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Az Alberti evAngélikus egyházközség lApjA

Életjel

Értelem és érzelem – hányféle hangsúllyal 
és viszonyítási rendszerben került már egy-
más mellé ez a két fogalom az emberiség 
történelmében, de akár saját személyes élet-
történetünkben is. Döntéshelyzeteinkben, 
életvitelünkben, emberi kapcsolatainkban 
meghatározó, hogy a helyén van-e a szívünk 
és az eszünk – tudunk-e érzelmileg és ra-
cionálisan is stabil alapokon állni.

Az ókor gondolkodása szerint a szív nem-
csak az érzések, érzelmek kiindulópontja, 
hanem az ember spirituális, és szellemi éle-
tének a középpontja is. Ott zajlik mindaz, 
ami meghatározza az életét. Olyan belső 
műhely, ahol formálódik a jelleme, kialakul 
a gondolkodásmódja. Természetesen innen 
indulnak el az érzései, de innen kiindulva 
hozza meg döntéseit is.

Mindannyian érezzük, milyen nagy kü-
lönbség van aközött, amikor valaki úgy 
végzi a munkáját, úgy él a házasságában, 
családjában, vagy úgy gyakorolja a hitét, 
hogy abban benne van a szíve lelke, és 
milyen, ha valaki mindezt úgy teszi, hogy 
szigorúan megtartja ugyan a határokat, de 
csak a kötelességet teljesít.

Isten igéje arra mutat rá, hogy akkor 
találjuk meg a kényes egyensúlyt, érte-
lem és érzelem tekintetében, ha Is-
ten hatalma alá helyezzük mindkettőt. 
A szó bibliai értelmében a szívünket Is-
tennek odaadni azt jelenti, hogy fenntartás 
nélkül, rábízni magunkat, és hinni abban, 
hogy csak így teljesedhetünk ki egészen, és 
lehetünk boldogok.

Sokféle akadálya van annak, hogy a szí-
vünket odaadjuk Istennek. Van, aki hűvös 
számítással él, pontosan átgondolja, mit 
tegyen és mit ne, az adott döntésnek mi 
lehet a következménye – az ilyen ember 
úgy érzi, nem adhatja ki a kezéből az élete 
kormánykerekét, mert ő látja igazán jól, 
hová szeretne elérni, és azt is, hogy hogyan.
Olyan is van, aki csak aszerint mérlegeli 
a dolgokat, hogy megéri vagy sem. Amíg 

megéri, ott van, s úgy tűnik, a szíve is ott 
van. Mihelyt azonban nem éri meg, abban 
a pillanatban elmegy, otthagyja az ügyet, az 
értékeket, félbe hagyja a munkát. Elhagyja 
házastársát, gyermekeit, hitét, anélkül, hogy 
valóban megharcolná saját lelkében, Isten 
előtt döntéseit. Gyakran látjuk azt is, amikor 
valaki ott felejti a szívét egy szeretett em-
bernél, akit elveszített, vagy egy megélt élet 
tragédia, veszteség vagy csalódás kapcsán úgy 
érzi, kihűlt már a szívében minden érzés, 
vágy és remény – talán már nem is tudna újra 
lelkesedni, mindent odaadni többé. Nem 
él már, csak rezignáltan létezik, és szinte 
bizonyosságig jut benne a meggyőződés, 
hogy nincs tovább.

A reménység abban van, hogy Isten számára 
nincs reménytelen helyzet, csak remény-
vesztett ember létezik, Ő képes reményt 
és életet hozni a reményvesztettségben. 
Egy régi mondás szerint Isten újjá teheti 
a megtört szíveket, de szüksége van hozzá 
minden darabkára – a teljes átadásra.

Mitől függ, hogy valaki hova adja a szívét? 
Jézus így tanít a Hegyi beszédben: „Ahol a 
ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Mt 6,21) 
Ami valakinek a legfőbb kincs, a legna-
gyobb érték, ahhoz ragaszkodik. Érdemes 
átgondolni, vajon valóban a legnagyobbat 
tesszük-e a legfontosabb helyre?

Mi a mi kincsünk? Vannak kézzel fogha-
tó javaink, amikre büszkék vagyunk, mert 
őseinktől örököltük őket, vagy éppen kemé-
nyen megdolgoztunk azért, hogy megsze-
rezzük például a házunkat, a diplománkat, a 
munkahelyi és ismerősi baráti körben kivívott 
elismertségünket. Kincseinkként tekintünk 
a családi kapcsolatainkra, mindarra, amit 
házastársként, szülőként, nagyszülőként 
és a rokoni szálak megannyi szövedékében 
megélhetünk. Emellett ott lehet számtalan 
emberi tapasztalás, sport, hobbi, teljesít-
mény. Ez mind tiszteletre méltó értékes 
dolgok, színessé, örömtelivé teszik az életet, 
de vajon ezek közül bármelyik nevezhető 

