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AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

ÉletjelÉletjel
„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, 
de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” 1 Kor 1, 18.

„A keresztfához megyek,
mert máshol nem lelhetek 
Nyugodalmat lelkemnek. 
Ott könnyárban leborulok, 
Bűnterhemtől szabadulok, 
Hol a bűntelen szenved.”

Annyi lehetőséget kínál a kor, amelyben élünk arra, hogy kap-
csolatot találjunk egymással. Találkozzunk, rokonként, barátként, 
máskor idegenként, valóságos vagy virtuális terekben. Mégis olyan 
ritkán van erre igazán alkalom. Nosztalgiával emlékeznek még az 
idősebb generációk tagjai is azokra az ünnepekre, húsvéti hagyo-
mányokra, nagy családi ünnepekre, vagy éppen közösen végzett 
munkálatokra, gyülekezeti alkalmakra, amikor együtt voltak, lehet-
tek, akár órákon, napokon át. Kicsik és nagyok, olyan közösségben, 
ahol nem csak jelen vagyunk, hanem összetartozókká, egymásra 
fi gyelőkké, társakká, testvérekké formálódunk. 

Meghatározó az is, hogy mi az a központ, ami körül megvalósul 
egy ilyen találkozás.

A keresztfához megyünk, a Húsvét ünnepe előtti időben, Jézus 
keresztjéhez, mert ott, - ahogyan a jól ismert böjti ének fogalmaz – 

„lelhetünk nyugodalmat” lelkünknek. Olykor könnyárban, igen… 
Gyakran használjuk keresztény körökben hasonlatként azt a képet, 
amely személyes életünk keresztjeiről szól, arról, ami minket terhel. 
Az életünk ilyen sokszínű, van benne magasság és mélység, öröm, 
siker, szeretet, és van fájdalom gyász és magány. A kérdés tehát nem 
az, hogy vannak-e nehezeink, keresztjeink – hanem, hogy merre 
tartunk velük. Mondhatjuk azt, egy élethelyzetre: ez minket tönk-
retesz! De van egy másik út is: elindulhatunk oda, ahol letehetjük 
egy időre a terhet, ahol megpihenhetünk, ahol reményt és irányt 
kaphat az élet, ahol gyógyulnak az élet ejtette sebek, helyre állnak 
a kapcsolatok. Ahol a bűntehertől is szabadulni lehet.

Mert a keresztnek értelme van, a miénknek is – formál, erősít, 
sokszor megértővé tesz egymás iránt. Mert akik, hasonló terhet 
hordoznak, azoknak már nem kell sok magyarázat ahhoz, hogy 
igazán, a szívükkel értsék egymást.

Egy régi történet szerint, egy ember, elaludt, és álmot látott. 
Álmában vitte élete terhét, keresztjét, s közben, másokéval össze-
hasonlítva azt, méltánytalanul nehéznek, súlyosnak és nagynak 
látta. A többieknek könnyebb! - gondolta.

És amikor látott egy kisebbnek, könnyebbnek tűnőt, elcserélte azt. 
Járva útját, végül megérkezett már majdnem végcélja felé – épp 

csak egy szakadék választotta el az áhított otthontól. Látta, ahogyan 
mások keresztjeiken átsétálnak, s megérkeznek végre boldogan… 
Ő is megpróbálta, de a kisebb, könnyebb, elcserélt, nem neki szánt 
kereszt nem ért át a túlsó partra. Keserves sírással ébredt – majd 
örömmel ölelte át keresztjét.

Mert megértette, az, ami egy időben teher, máskor – épp a leg-
fontosabb pillanatban híddá lesz.

Így tudnak egymáshoz való megérkezésünk hídjává válni, megélt 
nehezeink, megküzdött harcaink, türelemmel és alázattal hordo-
zott szenvedéseink. 

És ott az a másik kereszt – a keresztfa – amely alatt mi is állunk, 
és nem csak a böjti időben. A Híd, Isten országa és a mi világunk 
között, amely semmi mással nem helyettesíthető.

A találkozás helye. Körülötte egymásra lelünk, és meglátjuk az 
Atyát. 

Böjtben, különösen a nagyhét napjaiban végig kísérjük Jézust a 
kereszt útján. Nagypénteken fájó bűnbánattal állunk meg mi is a 
kereszt alatt. Tudva azt is, hogy erre a Nagypéntekre volt szükség 
a Húsvét öröméhez. Ezért a legnagyobb ünnep számunkra, evan-
gélikus keresztények számára a Nagypéntek.

