2010. Karácsony

Továbbított üzenet: Az Ige testté lett
Régebben hagyományos, ma már
szinte csak elektronikus levélben számtalan továbbított üzenetet kap az ember. Ezek vagy egy szép, megható képsort, tanulságos történetet vagy éppen
figyelmeztetések sorozatát tartalmazzák. Rendszerint azzal a mondattal
végződnek, hogy küldjük
el nagyon gyorsan tíz
ismerősünknek, és ha így
teszünk, akkor az elkövetkező időben valami
nagyon jó dolog történik
velünk. Ellenben ha megtartjuk, nem adjuk tovább, akkor egészen biztosan szerencsétlenség ér.
Egyszer régen, a mezőn
tanyázó pásztorok angyali
üzenetet kaptak. „Ne féljetek, mert íme, hirdetek
nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme
lesz: Üdvözítő született ma
nektek.” A pásztorok pedig felkerekedtek, elindultak a betlehemi istálló
felé. Az angyalsereg nem
fenyegette meg őket semmilyen szerencsétlenséggel,
nem mondta nekik, hogy
ha nem adják tovább a
hírt, akkor balszerencse éri
őket. Örömhírt kaptak, és
szívük indította őket arra,
hogy elmondják az üzenetet, amit a jászolban fekvő
kisgyermekről kaptak. Hittek a szónak,
komolyan vették, nem ütköztek meg
rajta. El is mentek sietve, meggyőződtek
a hír igazságáról, és vitték tovább az
angyalok üzenetét, dicsőítették az Istent.

Most 2010. karácsonyán is elérkezik
hozzánk is az örömhír: „Az Ige testté
lett”. Túlfűtött karácsonyi szíveknek
lehet, hogy túl hideg ez a bölcselkedő
hangnem, a karácsonyi örömhír ilyen

egyszerű közlése. Lehet, hogy hiányzik
a világító Hold, a gyapjas báránykák,
a nagy fényességtől megriadt pásztorok, a csóvás csillag, az istálló, a jászol
és az angyalkar, s „csak” ennyi maradt:

„Az Ige testté lett”. De ebben az egy
rövid mondatban benne van minden,
ami számít. A próféciákat beteljesítve
az örökkévaló Isten belépett a történelmünkbe, hogy közöttünk lakozzon.
Belépett személyes életünkbe, hogy megoldás
legyen kínzó gondjainkra, válasz legyen sokszor
talán fel sem tett kérdéseinkre, orvosság legyen
minden betegségünkre,
régi és friss sebeinkre,
minden bűnünkre. Eljött
közénk, hogy boldogulásunkhoz már ne kelljen
másra bíznunk magunkat, már ne kelljen más
utat keresnünk. Eljött
közénk, hogy átélhessük,
mit jelent a hozzánk lehajló szeretet.
Az Ige testté lett!
Küldjük el ezt a hírt! Adjuk tovább ne csak tíz
ismerősnek, hanem mindenkinek, kürtöljük világgá! Ne azért, mert
szerencsétlenség fenyegetne, ha nem tennénk
meg, hanem sokkal inkább azért, nehogy elmulasszuk a lehetőséget,
azt a jót, amit az örömüzenet boldog címzettjeinek és továbbadóinak
készített Istenünk a testté lett Igében, Jézus
Krisztusban. Ő áldja meg az üzenet
mennyei, mindent átható örömével
életünket, otthonainkat, családjainkat, gyülekezetünket!
Dorn Réka, lelkésznő
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Emlékezés id. Tessedik Sámuel
példaadó szolgálatára

Az ünnepséget a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a település Szlovák Kisebbségi Önkormányzata, a Csabai Szlovákok Szerveze-

dásukban hasonló elveket vallottak,
elsősorban ami a tevékeny, gyakorlatközpontú kereszténységet illeti.
Ondrej Risian arról is beszélt, hogy
számára, mint Isten szolgája számára

