődőt, hogy vegyen rész ezen a szép
alkalmon Pünkösd vasárnapján!
Iker Ferenc
másodfelügyelő
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Az újonnan választott vezetőség és
presbitérium névsora

Az idei konﬁrmandusok
névsora

Farkas László felügyelő, Iker Ferenc másodfelügyelő, Kovács Zoltán gondnok, presbiter,
Ikerné Roszík Márta számszék elnök, presbiter, Végvári Pálné pénztáros, presbiter, Jákfalvi
Mónika megbízott jegyző, Andó Csaba, Andó Csabáné, Bartos Márton, Délkuti Pálné,
Fazekas András, Fazekas Károlyné, Hepp Éva, Kassik Károly, Kemenár János, Lehoczki
Károly presbiterek, Mag Pálné óvoda, presbiter, Mányi Sándorné iskola, presbiter, valamint Raczki Zoltán és Revuczky László presbiterek.

Ádám Dorka, Bágyi Gábor, Berkes Dorka
Eszter, Fegyveres Vivien, Hartvig Virág, Hering Gábor, Ivánka László, Kassai Viktória,
Kostyalik Fanni, Kostyalik Viktória, Kőházi
János, Kukucska Balázs, Láng Alexandra,
Lipták Fruzsina, Pfeffer Anna, Puskás László, Raczki Péter, Raczki Réka, Sági János,
Steer Adrienn, Szalai Xavér, Szedlacsek
Szabolcs, Vincze Levente, Zsilik Tamara,
Zsilik Zsóﬁa.

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

EVANGÉLIZÁCIÓS
SOROZAT
Minden hónapban szeretetvendégséggel
egybekötött evangelizációt szervez az
Alberti Evangélikus Egyház vendég
szolgálókkal.
Minden érdeklődőt felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, szeretettel
hívunk és várunk, abban a reményben,
hogy
AZ IGE MEGVILÁGOSÍT
MINDEN EMBERT
2012. 05. 27. vasárnap 16.00 órakor az
imateremben.
Igét hirdet: Varga Gyula missziós szolgáló
****
2012. 06. 10. vasárnap 16.00 órakor az
imateremben.
Igét hirdet: Cselényi László Magyar
Belmisszió Biatorbágy vezető lelkésze
ALKALMAINK CÉLJA:
ÖNISMERET ÉS ISTENISMERET
AZ IGE FÉNYÉBEN
Túri Krisztina
evangélikus lelkész

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, ES JÖJJÖN
EL ALKALMAINKRA!

EGYÉB ALKALMAK
2012. május 27.
PÜNKÖSD VASÁRNAP
Igét hirdet: Nagy Kornelius a „Misson für
Süd-Ost Europa” lelkésze
Zenei szolgálat: a Rudi Wolf vezette schönachi evangélikus fúvósok
Időpont és helyszín: 10.00 órakor az alberti
evangélikus templomban
 
2012. jún. 1-3.
REMÉNYSÉG FESZTIVÁL
Időpont és helyszín: 19.00 óra és 17.00 óra
(vasárnap), Papp László Budapest Sportaréna

2012. június 17:
TANÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS
Időpont és helyszín: 9.00 óra, Alberti Evangélikus Általános Iskola

2012. július 29.
TEMPLOMSZENTELÉSI
EMLÉKÜNNEP
Időpont és helyszín: 10.00 óra, alberti evangélikus templom
(A perselypénz a templomtorony felújítását
szolgálja.)

HIVATALI IDŐ
Hétfő és péntek: 9-13 óráig
Telefonszám: 06-53-370-179
Túri Krisztina lelkész: 06-20-824-65-05
TEMETŐ NYÁRI NYITVA TARTÁSA
Minden nap 6-20 óráig
Temetőgondnok: Andó Csaba
Elérhetősége: 06-20-775-37-19

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

ÉLETJEL • AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelős kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Túri Krisztina evangélikus
lelkész. Felelős szerkesztő: Koska Klára. Szerkesztők: Hepp Éva, Ikerné Roszik Márta,
Kassik Károly, Mányi Sándorné. A címlapgraﬁka Várhelyi György szobrászművész és Hepp
Ildikó munkája. Készült: Apáti Nyomda, Cegléd. • Tel: 53/313-565
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