Mert van találkozás, az üres kereszt alatt is. Másféle, örömteli 
ujjongó találkozás. Benne van, a folytatás, a remény, az új élet, az 
ünnep: az üres sír! Ahol hangzik az ősi köszöntés: Krisztus Fel-
támadt! Krisztus Valóban Feltámadt! Halleluja!

Túri Krisztina 
lelkész

Ifjúsági ének 
A keresztfánál egymásra lelve éneklünk, bár még fájnak a dalok. Feltámadt 
Krisztus, Te győztél bennem, megtörted végül a kárhozatot.
Új reggel virrad, felkelt a nap már, Új reggel virrad, tárd ki szíved!Új reggel 
virrad, életet kaptál, Új reggel virrad, Jézus közel!
A kő már nincs ott, a gyásznak vége, Örvendezz bátran, feltámadt a holt. 
Új reggel virrad, felkelt a nap már, Új reggel virrad, tárd ki szíved!Új reggel 
virrad, életet kaptál, Új reggel virrad, Jézus közel!

Induljunk együtt, add hát a kezed, Sok helyen várnak, légy áldozatos.
Új reggel virrad, felkelt a nap már, Új reggel virrad, tárd ki szíved!Új reggel 
virrad, életet kaptál, Új reggel virrad, Jézus közel!

Add erőd, Uram, hogy éber legyek, Segíts, hogy mindig járjak utadon.
Új reggel virrad, felkelt a nap már, Új reggel virrad, tárd ki szíved!Új reggel 
virrad, életet kaptál, Új reggel virrad, Jézus közel!

Bármerre megyünk, közösségünkben, Velünk van Jézusunk minden napon.
Új reggel virrad, felkelt a nap már, Új reggel virrad, tárd ki szíved!Új reggel 
virrad, életet kaptál, Új reggel virrad, Jézus közel!

(Ifjúsági ének – Pekka Simojoki) 

„A keresztfánál, egymásra lelve…”



ÉLETJEL 2013. Böjt–Húsvét

2

A  L E G K I S E B B E K R Ő L

Farsang az óvodában
A gyermekek legkedveltebb és leginkább várt ünnepe a Karácsony és a Mikulás után a 
farsangi mulatság. Nem volt ez másképp az idén sem. Már hetekkel a nagy nap előtt 
lelkesen beszélgettek, mondogatták egymásnak, hogy ki milyen jelmezt fog felvenni.

Az idén különlegesebb volt ez a nap, mert ellátogatott hozzánk Lili és Lali bohóc, akik 
vidám kis műsorral és lufi  állatkákkal kedveskedtek a gyermekeknek.

A hagyományoknak megfelelően jelmezes felvonulást tartottunk a zsibongóban, ahol 
mind a négy csoport elmondott egy-egy tréfás, mókás verset, mondókát és énekeltek is. 
Ezen a napon különösen tetszik a gyermekeknek, hogy nem csak a saját csoportjaikban, 
hanem az egész óvodában szabadon játszhatnak, táncolhatnak, megkóstolhatják más 
csoportokban is a szülők által készített fi nomságokat, melyeket ezúton is köszönünk.

A mulatság befejezéseként, ebéd után elfogyasztottuk a vállalkozó kedvű anyukák, 
nagymamák által frissen készített farsangi fánkot.  Kriszti és Bea óvó néni 

A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. 
évi CXC tv.) és annak már megjelent mó-
dosításáról szóló (2012. évi CXXIV. tv.) 
valamint a nevelési oktatási intézmények 
működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.)EMMI 
rendelet, változásokat hozott mind az óvo-
dákat, mint  pedig a szülőket, gyermekeket 
illetően. Ezeket próbáltam meg röviden 
összefoglalni a Magyar Óvodai Pedagógiai 
Egyesület tájékoztatójának alapján, hogy 
segítséget nyújtsak  az érdeklődő szülőknek 
az eligazodásban. 

A legfontosabb változás, hogy az óvodai 
ellátás kötelezővé válik. Amíg a korábbi tör-
vény csak lehetőségként tartalmazta, hogy 
a harmadik életévüket betöltött gyermekek 
óvodába járjanak, addig az új törvény előírja, 
hogy „a gyermek, abban az évben, amelynek 
augusztus 31-éig a harmadik évet betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson vegyen részt.” 
Mindezt felmenő rendszerben, folyamatosan 
vezetik be a 2014/2015-ös nevelési évtől. 