legfőbb, örökkévaló, megváltoztathatatlan 
értéknek? Az összegyűjtött vagyonnal meg-
eshet – mondja Jézus szintén a Hegyi be-
szédben –, hogy a tolvajok kiássák, a moly 
megrágja, a rozsda kikezdi, elpusztítja. Az 
illető személy, akihez valaki a szívét kötötte, 
egyszer csak szembe fordulhat vele, messzire 
kerülhetnek egymástól, vagy befejeződhet 
az élete ebben a földi világban, és búcsút 
kell mondanunk egymásnak – mi történik 
akkor? Akkor összeomlik az ember. Meg-
szűnik a kincs, amihez a szíve kötődött. 
Kisemmizetté, elárvulttá, céltalanná, elve-
szetté válik. Olyan értékekhez szeretnénk 
tehát kötődni, amelyek nem veszítik el 
jelenőségüket, a változó világban, és irányt 
mutatnak a mélységekben és megtanítanak 
hálával élni, az örömök között.

Az élő Isten és a vele való hitbeli közössé-
günk az egyetlen olyan kincs, ami nem inog 
meg. Állandó, változhatatlan és örökkévaló, 
aki és a vele való közösségünk kincs itt, és 
kincs marad a halál után is egy örökkéva-
lóságon át Jézus Krisztusért.

Isten nem önmaga miatt kéri ezt tőlünk, 
a szívünket – érzelmi, akarati és spirituális 
elköteleződésünket. Miattunk és értünk teszi, 
mert ahol a legfőbb kincs kerül a legfőbb 
helyre, ott minden egyéb is úgy rendeződik 
el, hogy az őt megillető helyre kerül.

Ha a szívünk a helyén van, a helyükre 
kerülnek a személyek, az ügyek, a feladatok, 
a kiadások, az időbeosztás és sok minden 
egyéb. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek 
gondjaink, fájdalmaink és veszteségeink, 
hogy nem ér sérülés. Az is megtörténik, 
hogy hibákat követünk el, de a legfőbb ér-
ték a legfőbb helyen van. A szívük Istené. 
S ez kihat az egész életükre, meghatározza 
azt, és kijelöli a gyógyulás és az újrakezdés 
útját. Mindemellett pedig az örökkévalóság 
perspektívájába helyezi a jelenvalókat.
Az ige második fele szintén hangsúlyos: 
„… és tartsd szemed előtt útjaimat!” Az 
elkötelezett döntésnek elkötelezett tettek 
a következményei. Életgyakorlat követi az 
elméletet, szilárd jellem, a próbákat méltó-
sággal viselő ember születik, aki látja élete 
távlatát és értelmét. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és tartsd szemed előtt útjaimat! (Példabeszédek 23,26)

Iskola–példa
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Meglátja az előre vivő lehetőségeket, hálás 
értük, és nem omlik össze reménytelenség-
be zuhanva a nehezebb időszakokban sem. 
Hisz abban, hogy Isten kezében minden 
áldássá válik, ha komolyan veszi az atyai 
útmutatást.

Nem véletlen, hogy újraindításának 20. 
évfordulóját ünneplő iskolánk, ezt az igét 

választotta, mintegy mottóként. Egy iskola 
feladata az, hogy korszerű tudást adjon át, 
tanítson és neveljen. 

Egy keresztény iskola pedig mindezek 
mellett időt álló lelki üzenetet is közvetít 
Jézus Krisztusról. 

Szeretnénk, ha a nálunk töltött években a 
ránk bízott fiatalok olyan emberekké válnának, 
akik felelősen döntenek, bátran cselekednek, 

helyén van a szívük és mindemellett fel 
vannak vértezve azzal az ismerettel, amire 
életük során szükségük lesz. Akik szívből, 
bátran és meggyőződéssel élnek, cseleked-
nek, az örök értékek mentén és meghallják 
Isten hangját: Add fiam a szívedet nékem!

Imádkozzunk együtt ezért!
Túri Krisztina 

lelkész

Minden évben a lehetőségeinkhez mérten szépítjük, korszerű-
sítjük óvodánk épületét, berendezési tárgyait, felszereléseit. Évek 
óta szeretnénk megújítani udvari játékainkat, de mindig akad az 
épületen belül fontosabb megoldandó probléma, így az udvar fel-
újítása háttérbe szorult. 

Igaz a papírgyűjtési akcióinkból és az alapítvány támogatásával 
sikerült egy-egy új játékkal bővíteni a meglévőket, de az igazi nagy 
munka mindig elmaradt. Az idei költségvetés tervezésekor azonban 
már az udvar került az első helyre. Néhány evangélikus óvoda-
vezetővel történt beszélgetés után, sikerült olyan céget találni, akik 
a tervezéstől a kivitelezésig, a szabványosításig, a gépi földmunkán 
kívül, minden munkafolyamatot elvégeztek. A gépi földmunkát 
Kovács Viktor az intézményünkbe járó egyik kisgyermek édesapja 
végezte és Ő szállította a munkálatokhoz szükséges homokot is, 
amit hálásan köszönünk.  Július 3-án Szekszárdról érkezett Inczédy 

lászló alkalmazottaival megkezdte a régi játékok bontását. Július 
5-én az előkészített területre felállították az új játékokat. A gyer-
mekek birtokba vehetnek mostantól egy új csúszdát, egy felújított 
csúszdát, egy új hintaállványt hintákkal, egy új kétüléses rugós-
játékot és várhatóan a legnépszerűbb játék az új kosárhinta lesz.

