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„A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem.”
János 2,17
Egy nyári reggel éppen úgy kezdődött,
mint máskor, addig a pillanatig, amíg megérkezett iskolánk udvarára a hatalmas daru,
hogy templomunk süvegét leemelje. Szinte percről percre egyre többen lettünk az
„esemény” körül, hiszen ilyet nem láthat
az ember minden nap.
Előkerültek a kamerák, az okostelefonok,
nagy érdeklődéssel és csodálattal figyelte a
műveletet felnőtt és gyerek, ahogyan a toronyépítő, Ócsai Sándor, a templomsüveg
tetejéről jelzéseket adott a darukezelőnek,
majd megmozdult a hatalmas építmény, és
lassan, méltóságteljesen leereszkedett a földre.
Ott szembesültünk igazán, az ősök munkájának precizitásával, és azzal is, hogy bizony,
nagy pusztítást végzett az építés óta eltelt
évek alatt az időjárás, mindenféle kártevők,
és megtaláltuk a rézborításon háborús fegyverek lövedékeinek nyomait is.
Maga a történelem nézett velünk szembe
azon a reggelen. Templomunk pedig egy
időre elveszítette tornyának barokk süvegét – igaz, csak addig, amíg az új építmény
elkészül, és felmutat az égre, sőt annál is
tovább, mint egy hatalmas mutatóujj, Isten felé. Afelé az Isten felé, aki mégsem
lakik tőlünk olyan távoli magaslatokban,
bár tisztasága és szentsége magasan felette
van mindannak, ami emberi – és mégis,
nem marad szférikus távolságban, hanem
elhozta nekünk Jézusban szentségének és
tisztaságának életújító erejét.
A templom találkozási pont, olyan hely,
ahová azért megyünk, hogy tudatosan is
átéljük Jézus Krisztus jelenlétét, ahol Vele
akarunk találkozni, Őt akarjuk dicsérni,
Tőle kérünk vezetést és iránymutatást és
bűnbocsánatot, Hozzá kerülhetünk a lélek
mélységéig közel, az idő pedig, amit együtt
töltünk lehetőség arra is, hogy imádságainkkal megszólítsuk.
Templomunk maga a történelem – személyes történelmünk egy része is, sokakat
itt kereszteltek, vagy épp itt az oltár, ahol

szüleink, nagyszüleink és mi magunk is
álltunk, Konfirmációnk ünnepén, házasságkötésünk alkalmával. Személyes történetünk
van, amely ide köt minket. Itt pihentünk meg
gyászunkban is, és szólt nekünk az evangélium, Jézusról, aki a feltámadás és az élet.
De gyermekeink csengő hangja is itt
visszhangzott az ünnepnapokon. Mennyi
nagyünnepi emlék köt minket ide, és persze
a hétköznapok, amikor épp attól született
meg bennünk a békesség, és lett ünneppé
a nap, hogy itt kaptunk valami olyan lelki
ajándékot, ami feltöltött és irányt adott,
megújított minket.
Sokan vagyunk, akik ilyen személyes érintettséggel mondjuk ki: Ez, a mi templomunk!
Vannak szintén nagy számmal olyanok is,
akik nem kötődnek olyan intenzíven ehhez
a helyhez, még távol van tőlük az a lelkiség,
az a tartalom, amire mi olyan örömmel hivatkozunk.
Isten háza mindenki számára nyitva van,
és nekünk – akik szeretünk magunkról,
mint „benfenntesekről” gondolkodni, az is
a küldetésünk, hogy ha valaki keresi az élő
Jézussal való kapcsolatot, segítségül legyünk
számára ebben. Elhívhatjuk és elkísérhetjük,
mellé telepedhetünk és segíthetünk neki
abban, hogy sok év után visszataláljon,
vagy éppenséggel messziről érkezettként
mégis otthon érezze magát Isten házában,
itt minálunk.