Az óvodába járás
2014. szeptember 01-jétől 3 éves kortól 

kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti 
köznevelési törvény.

NKt. 8. §: (2) „A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

legalább napi négy órában óvodai foglalko-
záson vesz részt.”

A kötelező óvodába járás 2014. szeptember 
01-től hatályos, tehát azokra a gyermekekre 
vonatkozik, akik 2011-ben születtek és 2014. 
augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Le-
hetséges  felmentést kapni a 3. éves kortól 
történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő 
kezdeményezheti és a jegyző adhatja meg 
az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.

NKt. 8. §: „A jegyző – az egyházi és ma-
gán fenntartású intézmények esetében a 
fenntartó – a szülő kérelmére és az óvoda-
vezető, valamint a védőnő egyetértésével, a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 
ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos 
helyzete indokolja.”

A tankötelezettség
NKt. 45 . §: 45. (2) A gyermek abban az 

évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt 
követő évben tankötelessé válik.

(4) A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskola-

érettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a 

szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi 
vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

A 20/2012 (VIII.31 EMMI) rendelet 
egyértelművé teszi a tankötelezettség meg-
kezdésének feltételeit. A tankötelezettség 
megkezdésének feltétele a gyermek iskolába 
lépéshez szükséges fejlettségének megléte, 
annak igazolása. A gyermek iskolába lépés-

hez szükséges fejlettségének jellemzőit az 
Óvodai nevelés országos alapprogramjának 
kiadásáról szóló kormányrendelet határozza 
meg. Fontos változás, hogy míg korábban a 
szülő és az óvoda döntött az iskolai tankö-
telezettség megkezdéséről, az új jogszabály 
szerint ez az óvodavezető dolga lesz. Az a 
gyermek, akinél a szakértői és rehabilitációs 
bizottság javasolja, további egy nevelési évig 
az óvodában maradhat, s ezt követően válik 
majd tankötelessé. Ezt a szakvéleményt az 
óvoda vezetője és a szülő is kezdeményezheti.

Kérjük, rendelkezzen adója egyházi 
százalékáról a Magyarországi Evangélikus 

Egyház javára: technikai szám: 0035
****

Adója egy százalékával támogassa is-
kolánk alapítványát: Áldott Gyermekkor 
Közhasznú Alapítvány 18715998-1-13 

TÁJÉKOZTATÓ
Ősszel ismét sikeres papír- és kupakgyűjtést 
szerveztünk az óvodában, melynek ered-
ményeképp 98.220 Ft-ot kaptunk. Ezt ki-
egészítve vásároltunk karácsonyra játékokat 
a gyermekek részére.

Szeretnénk tavasszal is megismételni ak-
ciónkat, melynek időpontja előreláthatólag 
2013. április 8-ai héten lenne.  Újra  papírt és 
kupakot is szeretnénk gyűjteni, ezért kérünk 
minden kedves szülőt és gyülekezeti tagot, 
hogy aktívan vegyen részt a gyűjtésben.

Köszönettel:
az óvoda dolgozói és az SZMK tagjai

Kedves Gyülekezeti Tagok!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 
1%-ával támogassák óvodánk alapítványát.

Alapítvány neve: Ragyogó Gyermekarcok 
Közhasznú Alapítvány. Adószám:  18715943-
1-13. Ezúton hálás szívvel köszönjük mind-
azok támogatását, aki tavaly is 1%-ukról az 
óvoda alapítványának javára rendelkezés.

Mag Pálné kuratóriumi elnök

Kedves Szülők és Érdeklődők!

ÓVODAI JELENTKEZÉS
Szeretettel várjuk, azoknak a kisgyermekek-
nek a jelentkezését óvodánkba, akik 2009. 
szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között 
töltik harmadik életévüket, valamint a szep-
tembertől induló új mini csoportunkba hív-
juk és várjuk a 2010. szeptember 1. és 2011. 
augusztus 31. között született jelentkezőket. 

Intézményünkben a beiratkozás 2013. 
március 1-től, 2013. március 31-ig tart. Az 
óvodai jelentkezéskor kérjük bemutatni a 
szülő, illetve a gyermek személyazonosságát 
és lakcímét igazoló okmányt, a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját. 
Nem magyar állampolgárságú gyermek esetén 
az itt tartózkodást engedélyező okmányt is.