Kemenczei János és Czerman Zoltán édesapák pedig az udvaron 
lévő melléképület, babaház és homokozó faanyagát festették újra, 
varázsolták szebbé az építményeket.

Köszönöm azoknak a szülőknek, dolgozóknak a segítségét, akik 
a legnagyobb melegben jöttek segíteni a homokot szétdobálni 
és mindenki segítő munkáját, aki az udvar felújításában részt 
vett. bízom benne, hogy sikerült óvodásainknak örömöt sze-
rezni udvarunk felújításával és kérem a Jóisten áldását további 
munkánkra.



Új játékok az óvoda udvarán

Dobó Dániel vagyok. 
1987. március 18-án 
születtem budapes-
ten, Dobó György és 
Dobóné Kiss Ildikó 
második gyerme-
keként. Édesapám 
gépész-mérnök, 
édesanyám matemati-
ka-fizika szakos tanár. 
Két testvérem van: 
nővérem, Orsolya, és 

öcsém levente. Nővérem óvónőként dol-
gozik budapesten, öcsém pedig az ElTE-n 
végzi az angol-francia fordító-tolmács szakot.

A családom 1990-ben költözött Solymárra. 
Így a Solymárhoz legközelebbi evangélikus 
gyülekezet, a Pesthidegkúti Evangélikus 
Gyülekezet tagjai lettünk. lelkészünk 1998 
óta Fodor Viktor. Édesapám jelenleg a gyü-
lekezet gondnoka.

Evangélikus családban nőttem fel, de 
sok tapasztalatot szerezhettem katolikus és 
református közösségekről is, mert az általá-
nos iskola mind a nyolc osztályát a Mária-
remete-Hidegkúti Ökumenikus Általános 

Iskola diákjaként végeztem. Ezek után két 
évig jártam a Deák Téri Evangélikus Gim-
náziumba, majd két évig a Szent Margit 
Gimnáziumba, ahol érettségiztem is. Egy 
év kihagyás után kezdtem a teológiát, mert 
érettségi után csak pszichológia szakra je-
lentkezem, ahová viszont nem vettek fel. Az 
érettségit követő évben szólított meg Isten, 
hogy a teológiára menjek lelkész szakra.

2006-ban kezdtem a teológiai tanulmá-
nyaimat. A 2010/2011-es tanévet Amerikában 
tölthettem ösztöndíjjal a Trinity lutheran 
Seminary-n, az Ohio állam fővárosában, 
Columbus-ban levő evangélikus teológi-
án. A tavalyi évemet Vanyarcon töltöttem 
hatodévesként Szabó András esperes mellett.

Amint már fentebb említettem, a lelké-
szi hivatáshoz az elhívásomat Istentől az 
érettségimet követő évben kaptam. A hit és 
az Istennel való kapcsolat egész életemben 
nagyon fontos volt számomra, ám gye-
rekként nem szerettem templomba járni. 
Nem terveztem, hogy lelkész leszek, de 
Isten olyan egyértelműen hívott el, hogy 
attól kezdve nem volt bennem kérdés az-
zal kapcsolatban, hogy a teológiára menjek. 

Azóta, úgy érzem, rengeteget formált Isten, 
és nagyon hálás vagyok Neki, hogy elhívott 
az Ő szolgálatára. Meghatározó élmény volt 
számomra az amerikai ösztöndíjas évem, 
amiről rengeteget tudnék írni, de inkább 
most megmaradok csak az említés szintjén. 
Emellett sokat jelentett a felkészülésben a 
tavalyi gyakorlati évem is Vanyarcon.

lelkészként a legfontosabb feladatom-
nak azt tartom, hogy minél több embert 
Jézus Krisztushoz vezessek, és a Vele való 
szeretet-kapcsolatban éljek, közösségben 
azokkal, akiknek pásztorolását feladatul 
kapom. Ezért kérem a gyülekezet tagjait is, 
hogy imádkozzanak értem, hogy Isten adja 
nekem Szentlelkét, és tegyen alkalmassá 
az Ő szolgálatára, és őrizzen meg a vele 
való közösségben. Mert Jézus ezt mondta 
tanítványainak: „Maradjatok énbennem, 
és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző 
nem teremhet gyümölcsöt magától, ha 
nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem 
maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, 
ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és 
én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert 
nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” 
(Jn 15,4-5)

Dobó Dániel

bemutatkozás
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Az Északi Evangélikus Egyházkerület Konfirmandus- és ifjúsági 
táborának helyszínéül az idei nyáron bánk szolgált.