Egy átlagosnak tűnő napon Jézus belépett
a jeruzsálemi templom udvarára. Ott és
akkor ez volt az a konkrét hely, ahol átélte
Isten népe a közösségben, tudatos Istenhez
tartozását, ahová jártak már az őseik is, ahol
bemutatták áldozataikat, elmondhatták imáikat. Az ő templomuk volt, ahová örömmel
érkeztek meg.
Volt ott egy hely, amit éppen azért építettek,
hogy mindazok, akik nem „bennfentesek”
meghallhassák a hívó szót, hitre juthassanak,
kapcsolatot találjanak Istennel, az Atyával.
Jézus tehát belépett ide, és nem azt találta,

amit szeretett volna ott látni. Nem hívogató, barátságos hely volt ez az udvar, árusok
és pénzváltók tanyáztak ott. Nem csend és
béke, a megszólítás és megszólíthatóság légköre volt ott, hanem zaj, ünneptelen lárma.
Ekkor Jézus megtisztítja a helyet, hogy
azzá legyen, amire való – találkozási ponttá,
Isten és ember között, hogy aztán onnan
induljon el az élet. Ne a hétköznap profánsága uralkodjék a szent térben, hanem
a szent térben megélt lelki újulás hassa át a
hétköznapot, Isten házából kilépve.
Mikor látják a tanítványok azt, amit Jézus
cselekszik, eszükbe jut az ószövetségi mondat, amit ide is idéznek: „A te házad iránt
érzett féltő szeretet emészt engem.” Ez a
Krisztus „indulata”, ami nem harag. Jézus
is megújítja a templomot, visszahelyezi az
eredeti funkciójába, hogy újra találkozási
hely legyen, megszentelt tér, ahol azok, akik
az ottlét óráit nyitott lélekkel odaszánják,
maguk is felépülhessenek.
Mi is felelősek vagyunk a helyért, a lelki
otthonért, az Alberti templomért. Milyen jó,
hogy újul, szépül. Látjuk azt is, hogy sok-sok
munka vár ránk még. Egyedül képtelenek
lennénk megújítani. Szükségünk van arra,
hogy összefogjon a közösség.
Még inkább szükségünk van arra, hogy
mi magunk is újjá legyünk, mint Isten
háza népe – épp a Jézussal töltött időben.
Ő épít fel. Legyen tehát áldott a hely, a mi
templomunk, a találkozás helye, és legyen
áldott a munka, amely érte folyik. Közben
pedig lássuk és érezzük meg, azt is, ami értünk történt – a mi megújulásunkért, a mi
életünkért – Jézus örökérvényű tettében,
halálában és feltámadásában.
Emlékeztessen minket erre a megújult
ég felé mutató toronysüveg, és amikor újra együtt leszünk az ódon falak közt, hadd
szóljon újra a hálaének, ima. Hadd legyen
a mi templomunk újulások helyszíne! Jézusért kérjük ezt.
Ámen.
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2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő új rendelkezés
az óvodakötelezettség teljesítéséről
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és
magánfenntartású intézmények esetében a
fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, 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.
2015. évi LXIII. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az
óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése
érdekében történő módosításáról
„1. §(1) A gyermekek védelméről és

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
151. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban:
ingyenes étkezés)
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három
vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg

Zengő öt nap
Iskolánk az idén a Mecsekbe szervezte szokásos nyári táborát. Közvetlenül az évzáró
után, 2015. június 23-án indult útnak a 40
diák és 5 pedagógus, hogy megközelítse a
Mecsek legmagasabb csúcsát, a 682 méteres
Zengőt. A Kelet-Mecsek tövébe, a pécsváradi
Zengő táborba utaztunk. A hosszú buszos
utazást érdekesebbé téve, megtekintettük
Kiskőrösön Petőfi szülőházat és a Szlovák
Tájházat valamint a Paksi Atomerőművet.