Mag Pálné óvodavezető
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Az idén is megrendezték a szokásos far-
sangi bált az Alberti Evangélikus Általános 
Iskolában. Az alsós diákok már napokkal a 
nagy esemény előtt feldobott állapotban jár-

tak-keltek az iskola falain belül, és alig várták, 
hogy csodaszép jelmezeiket bemutathassák a 
többieknek. Volt, aki hűtőszekrénynek, más 
hőlégballonnak, transzformernek öltözött. 

A nagysikerű jelmezes felvonulás után 
táncbemutatók következtek. Táncoltak a 
különböző csoportok. Legnagyobb sikert 
talán a hatodik osztályosok arattak a diszkó-
zene történetének bemutatásával. Fergeteges 

hangulat kerekedett, amikor előadásuk végén 
gyerekek és tanárok együtt járták a Gang-
nam style-t, amely a többi tánccal együtt a 
www.youtube.com keresőjébe a Farsangi 

táncbemutató Albertirsán szöveget beírva 
bárki számára megtekinthető. (Ez úton is 
köszönjük a felvételt és a megjelentetést 
Koncsik Jánosnak.)

Egy kis falatozás után következett a tombola 
külön az alsós, külön a felsős diákoknak. A 
sorsoláson kisebb-nagyobb ajándékok mel-

lett főnyereményként a Sütő Cukrászatban 
készült tortákat lehetett nyerni. A nyertesek, 
valamint a jutalomként szintén süteményt 
kapott táncosok nevében köszönjük azt a 
tíz tortát, amit Marika néni és Józsi bácsi 
ajánlott fel részünkre.

Végezetül a sulidiszkóban – felsősként - este 
nyolcig rophattunk persze már mai zenére. 

Nekünk, 8. osztályosoknak ez volt az 
utolsó farsangi bálunk ebben az iskolában. 
Meg is tettünk mindent annak érdekében, 
hogy együtt mulatva társainkkal remekül 
érezzük magunkat.

Iker Franciska és Szakál Anikó 
8. osztályos tanulók

Farsangoltunk
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény bizonyos paragrafusai 
már 2012 szeptemberében életbe lép-
tek, többségük azonban az idei évben 
kerül bevezetésre. Ezek következtében 
az Alberti Evangélikus Általános Iskola 
mindennapjaiban változások fognak 
bekövetkezni.

Szeptemberben az általános iskola első és 
ötödik évfolyamán az új kerettantervre épülő 
helyi tanterv szerint folyik majd az oktatás. 

Mire is számíthatnak az intézményünkbe 
felvett kisgyermekek? 

A törvényi előírásnak megfelelő heti 26 
kötelező órára, amihez hozzájön még a két-
órás – választás szerinti angol vagy német – 
idegen nyelvi oktatás. Ez nagyon megterhelő 
egy hat-hétéves részére. Ezért a fontosabb 
órák megtartását a nap délelőtti idősávjába 
fogjuk tenni. Ezután egyórás időtartamú, 
csendes pihenővel összekötött ebédszünet 
következik, majd a kevesebb tanulást igénylő 
tantárgyi órák (pl.: testnevelés, ének, rajz) 
megtartása kerül sorra.

Vagyis a hét két napja kivételével, a taní-

tásnak délután fél három körül lesz vége.  
Erre a napi időbeosztásra lehet számíta-

ni a második-harmadik évfolyamon is az 
előírt óraszámok egyezése miatt. A többi 
évfolyamon már most is napi hat órája van 
az odajáróknak.

Mire számíthat minden tanuló?
Iskolánk nyitva tartása nem változik ugyan, 

hiszen eddig is 16 óráig biztosítottunk 
foglalkozásokat, 16-17 óra között pedig 
felügyeletet az azt igénylőknek. Viszont a 
fejlesztő órák, szakkörök, napközi, tanuló-
szoba kezdési időpontja kitolódik délután 
fél háromra.

A heti öt testnevelés óra felmenő rend-
szerben történő bevezetése komoly fejtörést 
okoz – és nem csak számunkra. Egyszerűen 
kiszámítható, a jelenlegi tíz osztálynak heti 
50 óra lesz a tornaterem igénye. Ez nem 
kivitelezhető anélkül, hogy a termet egy-
szerre ne több osztály vegye igénybe. Ezért 
törekszünk arra, hogy a nagy mozgásigényű 
foglalkozásoknak megfelelő helyszín (eke) 
t találjunk. Az első évfolyamtól a hatodikig 
népi táncórákon vesznek majd részt tanu-

lóink. Az ötödikes diákok pedig számíthat-
nak arra, hogy legalább fél éven keresztül 
kötelező úszásoktatásban fognak részesülni. 