Nemcsak az együtt töltött néhány nap, hanem már az odáig 
vezető út telis-tele volt élménnyel és izgalommal. Először vo-
natra szálltunk, azzal indultunk Albertirsáról Vácra, majd onnan 
autóbusszal közel 2 órás utazással érkeztünk meg bánkra. A tábor-
vezető, Csadó balázs -az Irsai Evangélikus Gyülekezet megbízott 
lelkésze- rögtön gondoskodott a szállásról. Amikor megkaptuk a 
kulcsokat nagy izgalommal és kíváncsisággal futottunk fel, hogy 
végre megnézhessük a szobáinkat. Ezek után kipakoltunk, majd az 
ebédlő előtt gyülekeztünk, ahol megbeszéltük a hét programjait. Az 
első este, hosszas beszélgetések révén, játékos feladatok segítségével 
ismertük meg a többi városból érkező diáktársainkat. A reggeleket 
áhítattal kezdtük, amit csapatmunka követett. A résztvevők nagy 

örömére minden napra jutott strandolási lehetőség. Különösen 
élveztük, mert az idő kegyes volt hozzánk. Az esti áhítatok után 
különböző feladatok vártak ránk, de számháborúztunk is, a bátor-
ságpróba pedig tele volt különböző vicces és merész feladatokkal. 
Azok pedig, akiket hiába keltegettek egyre hangosabb kiáltással, 
lemaradtak erről a szuper élményről. Az esti takarodó általában 11 
óra körül volt. Az egyik napon a bánki kalandparkban töltöttünk 
egy kellemes délutánt. Itt izgalmas, nehéz, bátorságot igénylő fel-
adatokat oldottunk meg, miközben mindenki nagyon jól érezte 
magát. Az utolsó napot tábortűzzel zártuk. Kellemes beszélgetések, 
zenés énekek, imák követték egymást. Szoros barátságok köttettek.

A táborvezetők mindent elkövettek, hogy nagyon jól érezzük 
magunkat ez idő alatt és rengeteg élménnyel térjünk haza. Ezú-
ton is köszönjük nekik! reméljük jövőre is lesz ilyen izgalmas, 
felejthetetlen tábor.

Láng Alexandra és Kostyalik Viktória Evelin

A 2013-as tanévkezdet jelentős változást 
hoz gyülekezetünk egyik intézményének 
életében. A rendszerváltás után, 1993-ban 
újraindított iskolánk 20 éves fennállásának 
évfordulója alkalmából felveszi roszík Mi-
hály lelkipásztor nevét. Ő mindent megtett 
azért, hogy az államtól visszakapott épület 
megújulhasson és megindulhasson a keresz-
tény szellemben való oktató-nevelő munka. 

Most ismerkedjünk meg iskolánk rövid 
történetével és azokkal a szereplőkkel, akik 
a történetet alakították.

1711–ben, a Nógrád vármegyéből szekere-
ken érkező szlovák telepesek megalapították 
az evangélikus gyülekezetet Albertiben, 
legelső papjuk Claudinyi Frigyes, az első 
tanító benedikty Izrael volt. Az iskola tí-
pusát tekintve, egy falusi, egyházi alapítású 
kisiskola, mely vallási, erkölcsi ismeretek 
nyújtására, az alapkészségek (olvasás, írás, 
számolás) és más praktikus ismeretkörök 
oktatására szolgáló intézmény volt.

1731. január 4-én Szeleczky Márton Alberti 
katolikus földesura szigorúan megparancsolta 
„a lakosoknak, hogy gyerekeiket kiskortól 
fogva a vallásra neveljék és, hogy úgy a fi-
úkat, mind a lányokat iskolába járassanak 
6-7 éves kortól 12 évesig…”

Az alberti evangélikus iskola történetének 
legfontosabb forrása Jantsovitz György tanító 
írása 1820-ból, abból az időből, amikor még 
a feudális gazdasági, társadalmi rendszer állt 
fenn Magyarországon. A feudalizmusban a 
hatalom alapja a föld, ez volt a legfőbb ér-
ték, így a tanítók is kaptak földjárandóságot 
fizetésük részeként. A tanítókat a gyülekezet 

és a falu is javadalmazta. Az alberti gazdák, 
kézművesek, evangélikus szlovákok, evangé-
likus és katolikus magyarok ebben az egyházi 
alapítású, evangélikus iskolában tanulhattak, 
szlovák nyelven. 1830-tól kezdve a szlovák 
tanítási nyelv mellé behozták a magyar 
nyelvet is, és két nyelven tanítottak 1914-ig.