A megemlékező ünnepségen balról jobbra: Harmati Béla nyugalmazott püspök, Kovács
Pál nyugalmazott lelkész, Ondrej Risian szlovák lelkész, Kutyej Pál Albert lelkész.

te és a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület közösen szervezte. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Stefan Dano főkonzul is.
Andó György, a kisebbségi önkormányzat elnöke előbb szlovákul, majd
magyarul köszöntötte a vendégeket.
Utalt arra, hogy amikor a szlovák ősök
letelepedtek Békéscsaba területén, a
legenda szerint a mai Városháza területén álltak meg, hogy várost, hazát alapítsanak. Az elnök figyelmeztette hallgatóságát, hogy sosem feledkezhetnek
meg ezekről az őseikről.
Ondrej Risian a szlovákiai Púchovból
érkezett Békéscsabára. Ezen a településen született 1710-ben id. Tessedik Sámuel. A fiatal szlovák evangélikus lelkész beszédében párhuzamot vont a
cseh pedagógus és író Komensky, vagy
ahogyan itthon ismerjük: Comenius és
Tessedik alakja között, akik bár nem
voltak egymás kortársai, de gondolko-

Tessedik példája a lelkészi munka szempontjából is értékes. Tessedik ugyanis
évente legalább egyszer meglátogatta
valamennyi hívét, és feladatának tartotta,
hogy a családok erkölcsi és hitéletét szigorú felügyelet alatta tartsa. Az ő korában vált az istentisztelet kiemelkedően
fontos részévé az Istent dicsőítő ének.
– Törődött a rá bízott emberekkel,
és ez példa minden mai lelkész számára – hangzott el.
Ezután Kovács Pál nyugalmazott
békéscsabai lelkész és levéltáros tartott
előadást, melyben felidézte id. Tessedik Sámuel békéscsabai szolgálatának
körülményeit. A Felvidék számos
pontjáról érkezett, sokféle szokású csabai városalapító szlovákok körében
abban az időben nem maradtak meg
sokáig a lelkészek, forrongott a gyülekezet. Ilyen körülmények között került
ide mindössze 34 évesen, hétéves szolgálattal a háta mögött Tessedik. Ke-

ménykezű, szigorú embernek mondták, akinek eme tulajdonságaira szükség is volt. Emellett a tettek embereként fogott hozzá munkájának. Evangélikus rendtartást adott a helyieknek,
szabályozta a keresztelést és az úrvacsoravételt, a templomba járás rendjét. Az
iskoláztatásra vonatkozó utasításokat
adott a szülőknek, és a házasság szentségét hirdette. A bűnöket elkövetők
számára a templom mellett kaloda állott. Onnan vitték be a bűnöst a templomba, aki térden állva tartott bűnbánatot, és ígérte a gyülekezet előtt a
megjavulást. Tessedik naponta kétszer
tartott istentiszteletet és a Biblia alapján prédikált. A jegyeseknek külön felkészítést tartott, és bevezette, hogy az
Ároni Áldást a gyülekezet is énekelje,
ami a mai napig így történik.
Id. Tessedik Sámuel olyan fontosnak
tartotta az iskolát, hogy külön figyelmet fordított a tanítók erkölcsiségére.
– Ötéves csabai szolgálat után nagyon fiatalon halt meg, még 39 éves
sem volt. Halálának oka nem ismert. A
Kistemplomban temették el, valahol
az orgona alatt nyugszik – ismertette
élvezetes előadásában Kovács Pál nyugalmazott lelkész.

A SZERZŐ FELVÉTELEI

A Városháza nagytermében tartották november 20-án azt az
ünnepséget, amely emléket volt hivatott állítani id. Tessedik
Sámuel evangélikus lelkésznek, születésének 300. évfordulója alkalmából.

Az emléktábla szövege: „Tessedik Sámuel 1710-1749 egyház és községszervező evangélikus lelkész. Aki sok fejet egy
kalap alá szorította. Tisztelettel a hálás
csabaiak, 2010.”