Mi vár még az ötödikesekre?
Folytatjuk az iskolánkban jól bevált gya-

korlatot, vagyis a felső tagozaton továbbra is 
heti öt magyar és matematika órával számo-
lunk. Ugyanakkor az osztály létszámához 
és képességeihez igazodva alkalmazzuk a 
differenciált csoportbontást. 

Sajnálatos tény, hogy az informatika ta-
nításának megkezdését a kerettanterv a 
hatodik évfolyamra teszi. Amit elkezdtünk, 
azt szeretnénk folytatni. Ezért délutáni fog-
lalkozás keretében lehetőséget biztosítunk 
a tantárgy további tanulására.

Az emberek nagy többsége fél a vál-
tozásoktól. Mennyire fognak beválni 
az újítások? – azt majd a jövő eldönti. 
Minden esetre intézményünk pedagó-
gusai továbbra is mindent meg fognak 
tenni annak érdekében, hogy egyenletes 
terhelés mellett az egyéni képességekhez 
igazodva felkészítsék tanítványaikat a 
továbbtanulásra. Ehhez kérjük a tisztelt 
szülők együttműködését.

Mányi Sándorné 
igazgató

Az Alberti Evangélikus Általános Iskolában idén február 8-án került 
megrendezésre az iskolások farsangi bálja. Ezt a fontos eseményt 
mindig nagy izgalommal várják tanítványaink. 

A Prédikátorok könyvében olvashatjuk: „Mindennek rendelt 
ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.” Ahogy tavasz-
szal a vetésnek, ősszel a betakarításnak van kijelölt időszaka, úgy 
szeptembertől júniusig az intézmény falai között élők kisebbik 
részének a tudás átadása, nagyobbik felének pedig annak meg-
szerzése a feladata. 

A február a bálozás ideje. Az ige mellett szükségünk mulatás-
ra, táncra is. Ez a fajta ünneplés nem új keletű dolog.  Meglepő 
módon, az őskereszténység idején az volt a szokás, hogy a teme-
tőkben, templomokban szent táncot jártak a hívek. Erre írásos 
bizonyítékok is vannak. Például Tertulliánus római egyházi író 
szerint a 2. és 3. század fordulóján a keresztények a himnuszokat 
a templomban tánc kíséretében adták elő. Általános felfogás volt, 
hogy az angyalok a mennyországban nem csak énekelnek, hanem 
táncolnak is az Úr színe előtt. 

Báli időszakban tehát táncra fel, de ne feledkezzünk meg a hála-
adásról sem, mert ha „Az ember eszik és iszik és jól él, az Isten 
ajándéka.”

Köszönjük, hogy jelenlétükkel, szendvics- és sütemény felaján-
lásaikkal támogatták iskolai rendezvényünket. 

****
E képletesen átnyújtott virággal köszönjük a szülői munkaközösségi 

tagoknak – név szerint: Andó Csabánénak, Fazekasné Mag Ildikónak, 
Fazekas Zsuzsannának, Kacsóné Pál Magdolnának, Kovácsné Fehér 
Editnek, Magyar Dórának, Mészárosné Végvári Mónikának, Nagyné 
Rubi Irénnek, Tóth Katalinnak – valamint Gerák Bettinának, hogy 
vállalták az éhes és szomjas báli „sereg” kiszolgálását. Köszönet Ikerné 
Roszík Mártának, hogy kedves meglepetéseivel örömöt varázsol gyerme-
keink arcára.

Mányi Sándorné igazgató

Várható változások

Bálon innen, bálon túl…
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Idén elindult a pénteki ifi  alkalmunk, melyre szeretettel várunk 
mindenkit, akinek egy jó közösséghez van kedve. A hétvége 
kezdetével lelazíthatod az iskola fáradalmait egy olyan csoport-
ban, ahol nagyokat beszélgetünk egy fi nom tea és süti mellett 
az életünk aktuális témáiról, együtt hallgatjuk, hogyan szeretne 
tanítani minket Jézus. Az alkalmak olyan izgalmas játékokkal 
folytatódnak, amelyek biztos sok nevetéssel és élménnyel aján-
dékoznak meg. Nagy élmény volt kis csapatunk egy részének a 
Szélrózsa utótalálkozó is, ahol sok régi ismerőssel találkozhat-
tunk és számos érdekes program tette színessé a hétvégét. Ter-
veink között szerepelnek közös kirándulások, túrák. Nyitottak 

vagyunk, tehát ha van egy jó ötleted, ne tartsd magadban! Hol 
keress minket? Megtalálsz minket péntekenként délután négy 
órakor a gyülekezeti teremben, azután a parókián folytatódik 
a beszélgetés és a játék. Keress minket az Alberti Evangélikus 
Ifjúsági Közösség facebook oldalon!