1833-ban brocken Sámuelt választották 
meg tanítónak. rektorsága alatt az iskola igen 
népessé vált, így elhatározta az egyházközség, 
hogy segédtanítót alkalmaz. Új épületre is 
szükség volt, tehát 1858. január 17-én a pa-
rókia istállója mögötti területen az iskolai 
ifjúság jelenlétében fektették le az új iskola 
épületének alapkövét. Felépítése két esztendőt 
vett igénybe, berendezését is újonnan készí-
tették. Több tanító alkalmazását igényelte a 
tanulásra éhes gyereksereg, ezért 1860-ban 
a második tanítói állást szervezte meg a gyü-
lekezet, 1897-ben a harmadikat, 1904-ben a 
negyediket és új tanterem is épült. 1913–ban 
újabb két tanítói állást szerveztek (V. VI.), 
új tantermet és tanítói lakást is felépítettek.

Az 1927-es püspöki egyházlátogatás jegyző-
könyvének adatai szerint iskolánk törvényesen 
hatosztályos és koedukált intézmény volt, 
ahol a fiúk és a lányok együtt tanultak ve-
gyes osztályokban. A tanítási idő 10 hónapig 
tartott, melyet a vizsgák zártak le.

Az iskola történetéből ki szeretnék emel-
ni három kántortanítót, akikre az idősebb 
gyülekezeti tagok még emlékezhetnek. Po-
nicsán Mihály, 1909. október 15-én kezdte 
meg munkáját Albertiben, harcolt az első 
világháborúban a keleti fronton. A tanításon 
kívül a gyülekezetben a kántori teendőket 

is végezte, hetenként váltották egymást a 
másik kántortanítóval, Szvák (Somlyódi) 
Jánossal, aki az 1899-ben alapított Alber-
ti-Irsai Daloskör karnagyi tisztét is betöltötte 
1906-1949 között.

Az 1929-30-as években megépített alberti 
állami iskola (Táncsics út) és az alberti gyüle-
kezet iskolája között megoszlott a gyermekek 
létszáma. 1942-ben már csak három tanítója 
volt evangélikus iskolánknak. Az egyházi 
iskolák 1948-ban történt államosítása után 
Ponicsán Gyula szaktanító fakultatív mó-
don szlovák nyelvet tanított az önkéntesen 
jelentkező tizenöt-húsz alberti gyereknek. 
Ponicsán tanító urat egyik legjobb barátja, 
roszík Mihály, így jellemezte: „Életútját 
öt meggyőződése határozta meg: hite, az 
egyházhoz való hűsége, családszeretete, 
hivatástudata és öntudatos hazafisága.” A 
kommunista diktatúra idején is részt vett a 
gyülekezet életének alakításában: 1957-től 
jegyzői, majd nyugdíjba vonulása után pres-
biteri feladatokat látott el. Az énekkarba is 
bekapcsolódott és szívesen ült le az orgona 
mellé is. Kétszer is megválasztották a Pest 
Megyei Egyházmegye felügyelőjévé. 1997 
januárjában búcsúzott el e földi világtól.

Elérkeztünk iskolánk történetében a 
közelmúlt eseményeihez, most ismerked-
jünk meg néhány történelmi adat tükrében 
roszík Mihály életével. 1922. július 10-én 
született Szarvason, itt szentelték pappá 
1947-ben, Albertiben 1952-ben kezdte meg 
szolgálatát. Anyanyelvi szinten beszélte a 
szlovák nyelvet, még 1985-ben is havonta 
nyolc hétközi szlovák nyelvű istentiszteletet 
tartott, minden szerdán és pénteken. Ha az 
alberti hívek kérték a keresztelő és az úrva-
csoraosztás is az ősök nyelvén hangozhatott 

bánkon jártunk…

Az iskola rövid története
1711-1993-2013
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Az év folyamán szerettük volna elvinni 
a Nappali klub tagjait kirándulni. A telt 
házzal működő klubba járó idős emberek 
többségének fizikai állapota egyre gyen-
gébb, egyre nehezebben mozognak. Ebből 
adódóan hosszú távú kirándulásra nem is 
gondolhattunk. 

A Szenyorita közhasznú egyesületben 
dolgozó segítők felajánlották, a Mikebuda 
környékén lévő tanyájukat, amit ezúton is 
szeretnénk megköszönni.

Ennek a lehetőségnek az idősek nagyon 
örültek, mert közülük sokan Mikebudán és 

a környék tanyáin nőttek fel. Elkezdődött a 
kirándulás megszervezése. Hogyan jutunk 
ki a tanyára? Mi legyen a menü? Ki húzza a 
talpalávalót? Az intézmény, az ellátottak, a 
hozzátartozók, a dolgozók mindenki segített 
ahol tudott. A tanya az erdőben áll, nagyon 
szép környezetben. A házban fürdőszoba, 
konyha, pihenőszobák vannak.

A klubba járók izgatottan mesélték, hogy 
ki hol lakott, ki volt a szomszédjuk, örültek 
a rég nem látott környéknek.

A Szeretetotthon szakácsa „szakács Pisti” 
megint remekelt. A csülökpörkölt, krump-

lival, kovászos uborkával finomra sikerült. 
A kiadós adagok nagyon hamar eltűntek a 
tányérokról.