Megérkezésünk után elfoglaltuk szálláshelyünket, a Pécsvárad melletti, Dombay-tónál.
A vadregényes és festői környezet tökéletes helyszínt biztosított a testmozgásra,
szabadtéri játékokra, kikapcsolódásra. Az
időjárás az első két napban nem kedvezett, de
a változatos programok kárpótoltak minket.
Kirándulásaink célja volt többek között: az
Abaligeti cseppkőbarlang, a Denevérmúzeum,
a pécsváradi Élményvár. Azért tanultunk is,
hiszen a Zsolnay Kulturális Negyedben egy
fizikai varázsórán vettünk részt, ahol érdekes
kísérleteket tapasztalhattunk meg. A Mecsextrém Parkban boboztunk, gokartozunk,
kipróbáltuk a különböző ügyességi pályákat.
Szigetvárra látogatva Zrínyi várkapitánnyal,
Siklóson pedig a vár történetével ismerkedtünk meg. A Bőszénfai Szarvasfarmon

állatokat simogattunk és megkóstoltuk a
vadburgert is.
Sajnos a Zengő csúcsát nem tudtuk meghódítani, mert a sok eső miatt nem volt
járható a turistaút. Talán majd jövőre.
A gazdag történelmi emlékek, a kiváló természeti adottságok is hozzájárultak ahhoz,
hogy öt tartalmas, élményekben gazdag és
szórakoztató napban volt részünk.
Kovács Ákos
Király Zsuzsanna
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a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át (89.408 ft), vagy
ae) nevelésbe vették;”
A Gytv. 151.§ (5b) bekezdése alapján az
ingyenes étkezés jogosultsági feltételeinek
fennállását a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint
kell igazolni.
Az igazoláshoz szükséges formanyomtatvány az óvodában átvehető, amellyel a
szülő az óvodába járó gyermeke után az
ingyenes étkezést igénybe veheti. A szülőnek a nyilatkozatban meg kell jelölnie,
hogy mely jogcímen kéri az ingyenes óvodai
gyermekétkeztetést.
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Áldó hatalom oltalmába rejtve
Véget ért a 2014/2015-ös tanév, melynek
zárásakor együtt repültünk az időben Dr.
Fabiny Tamás püspök úr Ajtórésnyi zsoltár
című könyvének segítségével: „Állj meg üres
kézzel Isten előtt, és emlékezz arra, mikor a világot
gyönyörűnek láttad: Kedves gyermek! Gondolj
egy napfelkeltére az alvó város fölött, gondolj a
szobádba bezúduló fényre. Anya! Gondolj arra,
mikor gyermeknek adtál életet, vagy ahogy tartottál valakit a karodban, s adj hálát, hogy áldó
hatalmak oltalmába rejtve élsz.”
Áldó hatalom oltalmába rejtve jutott el
28 diákunk 2015. júniusi búcsúzásig. Őket
rövid műsorral iskolánk 7. évfolyamos
tanulói közül Hauzer Dávid, Mészáros
Martin, Kovács Anna, Benkó Zsanett,
Mázás Kíra, Farkas Gergely, Kardos Nikoletta búcsúztatta, míg a 28 ballagó nevében
Ferjánsz Viktória, Hrubes Alexandra, Molnár Barbara, Kovács Vivien és Kemenczei
Edina köszönt el régi iskolájától, társaitól.
Az Úr oltalmazza az elmenőket, az új útra
lépőket. Számukra az új út a középiskolai
továbbtanulás. Nyolcadikosaink közül 6-an
gimnáziumban (21,5%) 16-an középiskolában 57% és szintén 6-an szakiskolában
folytathatják tanulmányaikat. Összefoglalva:
ballagóink 78,5%-a (tavaly: 74%) megy
érettségit adó középiskolába.