A pénteki ifi  mellett természetesen megmarad a szombati 
focis ifi  is, és tervezünk havi egyszeri alkalommal elindítani 
egy fi atal felnőttek körét, ahová azokat a huszonéveseket vár-
juk nagy szeretettel, akik fi atalos hangulatban szeretnének Isten 
igéjével foglalkozni.

Pápai Attila

Már javában húsvét felé tartunk az egyházi 
esztendőben, de ma is kedves emlékként 
gondolok vissza az elmúlt karácsony esti 
istentiszteletre. 

A sok didergős templomi próba után 
a konfirmandusok verses formában, 
jelképes jelmezekben jelenítették meg 
számunkra a szenteste történetét, a Meg-
váltó születését.  

A lelkésznő Isten igéjét a Római levélből 
tolmácsolta felénk. A meghitt és ünnepélyes 
légkör természetesen hozzátartozik egy ilyen 
alkalomhoz, de különösen jó volt látni, hogy 

milyen sok embernek fontos volt, hogy a 
mi gyülekezetünk körében ünnepelje meg 
Jézus Krisztus születését. Ez az, amiért kü-
lönösen is szívesen emlékszem vissza erre 
az istentiszteletre. 

És amikor mostanában végignézünk a 
foghíjas padsorokon vasárnaponként, min-
dig az a remény tölt el, hogy lesznek még 
olyan alkalmak, amikor a padsorokban lévő 
helyek kevésnek bizonyulnak. 

Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak, 
hogy minél többször legyen ehhez hasonló 
közösségi élményben részünk, amilyen ez 
a karácsony esti istentisztelet volt.

Karácsonyi visszaemlékezés

Kedves fi atalok!
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A farsang hossza évről- évre változik, mivel 
zárónapja a húsvét időpontjához kötődik.

Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot meg-
előző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz 
„húshagyó  keddig”, vagy „hamvazószer-
dáig” tart.

A farsangi mulatságok Magyarországon 
a xv. század óta ismertek. 

A falvakban a bálok többsége a kocsmák-
ban, vagy bérelt házakban zajlott. Minden 
társadalmi réteg megrendezte ilyenkor 
a maga bálját a szervezők általában a le-
gények voltak. A farsang a tavaszvárás, a 
zajos mulatozás, tréfacsinálás, bolondozás, 
jelmezes felvonulás, eszem-iszom és az 
advent lezárásával, a párkeresés, udvarlás 
időszaka volt.

Az otthon életében évről-évre már ha-
gyomány a jelmezes felvonulás, amit far-
sangi élőzenés bál követ. 2013. február 4-én 
pénteken 14-18 óráig tartottuk a 2013. évi 
farsangi jelmezes bálunkat az ebédlőben, a 
zenét Oros Imre szolgáltatta.

Megelőzőleg szorgos kezek készítették a 
szemüvegeket, jelmezeket és az ebédlődíszítő 
dekorációit. Lázas készülődés előzte meg a 

jeles napot, még az utolsó percben volt olyan 
idős, aki beöltözött jelmezbe, látván a többi 
idős lelkesedését. Többek között felvonult 

a lakók közül kalóz, lovag, angyal, bohóc, 
udvarhölgy, komornyik, szultán, mentős, 
nyuszi. Kerekes székes lakóink közül va-
rázsló, vámpír, cowboy, zsonglőr, szakács.

Szeretetotthon dolgozói is beöltöztek 
farsangi jelmezekbe többek között cigány-
asszony, négernő, bírónő, boszorkány, Punk 
fi ú, tündér, Charlie Chaplin, varázsló, Né-
met népviselet,

Nagy derültséget okoztak az ebédlőben a 
jelmezes felvonulók. Az idősek tapssal jutal-
mazták a felvonuló időseket és a dolgozókat.

Ezt követően elkezdődött a bál, közben 
lehetett tombolát vásárolni, értékes aján-
dékokat sorsoltunk ki. Még a járókeretes 
és támbotos idősek is táncra perdültek, 
természetesen a gondozónők segítségével. 