Később a Városháza Árkádsorán
emléktáblát helyeztek el. A táblát Harmati Béla nyugalmazott püspök avatta
fel hálát adva Tessedik Sámuel életéért,
áldott emlékéért, kiemelve tetteinek
előremutató voltát.
Szegfű Katalin
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Testvérgyülekezeti látogatás
MIKKELIBEN JÁRT EGYHÁZKÖZSÉGÜNK VEZETŐSÉGE

A Békéscsabai Evangélikus
Egyházközség felügyelője és
három lelkésze látogatott el
október végén Mikkeli városába. Abelovszky László felügyelő, Kondor Péter, Kutyej Pál és
Nagy Zoltán lelkészek betekintést nyerhettek a finn kisváros
egyházközségének életébe.
Részt vettek a gyülekezet munkatársainak közös áhítatán, melyhez kapcsolódóan megismerkedtek az egyházközség
népes munkatársi körével, és a mikkeliek
aktuális feladataival. A helyi templomok,
temető, koncertterem, uszoda és hokimeccs megtekintése szintén része volt a
munkalátogatásnak.
A gyülekezet ifjúsági táborhelyén az
ifjúsági munka egy fontos szeletét
mutatták meg a vendéglátók a magyar
vendégeknek.
A négynapos látogatás legfontosabb
része volt az a megbeszélés, mely a két
gyülekezet közti közös múltbéli munka
értékeléséről, és a jövő tervezéséről folyt
Simo S. Salo esperes vezetésével. Az
együttműködés fordulópontját jelenti,
hogy finn részről stafétaátadásra került
sor. Mikkeliben a testvérkapcsolatot eddig Marja Kosonen lelkésznő éltette, aki
idén nyugdíjba vonult, így ezentúl inkább a háttérből vesz majd részt a közös
munkában. A mikkeliek ezzel a feladattal a továbbiakban Hilvelissa Ukkonen
lelkésznőt bízzák meg. Ukkonen lel-

késznő több éven keresztül dolgozott a
Szlovákiai Evangélikus Egyházban, így
a közép-európai evangélikusság helyzete nem ismeretlen előtte. A lelkésznő
kifejezte szándékát, hogy hamarosan
Békéscsabára látogatna, hogy megismerkedjen gyülekezetünkkel. A megbeszélés történelmi helyszínen folyt,
hiszen azt az asztalt ültük körül, mely
Mikkeli történelmének legbefolyásosabb személyének, Mannerheim tábornoknak a második világháború idején
volt tárgyalási helyszíne.
Reménység szerint 2012-ben sikerül
egy közös ifjúsági, vagy konfirmációs
tábort megszervezni. Addig is szeretettel várjuk majd a mikkeli gyülekezet
küldöttségét a további tervezgetésre.
Nagy Zoltán, lelkész

Túrmezei Erzsébet

Adventi
éjszaka
Fehér takaró,
ezüst fénytartó,
valót eltakaró.
Mintha nem volna más,
csak ez a ragyogás:
titokzatos, csodás.
Nincsen se hang, se zaj,
nincsen se seb, se baj,
se sóhajtás, se jaj...
Se bün, se szenny, se sár,
se szin, se könny, se kár,
csak hó és holdsugár.
Hiszen igy volna jó.
De nem ez a való.
Csal a fénytakaró.
Alatta szenvedés,
szenny, sár, ... elfödni és
elrejteni kevés
a hó és holdsugár.
De Valakire vár
a holdfényes határ.
S ez az adventi, mély,
havas és holdas éj,
titkot tud: Jön! ... Ne félj!