A nap folyamán felköszöntöttük a születés 
és névnapjukat ünneplőket, sétáltunk a tanya 
udvarán és az erdőben. Aki elfáradt lepi-
henhetett vagy a fák lobjai alatt hűsölhetett.

A szokásos nótázás és tánc sem maradha-
tott el, vidám hangulatban telt az egész nap.

Délután fáradtan, de boldogan indul-
tunk haza. 

A klubtagok azóta is emlegetik azt a napot, 
mert nagyon jól érezték magukat a kis tanyán.

Koska Mihályné
klubvezető

el. Mindig méltó módon megünnepelte a gyülekezet, a település 
és a haza jeles évfordulóit, ezen alkalmak kapcsán huszonhárom 
emléktáblát helyezett el. Nyolc társadalmi-politikai korszakot élt 
át, a nehéz időkben is jelentős gyülekezetépítő munkát folytatott. 
Albertirsa első díszpolgári címét vehette át 2000-ben és hosszú, 
tevékeny élete folyamán nyolc állami kitüntetésben részesült. 

Szolgálata megvalósította az ige szavait: „A ti munkátok nem 
hiábavaló az Úrban.” (1 Kor 15,58). 

Gáncs Péter püspök úr szavait szeretném idézni: „…Élő remény-
séggel valljuk, hogy a láng, amit felülről kapott, nem lobbant el 
halálával… .tovább él családjában, drága hitvesében és az alberti 
gyülekezetben.” A „láng” nem lobbant el, így a gyülekezet presbi-
tériumának döntése alapján 2013 szeptemberétől az iskola felveszi 
újraindítójának nevét.

Dikasz-Ivanics Melinda
Történelem -ev. hittan tanár 

Kirándulás a tanyán
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Talán a gyülekezet tagjai közül is sokan 
nézték, és izgulták végig az elmúlt hetekben 
a vizes világbajnokság eseményeit. Együtt 
szurkolhattunk kiváló sportolóinknak, és 
együtt örülhettünk az elért helyezéseknek, 
az úszók és a vízilabdások aranyérmeinek. 
Együtt szurkolhattunk nekik, és együtt 
örülhettünk velük még akkor is, ha testileg 
nem voltunk jelen az uszodákban, hanem 
csak tévén vagy interneten keresztül követ-
tük az eseményeket. És milyen fantasztikus 
érzés, amikor egyik sportolónk nyakába egy 
világversenyen aranyérmet akasztanak, majd 
a díjátadó ceremónia csúcsaként felhangzik 
a magyar himnusz! Az egész világ láthatja 
a mi sportolóinkat, és hallhatja a mi him-
nuszunkat!

És mindez azért annyira felemelő érzés 
számunkra, mert összetartozunk ezekkel a 
kiváló sportemberekkel, és ezért az ő sikereik 
a mi sikereink is. Összetartozunk velük, egy 
közösségbe tartozunk, és ez nekik is renge-
teg erőt és motivációt ad a küzdelemhez, a 
felkészülésekhez: hogy nem csak önmagu-
kért küzdenek, hanem egész nemzetükért, 
több millió emberért, akikkel magyarként 
egy nemzethez, egy közösségbe tartoznak.

Egy közösséghez tartozni csodálatos dolog, 
márha a közösség, amibe tartozunk, elfogad, 
tisztel és szeret minket. Ha viszont valakit 
kizárnak egy közösségből, az az egyik leg-
fájdalmasabb, és legtragikusabb dolog lehet 
annak az embernek az életében. Ha például 

az egyik diákot a társai kizárják, „kiutálják” 
az osztályközösségből, az az egész életét 
tekintve meghatározó élménnyé válhat, és 
maradandó törést okozhat benne.

Az istentisztelet rendeltetése szerint egy 
olyan közösség ünnepi eseménye, amelyből 
senkit sem szabad kizárni, aki őszinte szív-
vel akar beletartozni. Az istentisztelet egy 
ünnep, ahol az ember átélheti, hogy tartozik 
valahová, ahol fontos, ahol szeretik, és ahol 
együtt örülhet másokkal, mert Isten szere-
ti őt, és törődik vele. Az istentisztelet egy 
közösségi ünnep, ahol a Jézus Krisztusban 
hívők átélhetik Isten jelenlétét. rendelteté-
sét tekintve mindez igaz az istentiszteletre. 
A gyakorlatban sajnos mindebből sokszor 
keveset tapasztalunk meg. Az is előfordulhat, 
hogy semmit, vagy mindennek az ellenke-
zőjét éljük át.