A 2014/2015-ös tanévet 232 tanulóval
kezdtük és két tanuló külföldre költözése
miatt 230 fővel zártuk. A 10 osztály nevelését
és tanítását, valamint a három napközis és az
egy tanulószobai csoportot 22 fős pedagógus gárdával és hatfős kisegítő személyzettel
láttuk el. Tanítvány és nevelő együtt, kéz a
kézben, békességben, egy cél érdekében
töltötte el a 181 tanítási napot.
A tanév során eseményekben nem volt
hiány. Játékkal ünnepeltünk szeptember
29-én, októberben megrendeztük a koráléneklési versenyt, részt vettünk a Tessedik
Kórusfesztiválon. Az ünnepek közeledtével
a harmadikosok köszöntötték a Káldy Zoltán
Evangélikus Szeretetotthon lakóit, ádventben
cipődobozos ajándékgyűjtést tartottunk. A
hatodik-hetedik évfolyamosok az Összefogásban az erőd című országos pályázat
győzteseként ingyenes jutalomkiránduláson
vehettek részt.
A különböző versenyeken szép számmal
indultak diákjaink. A Danyi Janka, Illés-Nagy
Maja, Tóth Ádám és Prazsák Nikolett alkotta
csapat az északi kerületi iskolai hittanverse-

nyen első helyezést ért el, majd az országos
döntőben 4. helyet szereztek.
Szintén megyei elsőként jutott tovább a
Kőházi Eszter, Szelei Laura, Czerman Nikolett és Tokai Lili alkotta másik csapatunk,
akik aztán a döntőben a dobogós 3. helyezést
érték el. A 3-4. osztályos korcsoportban versenyző Fazekas Julianna, Takács Edina, Iker
Flóra és Kovács Dániel alkotta csapatunkat
is dicséret illeti a felkészülésért. A Tessedik
Sámuel Általános Iskolában rendezett angol
kistérségi vetélkedőn a 2. korcsoportban
Mázás Kíra, Kemenczei Edina, Hauzer
Dávid és Kukucska Dávid megszerezte az
első helyet, míg a fiatalabb korosztályból
Tokai Lili, Princz Attila, Klucsik Ádám és
Sebők Viktor a 3. helyezést szerezték meg.
De arattak tanulóink a Márai Sándor Városi
Könyvtár rendezte szavalóversenyen is, ahol
Czerman Nikolett első, Kotyinszki Regina
2., Lajos Viktória szintén 2. helyezést ért
el, Szedlacsek Szilárd pedig különdíjban
részesült.
Az alsó tagozatosok közül Bukovinszki
Gergő a Sziporkamatek országos döntőjében
2., Veres Csenge a 9., Molnár Kitti pedig
12. helyen végzett. Illés-Nagy Maja pedig
a Méhecske matek versenyen lett megyei
4. helyezett.
A sportban Revák Márk, a Bágyi-testvérek:
Alex és Viktor, Magyar Énok és Kristóf,
Sárik-Farkas Vince, a fociban Hauzer Dávid, Viszolajszky Fülöp, Murárik Milán,
Bukovinszki Gergő, Gyenes Bendegúz,
Osgyáni Tamás jeleskedtek, a lányok közül
pedig Tokai Lili, Patai Lili, Kőházi Eszter,
Ferjánsz Viktóriára, Lajos Vikire, Pálvölgyi
Martinára ügyeskedett a sport, mozgás terén.
A tanév során a legtöbb gyermek-isten-
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tiszteleten részt vevő, illetve versenyeken
sikeresen szereplő gyerekek ingyenes jutalomkirándulás keretében Szentendrére vagy
a budapesti Csokimúzeumba jutottak el.
A hatodik-hetedik osztályosok közösen
vettek részt az „Egységben az erő(d)” országos pályázaton, amit a közös munka
eredményeképpen sikerült megnyerniük.
Így ők egy ingyenes, egynapos kirándulásra
mehettek a komáromi erődbe.