Megújult a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség weblapja
Az új oldalon az egyházközség eseményeiről, aktualitásokról olvashatunk. Információt kaphatunk a gyülekezet és a lelkészi hivatal elérhetőségeiről. Újra találkozhatunk a Csabai
Erős Vár című gyülekezeti lap régeb-

ben megjelent számaival. Emellett a
gyerekek és fiatalok számára készített
oldalakat is találunk. A gyülekezeti
weblap szerkesztői (Nagy Zoltán lelkész és Köveskúti Péter) szívesen várják a gyülekezet tagjainak észrevétele-

it, esetleg cikkeket a weboldal bármely kategóriájába.
Látogassák meg honlapunkat a
http://bekescsaba.lutheran.hu internetes címen.
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Hírek, események a gyülekezet életéből
Május 26-án Alföldi Csaba, gyülekezetünk kántorának diplomahangversenye zajlott a Debreceni Református
Nagytemplomban.

Szeptember 10-én a szlovákiai
Púchov város evangélikus gyülekezete
kórusának hangversenyét élvezhettük
a Kistemplomban.
Szeptember 18-én Békéscsabán, a
Kistemplomban rendezték meg az Országos Szlovák Egyházi Kórustalálkozót.
Szeptember 26-án a vasárnap délelőtti istentisztelet után gyülekezeti
felügyelői és számvevőszéki tagot választó közgyűlést tartottunk a Nagytemplomban.
Október 29-én Alföldi Csaba
adott orgonahangversenyt a Nagytemplomban.

Május 29-én a Külmissziói Egyesület
csendesnapot és szeretetvendégséget tartott a Luther utcai Nagyteremben. A
díszvendég Bence Zsófi, Kenyában szolgált gyógytornász-misszionárius volt.
Június 11-én a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar 20. születésnapja
alkalmából jubileumi hálaadó hangverseny volt a Nagytemplomban.
Június 21-27. között tartottuk a gyülekezeti gyermektábort a Telekgerendási
Konferencia Központban.

Október 31-én a reformáció napján
ünnepi istentiszteletre került sor a
Nagytemplomban.
November 1-jén Halottak napi
áhítatokat tartottunk a Felsővégi, az
Alsóvégi, a Tabáni, a Fényesi, a Mezőmegyeri és a Tompa utcai temetők ravatalozóinál.
November 6-án a Keresztyén Ifjúsági Egyesület Irodalmi Kávéházat
rendezett.
November 15-én nagy érdeklődés
mellett folyt Dr. Papp Lajos szívsebész
előadása a Kistemplomban.
November 21-én rendeztük meg a
hagyományos „Hurka-kolbász” szeretetvendégséget Jaminában.

November 20-21-én zajlott az id.
Tessedik Sámuel-emlékünnep. A Városházánál felavatott emléktáblánál a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség nevében Péter Attila lelkész koszorúzott.
November 21-én Örökélet vasárnapi
megemlékezés folyt a Kistemplomban.
November 27-én Adventi koszorúkészítő szeretetvendégséget tartottak a
Luther utcai Gyülekezeti teremben.
November 28-án volt Abelovszky
László gyülekezeti felügyelő és Obsuszt
András számvevőszéki tag iktatása a
Kistemplomban.
November 28-án zenés áhítat folyt
a Kistemplomban.
December 3-4-én a Kelet-Békési
Evangélikus Egyházmegye gyülekezeti
munkatársképző tanfolyamot tartott a
Luther utcai Gyülekezeti Házban.

Ajánlja adója 1 százalékát!
Szolgálatunkhoz, közérdekű feladatvállalásunkhoz
szívesen fogadjuk támogatóink 1%-os felajánlását.
Magyarországi Evangélikus Egyház 0035
Szeptember 1-jén a Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium tanévnyitó istentiszteletén Kondor Péter esperes beiktatta Péterné Benedek Ágnest az iskolalelkészi szolgálatba a Nagytemplomban.