A szakácsok fi nom szalagos fánkkal kí-
nálták a mulatozásban elfáradt időseket és 
a szolgáló személyzetet.

Az idősek, akik kértek, üdítővel, kispohár 
borral is leöblíthették a torkukat.

A mulatozás után jól esett a fi nom vacsora, 
megelégedetten, élményekben gazdagon, 
mentek a szobájukba pihenni.

Jana Istvánné
Mentálhigiénés munkatárs 

Farsang 
a Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthonban
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Kedves Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a 2013. szeptember 
1-jétől kezdődően az elsős és ötödikes diákok órarendjébe heti egy 
órában egy új tantárgy kerül: erkölcstan vagy hit- és erkölcstan óra. 
A két tantárgy közül a szülők választhatják ki azt, hogy melyikre 
szeretnék gyermeküket beíratni.

A Magyarországi Evangélikus Egyház számos iskolában – így a 
helyi, állami fenntartású általánosban is - megszervezi az evangé-
likus hit- és erkölcstan órát. Az alábbiakban a szülők döntéséhez 
szeretnénk segítséget nyújtani.

Mi a különbség a hit- és erkölcstan és az erkölcstan óra között?
Az evangélikus hit- és erkölcstanórán foglalkozunk mindazokkal a 

témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. 
(Például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a 
közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet?)

Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítására és egyhá-
zunk évszázados hagyományaira építve beszéljük, természetesen 
mindemellett az életünk egészére vonatkozó kérdések is szóba ke-
rülnek majd. (Például: Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének 
ereje? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia?)

Mit tanít az evangélikus hit- és erkölcstan órán a tanár?
Az órákon a diákokat az életkérdéseiken keresztül tanítjuk a Biblia 

ismeretére, valamint az egyház tanítására és történetére. Az órákon 
hangsúlyt fektetünk a személyes fejlődés elősegítésére szellemi, 
lelki és érzelmi téren, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.

Az evangélikus hit- és erkölcstanórák fő témakörei:
• Jézus életének és tanításának megismerése,

• önismeret,
• emberi kapcsolataim,
• a közösség és a környezet jelentősége életünkben.
Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstan órát?
A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy tanári végzett-

séggel rendelkező hitoktatója.
Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstan órára?
Bármely diák járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára, akkor 

is, ha nincs megkeresztelve, vagy nem tartozik az evangélikus 
egyházhoz.

Hogyan választhatom a gyermekemnek a hit- és erkölcstan órát? 
Elsős gyermekek szüleinek a beiratkozás során kell nyilatkozniuk 

arról, hogy a hit- és erkölcstanórát választják a gyermeküknek.
Ötödikes szülők gyermekeinek május 20-áig kell nyilatkozniuk 
döntésükről az általános iskolában.

Hol lehet további információkat kapni az evangélikus hit- és 
erkölcstan óráról?

Általános információkat lehet kapni a hitoktatas.evangelikus.hu 
oldalon vagy a hitoktatas@lutheran.hu e-mail címen. 

A hitoktatásra vonatkozó további információkért szívesen állok 
a kedves szülők rendelkezésére. 

forrás: Magyarországi Evangélikus Egyház Katechetikai 
Munkacsoportja által kiadott szórólap 

Kedves Testvéreink!
Honlapunkon (www.albertievangelikus.hu) egy aktuális frissí-

tés is szerepel; egy videó, mely Roszík Mihály prédikációja 1996. 
március 15-én kérjük, nézzék meg, ha tehetik!

Angliából indult el az a kezdeményezés, 
mely Valentin-nap környékén (február 14.) 
minden évben egy hétig a házasság fontossá-
gára irányítja a fi gyelmet. Magyarországon a 
programot a Magyar Evangéliumi Szövetség 
(Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa honosította meg 2008-ban. 
A megvalósításhoz egy szervezőbizottság 
állt össze. Látásunk szerint a házasság Isten 
csodálatos ajándéka, gondviselésének és jó 
rendjének része.

A házasságban a felek megtapasztalhatják a 
feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte 
megbocsátás értékét. A házasságban egy férfi  
és egy nő saját elhatározásából elkötelezi 
magát, hogy egymás bátorítására, segítésé-
re és védelmére törekszik egész életében. 
Ilyen módon a házasság felelősségteljes, 

biztonságos és meghitt közösséget jelent 
számukra, és áldásul szolgál életük minden 
más területén is.