A 2014/2015-ös tanévben az alsó tagozatosok tanulmányi eredménye 4,57 (tavaly:
4,59); a felsősöké 4,16 (tavaly: 4,04) volt.
Az iskola tanulmányi átlaga: 4,21 (tavaly:
4,29). Ebből megállapítható, hogy tartjuk
a tőlünk elvárható szintet, egységesek, következetesek vagyunk.
Tanítványaink közül 58-an kitűnő eredményt értek el, 7-en a jó magaviseletük miatt
nem lettek színötösök, 10 főnél pedig mind a
magatartás, mind a szorgalom példás, és csak
egy tantárgyi négyes van a bizonyítványban.
Sajnálatos, de három diáknak sikertelenül ért
véget a tanév: az alsó és a felső tagozaton is
egy-egy tanulót a tantárgyi követelmények
teljesítésének hiánya miatt évismétlésre
kellett utasítani, és egy első osztályosnak is
ez a tanév előkészítő jellegű volt.
Egy nagylelkű felajánlás segítségével a
tavalyihoz hasonlóan az idei nyáron is egyhetes ingyenes lovastáborban vett részt 12
tanítványunk. Az első-másodikosok közül
a legjobban olvasók, míg a felsőbb évfolyamokon a félévi eredményén legtöbbet
javító tanuló, illetve a kitűnők közül sorsolás
alapján kapta ezt munkája jutalmául. Míg
a nyolcadik évfolyamos Borgulya András
iskolánk „Jó sportoló” kupáját vitte haza
az atlétikában több éven keresztül nyújtott
kiemelkedő teljesítményéért.
Mányi Sándorné

Énekkaros tábor
2015. augusztus 10-13.
Miről is szólhat egy énekkaros tábor? Nemcsak arról, hogy új dalokat tanulunk, hanem
arról is, hogyan tehetjük közösségünket jobbá és erősebbé. Hepp Éva néni olyan programokat szervezett, amelyek jókedvre derítettek minket, összefogásra ösztönöztek és növelték a csapatszellemet. Ez a 4 nap erről szólt. Hétfőn, a beköltözés után akadályversenyen
vettünk részt. Kedden íjászkodtunk és lovagoltunk a Pegazus lovas táborban, a harmadik
nap pedig átbicikliztünk Ceglédbercelre a kalandparkba. A hőség ellenére nagyon jól éreztük magunkat, hiszen mindannyian legyőztük félelmeinket, és felszabadultan indultunk
vissza a táborba. Az utolsó napon mindenki örömére kimentünk a strandra és lehűtöttük
magunkat. Délután, búcsúzkodás közben megbeszéltük egymással, hogy élményekben
gazdag négy napot töltöttünk el az énekkaros táborban. Köszönjük!
Szakál Anikó
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A toronysisak nem dőlt le!
Egyházközségünk elnöksége és presbitériuma
hosszú évek óta készül a toronysisak felújítására.
Mintegy 10 éve a Budapesti Műszaki Egyetem
illetékes kara a templom teljes feltárását elvégezte.
Az alaptól a torony sisakjáig mindent átvizsgáltak,
felmértek és javaslatot tettek a felújítás sorrendjére.
Melyek a következők: 1. toronysisak újjáépítése 2.
tetőszerkezet felújítása, megerősítése, héjazatának
cseréje 3. templom vizesedésének megállítása,
megszüntetése, vízelvezetés kiépítése, környező
talaj elhordása 4. a templom vakolatának leverése
(beleértve a tornyot is) és a falazat szellőztetése
után újravakolása és színezése 5. templom belső
felújítása restauráló szakember jelenléte mellett.
A toronysisak állapotát több faipari szakmérnök
is megvizsgálta és egységes véleményük az volt,
hogy teljes felújítása, újjáépítése szükséges. E
néhány gondolatból kitűnik, hogy a toronysisak
nem ledőlt, hanem tudatosan tervezett újjáépítése
kezdődött meg.