Adója másik 1%-ával támogassa
a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium oktató, nevelő munkáját.
A kedvezményezett adószáma és neve:

18370085-1-04
A Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumért Alapítvány
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Örömet vittek az árvaházba a gimnazisták

A romániai Nagyszalonta viszonylagos
közelségében fekvő kistelepülésen 2000ben alapított árvaházat Kiss Márton
római katolikus plébános. A környező
falvakból gyűjtötte össze azokat a hátrányos helyzetű magyar gyerekeket, akik e
segítség nélkül nem tudnának normális
körülmények között felnevelkedni. Vannak köztük árvák, félárvák, kicsapongó
életet élő szülők gyermekei, de olyan is,
akinek kilenc testvére van és hihetetlenül
szegény körülmények között élt korábban. A Szent Miklós Gyermekotthonban
jelenlegi 25 gyermeke között testvéreket
is találunk, három családból négy-négy
testvért. Az otthon részben önfenntartó.
Az utóbbi időkben cirokseprű készítéséhez fogtak, és kecskéket tartanak, mert a
vezető lelkész szerint egyszerre kell munkára és imádságra nevelni a gyerekeket,
de ezek mellett is nagy szükség van a
magyarországi adományokra.
Sándor-Keresztély Ferenc, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium székely
gyökerű fizikatanára hatodik éve szer-

A gimnazisták műsorában adventi versek és énekek mellett előadás hangzott el Szent
Miklós püspökről is.

vez gyűjtést az iskolában. Pénzadományokból tűzifát szoktak vásárolni, vagy
a fűtés korszerűsítéséhez járulnak hoz-

Kitüntetett fizikatanár
Sándor-Kerestény Ferenc, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára a közelmúltban
megkapta a „Békéscsaba Ifjúságáért”
kitüntetést. A díjat a Békéscsabai
Önkormányzat ítéli oda, és eddig
mindössze négy személy vehette át.
Az erdélyi születésű Sándor-Kerestély Ferenc húsz éve él Magyarországon, szerepe volt a békési Szegedi Kis
István Református Gimnázium újjáalakításában, de már tíz éve, hogy
Békéscsabán tanít. A fizika oktatása
mellett szívügyének tekinti a diákok
kulturális életének színesítését és a
történelmi nevelést, amely mások
mellett a határon túli magyarság

zá, vagy amire éppen szükség van. A
gimnáziumban ruhafélékből, játékokból, édességekből is gyűjtés folyt idén,
így a 7-22 éves nehéz sorsú gyermek és
fiatal névre szólóan kaphatott kis figyelmességet.

A SZERZŐ FELVÉTELEI

Az egymásra figyelésről, törődésről adtak példát azok a diákok
a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumból, akik nem voltak
restek december 5-én, egy verőfényes, de nagyon hideg vasárnapon egész napos látogatásra elmenni a bélfenyéri árvaházba.

megismertetését jelenti. A segesvári
gimnáziummal, egykori alma materével testvériskolai kapcsolat kiépítésében is segédkezett, és kezdeményezője volt a bélfenyéri árvaházat
segítő iskolai mozgalomnak.