Mégis, Isten maga hív minket ebbe a 
közösségbe, hogy találkozzunk Vele, és 
találkozzunk egymással is. Isten maga ren-
delte el népének ezt a közösségi ünnepet: 
„Hat napon át végezhetitek munkátokat, 
de a hetedik napon teljes nyugalom legyen 
szent összegyülekezéssel.” (3Móz 23,3) Is-
ten azt akarja, és parancsolja nekünk, hogy 
együtt ünnepeljük Őt minden héten. Isten 
arra hív minket, hogy valódi közösségben 
legyünk egymással és Vele. Isten igazi, valódi 
közösséggel akar bennünket megajándékoz-
ni, hiszen úgy alkotott meg minket, hogy 
szükségünk legyen a Vele és az egymással 

való közösségre is. Isten nem tévén és nem 
interneten akarja velünk tartani a kapcsolatot, 
hanem közvetlenül jelen akar lenni az éle-
tünkben, és azt akarja, hogy a benne hívők 
egymással is valódi közösségben éljenek. 
Jézus mondja: „Ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok 
közöttük.” (Mt 18,20)

Isten annyira valódi és mély közösségre 
vágyik velünk, hogy eljött közénk emberi 
formában. Olyanná lett, mint mi, és kö-
zöttünk élt. Testet öltött értünk, és oda 
is adta értünk az életét, a testét és a vérét. 
Ezért akkor léphetünk Vele a legszorosabb 
közösségre, amikor az Ő testét esszük és az 
Ő vérét isszuk az úrvacsorában. És így, Jé-
zus Krisztus testének és vérének vételében 
válhatunk egymásnak is igazán test-vérévé.

Isten közösségbe hív minket önmagával 
és egymással. Nemcsak valami látszat kö-
zösségbe, hanem valódi, kézzel fogható kö-
zösségbe. E szeretet-közösség megélésének 
egyik csúcspontja lehetne az úrvacsorás 
istentisztelet. lehetne, mert sokszor nem 
az. Ám Isten jelenléte nem mindig érezhető 
számunkra, ráadásul bűnös emberekként a 
közösségeink is rendkívül törékenyek. Még 
akkor is, ha Isten szeretete tartja egybe őket. 
Mégis, már abban is sok örömünket lelhetjük, 
ha csak töredékét tapasztaljuk meg mind-
annak a jónak, amit Isten az Ő jelenlétén 
keresztül, és az egymással való közösségben 
akar ajándékozni nekünk.

A Dózsa György utca és a Táncsics Mihály 
utca találkozásánál lévő Vendégház manap-
ság nem a „jó gazda, aki portáját rendben 
tartja” benyomását kelti. Hogyan is kerül-
hetett az épület olyan állapotba, melyről 
a vakolat is igencsak hullik, és úgy tűnik, 
mintha nem lenne tulajdonosa? A fennálló 
helyzet megszűntetésére az előző év utolsó 
hónapjaiban a Presbitérium döntést hozott 
a Vendégház felújításáról. Sajnos, azóta már 
közel egy esztendő telt el, és csak most lát-
szik az alagút vége, mikor közeleg a munka 
megkezdésének ideje.

A Presbitérium elé több változat is került 
bemutatásra, végül határozatában a felújítás és 

bizonyos mértékű átalakítás mellett döntött.
A tervek elkészítéséhez több mérnök 

munkájára is szükség volt. Terveik alapján 
két vendégszoba és egy társalgó átalakításával, 
kialakításra került egy 40 fő befogadására al-
kalmas többfunkciós helyiség, egy teakonyha 
és egy mozgáskorlátozottak részére alkalmas 
mellékhelyiség. Az emeleti társalgóból egy 
vendégszoba és egy mellékhelyiség került 
kialakításra.

Az elhúzódás egyik oka egyfelől az hosszúra 
nyúló tervezés volt, másfelől a főhivatalok, 
mint a Földhivatal, vagy az ÁNTSZ, hozzá-
járulását igazoló okmányok beszerzése körüli 
nehézségek voltak.

A beruházás közbeszerzési eljárás során ke-
rül lebonyolításra. A közbeszerzési tanácsadó 
munkáját 7 fős bizottság segíti, és ők együtt 
választják ki az ajánlattevő vállalkozók és 
cégek közül a számukra legkedvezőbbet, aki 
kellő referenciával is rendelkezik. Célunk, 
hogy minél több albertirsai szakmunkást 
foglalkoztassunk.

A szerződéskötésre legkésőbb augusztus 
26-án kerülhet sor. Terveink szerint a fel-
újítás 60 munkanapot vesz igénybe, melyet 
a műanyag ablakok és ajtók gyártása néhány 
nappal módosíthat.

Nagyon bízunk abban, hogy az építke-
zés az őszi hónapokban befejeződik, és a 
Vendégház újra funkciójának megfelelően 
tud majd működni és vendégeket fogadni.