Albertirsa lakossága által ismert toronysisak
1892-ben készült el, mely akkor egybeesett a
templom külső és belső renoválásával. Erre
vonatkozó döntését a közgyűlés 1892. március
13-án hozta meg. Ebből a határozatból néhány
gondolatot szó szerint idézek:
„A torony és templom renoválására ajánlott
4000 forint költségvetést, mely az eddigi évenkénti

egyházi adónak a négyszeresét teszi ki, melynek
fele folyó év Szent György napig, másik fele folyó
év Szent Mihály napig lészen befizetendő. Azon
túl a hátrálékok végrehajtása útján szedettnek be
egyhangúlag elfogadtatott.”
„Kivetési lajstrom: két héten át a községházán közszemlére tétetik ki a felszólamlások
elintézése, a kurátor úr elnöklete alatt öttagú
bizottságra bízták.” Faipari szakértők jelentése
alapján megállapításra került, hogy a faszerkezet
gyenge, újjá kell építeni, javítása nem kielégítő.
1892. június 19.-én hozott presbiteri határozatból idézem a következőket: „Az Elnöklő Lelkész
Úr jelenti, miszerint a lebontott torony fája oly
rossznak találtatott, hogy annak teljes leszedése
szükségessé vált. Az új torony faalkotmányát az
építő bizottság Hoval András vállalkozónak adta
ki 1134 Forintban határozott.
Ezen új kiadás fedezetére a már megállapított
költségvetés egyszeresét határozta úgy, hogy a
kurátor urat utasították, hogy ezután az egyházi
kivetés ötszörösét szedje.”
Az idézett közgyűlési és presbiteri ülésekről
készült jegyzőkönyvek (amelyek 123 évesek)
kellően bizonyítják azt, hogy a templom sisakja
1892-ben épült újjá. Ekkor kapta rézlemez borítását is. Kijelenthető, hogy a határozatok az is
kellően bizonyítják, hogy Alberti Gyülekezet
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tagjai milyen módon és mértékben adakoztak,
hogyan járultak hozzá a templom külső és belső
felújításához.
Sokan látták a templomunk toronysisakjának
leemelését és az Evangélikus Iskola udvarára
helyezését, mely nagyon látványos volt, sokan
fényképeket is készítettek. A daru 45 méter magasra tudta gémjét kitolni, így a templom torony
34,8 méter magasságát könnyen leküzdötte. A
földön került sor a régi sisak szétbontására és
az új megépítésére is itt zajlik. A jelenleg épülő
toronysisak barokk stílusban készül, és szinte
milliméter pontossággal olyan lesz, mint a régi
volt. Sokan bízunk benne, hogy az új toronysisak
visszaemelését is balesetmentesen sikerül végrehajtani, pontosan kerül a helyére, és a rögzítése
és megfelelő lesz.
A toronysisak felső csúcsán lévő gomb (vagy
gömb), illetve a betlehemi csillag, melyből 33
fénysugár méltóan fogja mutatni az irányt, hogy
hogyan lehet Albertirsára jutni, valamint hogy
hogyan lehet az Alberti Evangélikus Templomban lelkileg-szellemileg megpihenni, feltöltődni.
Az új torony építésével a közbeszerzési eljárást követően Ócsai Sándor vállalkozó került
megbízásra. Az építés részleteiről, a költségek
összegeiről, teljes körű tájékoztatást a sisak
helyretétele, befejezése után az Életjel következő
számában teszem meg.
Kassík Károly

Legrégebbi kolléga a Szeretetotthonban
A Szeretetotthonban legrégebbi dolgozó Papp Jánosné – Manyika
– kollégám. Ma már nyugdíj mellett végzi áldozatosan munkáját.
Úgy gondoltam, hogy talán mindenkinek érdekes lehet tapasztalata, így vele beszélgettem el.
– Mióta dolgozol a Szeretetotthonban?