Az ajándékozásra december 5-én
rekord nagyságú, 32 fős küldöttség utazott a gimnáziumból a tőlünk 70 kilométerre lévő Bélfenyérre. Verses-zenés
kis műsorral is készültek, melyet a Kisboldogasszony Templomban szentmise
keretében adtak elő az 500 lelkes falu
magyar ajkú lakossága előtt. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési
szervezete ajándék mikuláscsomagjaiból
jutott a falubeli gyerekeknek is, hasonlóan a terített asztalon felkínált, a vendégek által főzött gulyáshoz és pörkölthöz,
amit együtt fogyasztottak el.
Sándor-Kerestély Ferenc, aki évek
óta a szívén viseli a gyermekotthon
sorsát, a Csabai Erős Várnak elmondta, a látogatás pedagógiai jelentősége,
hogy a diákok a mások felé megnyilvánuló felelősségre ráérezzenek, jobban tudják értékelni a meglévő javaikat, lehetőségeiket. Ismerjék meg a
szegénységet, és lássák, az a kis segítség, amit egyenként adnak, összeadódva milyen sokat jelenthet.
Szegfű Katalin
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Istentiszteletek, bibliaórák
ISTENTISZTELETEK
A SZÓRVÁNYOKBAN
Mezőmegyeren az evangélikus
imaházban július és augusztus hónapok kivételével minden hónap első és
harmadik vasárnapján, Nagypénteken,
Húsvét, Pünkösd, Karácsony első
napján délelőtt fél 9-kor, Óév este délutánján 2 órakor.
Újkígyóson az evangélikus templomban minden hónap első és harmadik
vasárnapján, Nagypénteken, Húsvét,
Pünkösd, Karácsony első napján délelőtt
10 órakor – július, augusztusban délután
3 órakor, Óév este délutánján 3 órakor.
Kétsopronyban az Általános Iskolában július és augusztus hónapok kivételével minden hónap második vasárnapján, Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján délelőtt 10 órakor.
Szabadkígyóson a római katolikus
templomban július és augusztus hónapok kivételével minden hónap első
vasárnapján, Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján délután 2 órakor.
Csabaszabadiban, a volt Általános
Iskola épületében július és augusztus
hónapok kivételével minden hónap
második vasárnapján délután 2 órakor.
Fényesen az evangélikus temetőkápolnában július és augusztus hónapok
kivételével minden hónap harmadik
vasárnapján, Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján délután 2 órakor.

BIBLIAÓRÁK
Békéscsabán az Evangélikus Szeretetotthonban minden csütörtökön délelőtt fél 9 órakor.

Békéscsabán a Fília Szeretetotthonban július és augusztus hónapok
kivételével, általában a hónapok első
szombatján délután 2 órakor.
Békéscsabán az Életfa Nyugdíjasházban július és augusztus hónapok kivételével, általában a hónapok első
szombatján délután fél 4-kor.

IFJÚSÁGI ALKALMAK
Békéscsabán, a Luther utcai gyülekezeti központban szombatonként 15
órától az általános iskolásokat, 16 órától a gimnazistákat és az idősebbeket
várjuk „Ifi”-re. Ifjúsági klub szombat
esténként 7 órától a Kinizsi utcai KIEházban. Fiatal felnőttek köre péntek
18:30-tól a Kinizsi utcai KIE-házban.

VÁROSI ISTENTISZTELETEK,
BIBLIAÓRÁK
Istentisztelet Békéscsabán a belvárosi és jaminai templomainkban
vasárnaponként 8:45-től szlovák, 10
órától magyar nyelven. Ünnepnapokon
és a hónapok első vasárnapján úrvacsorás istentisztelet.
A Luther u. 1. szám alatti gyülekezeti teremben hétfő reggelenként 8
órától szlovák nyelvű könyörgést tartunk. Ugyanitt hétfő esténként fél 5-től
imaórát, 5 órától Bibliaórát tartunk.
A Luther utcai kisteremben vasárnap-kedd-csütörtök-szombat esténként 5 órakor kezdődik az esti magyar
nyelvű istentisztelet. A jaminai gyülekezeti teremben kedd délutánonként 4
órától tartunk esti istentiszteletet.

Egyházi oldalak a világhálón
Egyházközségünk honlapjának címe: http://bekescsaba.lutheran.hu
Az Evangélikus Egyház honlapja: www.evangelikus.hu
A Déli Egyházkerület honlapja: http://del.lutheran.hu