A házasság hete olyan széles körű össze-
fogásra törekszik, mely gyakorlati példamuta-
tással, tudományos kutatások eredményeivel, 
bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a 
házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden 
olyan helyi kezdeményezést, amely hidat 
épít az adott közösség környezetében élő 
házaspárok és családok felé, amely segíti 
életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél 
a házasság mindennapi valóságáról, örö-
meiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és 
gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és 
házasulandókat, valamint a teljes helyreállás 
reményét ébren tartani azokban, akiknek a 
kapcsolata válságban van, illetve valamilyen 

ok miatt megszakadt. (Forrás: A házasság 
hete hivatalos honlapja nyomán www.ha-
zassaghete.hu)

Az Alberti Evangélikus Egyházközség 
szintén csatlakozott a Házasság hetének 
magyarországi programsorozatához, már 
2011-ben. Az idén Házasság Heti Szere-
tetvendégségünkön  Szeverényi János, a 
Magyarországi Evangélikus Egyház Orszá-
gos Missziós lelkésze szolgált, és a Boysless 
Voice gospel kórus, Brebovszky Klára ve-
zetésével. Iskolánk ifjúsági kórusa nyitotta 
meg az alkalmat, és a résztvevők pedig a 
délután folyamán megtekinthették azt a 
kiállítást is, amelyet kézműves körünk, a 
„Szöszmötölő kör” tagjai által készített dísz 
és használati tárgyakból rendeztünk. A jelen 
lévő házasságra készülő és házas párok pedig 
részesülhettek Isten áldásában, amelynek 
szövegét nyomtatott formában magukkal 
is vihették otthonaikba.

Túri Krisztina 
lelkész

A Magyarországi Evangélikus Egyház felhívása

A HÁZASSÁG HETE 2013.

A házasság ajándék
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TEMETŐ 
TÉLI NYITVA TARTÁSA

Minden nap 6-17 óráig
Temetőgondnok: Andó Csaba
Elérhetősége: 06-20-775-37-19

HIVATALI IDŐ
Hétfő és péntek: 9-13 óráig

Telefonszám: 06-53-370-179
Túri Krisztina lelkész: 06-20-824-65-05
Elérhetőség: albertielh@lutheran.hu
Honlapcím: www.albertievangelikus.hu

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

ÁLLANDÓ ALKALMAK
Hétfő reggel 7:45: 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 templom-
ban, vele párhuzamosan gyermek istentisztelet  
a gyülekezeti teremben
Vasárnap du. 17 óra: esti Istentisztelet a gyü-
lekezeti
teremben
Minden hónap 2. szombatján 9 órától 12 óráig:
Baba Mama kör az óvodában
Minden hónap 3. szombatján 14 órakor: Szösz-
mötölő Kézműves Klub az Imateremben

Adjon ÉletJel-et, 
és jöjjön el alkalmainkra!

Áldot húsvéti ünnepet 
kívánunk gyülekezetünk minden tagjának!

EVANGÉLIZÁCIÓ 
SOROZAT

2013. április 21. vasárnap 16.00
Igét hirdet : Özv. Kálmán Béláné diakónus 
szolgáló
Minden érdeklődőt felekezeti hovatartozásra
való tekintet nélkül, szeretettel várunk.

ALKALMAINK CÉLJA:
ÖNISMERET ÉS ISTENISMERET

AZ IGE FÉNYÉBEN
Túri Krisztina

evangélikus lelkész

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI 
ALKALMAK

2013. március 24. 10 óra: 
Virágvasárnapi zenés istentisztelet ének-
karaink szolgálatával a Templomban
2013. március 25. 17 óra:
Nagyheti istentisztelet az Imateremben
2013. március 26. 17 óra:
Nagyheti istentisztelet az Imateremben
2013. március 27. 17 óra:
Nagyheti istentisztelet az Imateremben
2013. március 28. 17 óra:
Nagycsütörtöki istentisztelet Úrvacsorával 
az Imateremben
2013. március 29. 10 óra:
Nagypénteki Passiói istentisztelet Úrvacso-
rával a Templomban iskolánk tanulóinak 
szolgálatával
2013. március 29. 17 óra:
Nagypénteki esti istentisztelet az Ima-
teremben
2013. március 31. 10 óra:
Húsvét ünnepi istentisztelet Úrvacsorával 
a Templomban
2013. március 31. 18 óra: 
Húsvéti esti istentisztelet az Imateremben
2013. április   01. 10 óra:
Húsvét második napi istentisztelet  Úr-
vacsorával a Templomban