Kassik Károly

Megújul a Vendégház

Az istentisztelet: közösség Istennel, közösség egymással
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ÉlETJEl • AZ AlbErTI EVANGÉlIKuS EGyHÁZKÖZSÉG lAPJA 
Felelős kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Túri Krisztina evangéli-
kus lelkész. Felelős szerkesztő: Kovács Zoltán.  Szerkesztők:   Hepp Éva, Kassik Károly, 
Mányi Sándorné, Revuczky László. A címlapgrafika Várhelyi György szobrászművész és 
Hepp Ildikó munkája. Készült: Apáti Nyomda, Cegléd. • Tel: 53/313-565

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

Temetői szolgáltatásaink díjszabása 
egyházfenntartó gyülekezeti tagjaink 

számára
Sírásás 12.500 Ft
urnás sírásás 5.000 Ft
Sírhely: 1-2. sor 11.000 Ft
Sírhely: 3. sortól 10.000 Ft
Sírhely regisztrációs díj 2.000 Ft
ravatalozó használati díj 2.000 Ft
Hűtőhasználat napi díja 1.500 Ft
Harangozás 600 Ft
Emlékharangozás 3.000 Ft
Temetés utáni szemétdíj 2.000 Ft
Egyházfenntartói járulék éves összege az 

Alberti Evangélikus Egyházközségben
Aktív dolgozók részére 4.000 Ft
Nyugdíjas, GyES, munkanélküli, 
18 évet betöltött diák 3.000 Ft

EVANGELIZÁCIÓS 
SOROZAT

2013. szeptember 22-én,  
17:00 órakor

Evangelizációt és Szeretetvendégséget 
tartunk.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk 
és várunk!

Alkalmaink célja: önismeret és istenismeret 
az ige fényében.

Igét hirdet: 
Túri Krisztina alberti evangélikus lelkész

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Hétfőn reggel 7:45-től: Iskolások hétkezdő 
áhítata a templomban
Kedd-péntek 7:55-től: reggeli áhítatok a gyü-
lekezeti teremben
Péntek 16:00: Ifjúsági óra a parókián
Szombat 16:00: Ifjúsági óra a gyülekezeti 
teremben, majd az iskola tornatermében 
football
Vasárnap 10:00: Istentisztelet a templomban, 
ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet

Minden hónap első vasárnapja  
az Úrvacsora alkalma

Havonta egy-egy szombati napon: (Az 
alkalmak pontos időpontja a gyülekezet 
hirdetőtábláján olvasható) Szöszmötölő 
Kézműves Kör az imateremben  14.00 órától
baba-mama Kör az óvodában   09:00-tól 
12:00-ig
Felnőtt Ifjúsági óra 18:00-tól a parókián

Adjon ÉletJelt, és jöjjön el  
alkalmainkra! Szeretettel várjuk!

A TEMETŐ NyITVATArTÁSA
A nyári időszámítás időszakában:  
minden nap 06:00-tól 20:00 óráig

A téli időszámítás időszakában:  
minden nap 06:00-tól 18:00 óráig

Temetőgondnok: Andó Csaba
Elérhetősége: 06-20-775-37-19

Tatán jártunk…
A 2012/13-as nevelési évet, mi az Alberti 
Evangélikus Egyházközség óvodájának 
dolgozói – szokásunkhoz híven – az idei 
évben is közös kirándulással zártuk le. Ezt 
a napot már hónapokkal előbb tervezgetjük, 
minden évben más-más város megtekintését 
tűzzük ki úti célul magunknak. Ebben az 
évben Tatára esett a választásunk. Szeren-
csére a legszebb kiránduló idő adatott meg 
tizenkilencünknek, jelenlegi és korábbi 
dolgozóknak. Útközben a vidámság mellett 
alkalom nyílt arra is, hogy elbeszélgessünk 
a rég nem látott kollégákkal. Tatára érkezve 
az Öreg-tó felé vettük az irányt, melynek 
partján először egy régi vízimalomnál áll-
tunk meg, néhány lépéssel később már a 
tatai vár tárult szemünk elé. Megcsodáltuk 
a természet szépségeit és a régi korok épí-
tészetét, illetve a várban lévő múzeumot 
is megtekintettük. Sok-sok érdekességet 

láttunk. A tó partján tovább sétálva az Esz-
terházy-kastélyt látogattuk meg. Mivel a 
lábunk ekkorra már kicsit elfáradt, felültünk 
egy kisvonatra, amely körbevitt a városban. 
A vonatos zötykölődés után, vízi ringató-
zás következett hajóval az Öreg-tavon. A 
sok szép élmény után megéheztünk, ezért 
beültünk egy étterembe. Kellemes körül-
mények között egy nagy asztal körül, finom 
ételek mellett visszaemlékeztünk az elmúlt 
időre. Szerencsénkre éppen ezen a napon 
kezdődött a Tatai Sokadalom az Angol-
parkban, ahol népművészeti és kézműves 
árusokat láthattunk. Késő délután kellemesen 
elfáradva, rengeteg élménnyel gazdagodva 
indultunk haza.

KÖSZÖNJüK!
Augusztusban, a rimóczi család felajánlásából, és munkájával, megújult egyik kutunk a 
temetőben, ezt szeretnénk ezúton is megköszönni!