Családi istentiszteletek
Jaminában
Lehet-e úgy együtt lenni kicsiknek
és nagyoknak egy istentiszteleten,
hogy senki nem zavarja a másikat?
Lehet! Lehet-e nyolc gyermek között
igét hirdetni? Lehet! Lehet-e egyetlen
alkalomnak része igehirdetés, barkácsolás és egy kis tea és sütemény?
Lehet! Ez a meggyőződés vezetett arra,
hogy Jaminában minden hónap második vasárnapján 16 órakor családi
istentiszteletet tartsunk. Olyan istentiszteletet, amelynek középpontjában
lévő Ige mellett kötetlen beszélgetés is
helyet kap. Így a jaminai gyülekezetben a kedd esti istentisztelet, a csütörtöki bibliaóra és a baba-mama kör
alkalmai mellett egy újabb lehetőség
született találkozásra Istennel és egymással. Szeretettel várunk kicsiket és
nagyokat egyaránt!
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„Have fun!”
TEN SING SZEMINÁRIUM A BÉKÉSCSABAI KIE-BEN

November 10-17-e között ismét angol szavaktól volt hangos a KIE-ház. Mielőtt bárki is
azt gondolná, hogy újabban
nyelvi kurzusokat is tartunk,
elárulom, hogy tizenkét norvég
Ten Sing-es fiatal jött el hozzánk, hogy segítse a Békéscsabai TS munkáját és a Szombathelyi Ten Sing megalakulását.
Lelkes kis csapatunk izgatottan várta
a szeminárium kezdetét, hiszen a tavaszi kurzusra is szép emlékekkel gondolunk vissza.
A TSN ezen a héten több koncertet is
adott gyülekezetekben, iskolákban és az
evangélikus gimnázium koleszában. A
közönséget mindenhol rabul ejtette a fiatalos, lelkes, lendületes és örömteli produkció, mely főként élő zenei kíséretes
populáris dalokból állt, valamint tartalmazott egy modern táncot és két ötletes
drámát is. Emellett sok időt töltött
együtt a három csapat hasznos, de mégis
vidám munkával, azaz Ten Singeléssel.
Sokat játszottunk, énekeltünk, táncoltunk és drámáztuk közösen. Továbbá
hasznos tippeket és lelkesedést kaptunk a

T-Faktor
Egy ember fuldoklott a tengerben. Arra ment egy hajó, és azt
mondták neki:
”Nem kell egy kis segítség?” Ő azt
válaszolta: „Nem, köszönöm. Isten
majd megment.” Aztán arra ment
egy másik hajó. Azt mondták: „Nem
kell egy kis segítség?” És azt mondta
megint, „Nem, köszönöm. Isten majd
megment.” Később aztán megfulladt,
és a Mennyországba került. Azt kérdezte, „Istenem, miért nem mentettél
meg?” Isten azt felelte, hogy: „Két
nagy hajót is küldtem érted…”
(A boldogság nyomában)
Időnként van úgy, hogy összecsapnak a fejünk felett a hullámok, és

TSN-től. Tizenkét nagyon jó barátra
találtunk a hét alatt, akiket nagyon nehezen tudtunk elengedni. De várjuk viszsza őket! Tavasszal újra meg szeretnénk
hívni a TSN-t egy közös szemináriumra.
Valamint a BTS tagjai meghívást kaptak
nyárra a németországi Ziegenhainban
megrendezésre kerülő ETS fesztiválra,
ahol lehetőségünk lesz bemutatkozni és
megismerkedni az Európában működő
Ten Sing csoportokkal.

Próbáld ki magad, nem kerül semmibe!
Infó: www.kie.hu/bekescsaba/ts
by Mary

kilátástalannak tűnik a helyzetünk,
de van úgy, hogy csak egyszerűen
képtelenek vagyunk meghozni egy
döntést, pedig már lépnünk kellene,
mert tarthatatlan a helyzet… Előfordul, hogy megbántanak, megsértenek minket, nem tudunk megoldani
egy konfliktust vagy esetleg belső
konfliktusainkat…
Hosszasan sorolhatnám, hogy
milyen élethelyzetekbe kerülhetünk,
amit talán jobb lenne kikerülni. Egy
biztos: az Úr segít nekünk minden
helyzetben. Hihetetlen sokféle útonmódon segíthet nekünk és van úgy,
hogy egy embertársunkon keresztül
segít… A T-faktornak tulajdonképpen ez a célja. Ha van bármiféle problémád, amit szeretnél megosztani, és
együtt gondolkodni róla valakivel
vagy egyszerűen csak azt szeretnéd,

hogy valaki meghallgasson, a T-faktor
munkatársai erre a célra hozták létre a
KIE egyéni személyes segítő szolgáltatását, amely 50 perces konzultáció
jellegű beszélgetések keretében működik. A beszélgetések négyszemközt
zajlanak és bizalmasak. A munkatársakról és a szolgáltatásról bővebben
olvashatsz a www.kie.hu/bekescsaba/
t-faktor oldalon.
Bátran kérj időpontot, ha úgy
érzed, hogy szükséged van rá, hogy
valaki meghallgasson. Az első lépés
mindig nehéz, nehezen kérünk segítséget, mert félünk, hogy meglátják a
gyenge oldalunkat. De ki az, aki mindig erős és bátor és mindig boldogul
egyedül?! Nem véletlenül mondta
Gyökössy Bandi bácsi, hogy: „Mindenkinek szüksége van támaszra és
arra is, hogy támasz legyen.”

Ha va n ke dve d, csa tla kozz Te
is, ke dve s O lva só e hhe z a le ndüle te s, kre a tív csa pa thoz! Próbá in ka t csütörtökönké nt 17 órá tól é s
va sá rna ponké nt 14 órá tól ta rtjuk a
Bé ké scsa ba , Kinizsi u. 11. szá m
a la tt ta lá lha tó K IE -há z ba n.
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HÍREK A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBÓL

Beiskolázási tájékoztató
A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) felvételt hirdet:
– negyedik osztályosok számára: nyolcosztályos gimnáziumi osztályaiba
– nyolcadik osztályosok számára: négyosztályos gimnáziumi osztályaiba, nyelvi előkészítő osztályaiba angol illetve
német nyelvből, művészeti szakközépiskolai osztályba
A gimnáziumi osztályok számára felvételi vizsga nincs!
A művészeti szakközépiskolában a felvételi időpontja:
2011. február 26. 9 óra és március 5. 9 óra.
Tájékoztatás az iskola honlapján:
www.begart.hu (az Iskola menüpontban)

Sztehlo Gábor-ösztöndíj

November 17-én az áhítat keretében fellépett a norvég TEN SING
együttes, amely a békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület vendégeként tartózkodott városunkban.

Pátkai Ervin
szobrászművészre emlékeztünk
A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Baráti Köre ebben az évben is gazdag programmal egybekötve tartotta
közgyűlését. Iskolánk neves diákja volt a Franciaországban
nagy sikereket elérő Pátkai Ervin szobrászművész. Az ő szellemi hagyatéka körül jöttek össze október 21-én a baráti
kör tagjai, a gimnázium diákjai és tanárai.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma tehetséges, de szociálisan rászoruló, egyházi középiskolában tanuló evangélikus diákok támogatására Sztehlo Gábor-ösztöndíjat írt
ki. Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történt.
Gimnáziumunkból két tanuló, Lobmayer Lili 13.D és Zacher Nóra
12.C osztályos tanuló vehette át október 29-én a Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermében az ösztöndíjat igazoló oklevelet
Lengyel Annától, a Sztehlo Bizottság elnökétől és Ittzés Jánostól,
egyházunk elnök-püspökétől.

A gólyanap keretén belül új diákjaink megismerkedtek a történelmi
egyházak templomaival is.

Pátkai Róbert és dr. Szeberényi Andor emlékezett nagy
szeretettel a testvérre, illetve az igaz barátra. Művészeti
szakközépiskolánk tanulói Pátkai Ervin szobrászművész
tiszteletére különböző művészeti technikák felhasználásával
feldolgozták a művész alkotásait. Az elkészített munkákból
kiállítás nyílt a gimnázium aulájában.
A kiállítást Kecskeméti Kálmán képzőművész, filmrendező nyitotta meg.
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