– Roszík Mihály tisztelendő Úr 1982-ben vett fel takarítónak, így 33
éve dolgozom itt.
– Mit tudsz felidézni a régebbi időkből?
– Az intézményt közvetlenül Roszík Mihályné vezette, a tisztelendő
Úr a lelkipásztori feladatokat látta el lakók és dolgozók körében nagy
odaadással. Akkor 5-en voltunk dolgozók (Muhari Mihályné, Németh Józsefné, elhunyt Gyócsos Károlyné, elhunyt Török Pálné), szakképzetlenek
voltunk, de igazából mindent mi csináltunk, takarítás, főzés, bevásárlás,
ápolás. 36 lakója volt az intézménynek, voltak közöttük súlyos állapotúak,
cukorbetegek, fogyatékosok. Szakképzett ápoló kb. 2 év múlva volt először.
Folyamatosan javult a szakképzett dolgozói állomány, ahogy a törvényi
változások történtek. Ennek hatására a munkakörök is fokozatosan szétváltak. Sok adománnyal segítettek a környező falvakból, gyülekezetekből,
nagyon szép időszak volt. Ha nem volt elég az ennivaló, akkor otthonról
hoztunk, hogy legyen mit enni a lakóknak, legyen miből főzni az ebédet.
A lakók is segítettek a mindennapi munkában, volt disznótartás, disznót
vágtunk, befőzéseket csináltunk. Hétvégén a lakók kaptak sört, bort vagy
boros teát. Sokszor a gyülekezet tagjai hoztak hétvégére saját borukból.
Sokat dolgoztunk, nem néztük, hogy mikor van vége a munkaidőnek, azt

tartottuk szem előtt, hogy minden munka meglegyen. Amikor megépült
a vendégház mi jártunk át takarítani, rendbe tartani.
– Hogyan látod a lakókat, mennyiben mások a mostani lakók a régiekhez képest?
– Ugyanilyen korösszetételű volt az intézmény, de régen sokkal közvetlenebben voltak a lakók, melyben szerepet játszik, hogy több időt
töltöttünk közöttük és ők sok mindenben segítették a munkánkat, így
voltunk többet együtt. Kevesebb gyógyszert szedtek, sőt hétvégén csak
vérnyomáscsökkentőt és szívgyógyszert kapták.
– Mi volt a legnehezebb ebben a 33 évben?
– 3-4 eset volt, ahol nehéz volt megélni a vezető váltást, hozzáteszem
ez idő alatt 7 vezető váltást éltem meg. A nehézségek ellenére soha nem
gondoltam, hogy feladom munkámat, hanem Isten segítségét kértem,
hogy adja meg az erőt a mindennapi munkám elvégzéséhez.
– Mi tartasz a legszebb dolognak, amit itt megéltél?
– Megélhettem, sőt részese lehettem annak a fejlődésnek, amit az elmúlt több mint 30 évben történt az intézményben.
– Miben segítette az intézmény a mindennapjaidat?
– Közös ünneplések, közös karácsonyok voltak, ilyenkor a családunk
is itt volt, ezen alkalmakkor is áthatotta az életünket Isten jelenléte és
szeretete. Van olyan kollégám most, aki akkor még kisgyermekként szavalt a karácsonyi műsoron. Nem voltam megkeresztelve, de amióta itt
dolgozom az evangélikus egyház tanítása szerint élek. Nem gondoltam,
hogy ilyen sokáig fogok itt dolgozni, sok öröm és nehézség volt a 33 év
alatt, de ha újra kezdhetném, ugyanígy döntenék.
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A farkas meg a fehér ruhás
2011 ádventjében lelkesen szaladtam végig a
göttingeni teológusotthon ódon folyosóján. Épp
szembe jött velem a ház lelkésze, akinek rögtön
beszámoltam az elmúlt napok élményeiről. Ádvent első vasárnapján Franciaországban, Taizében
jártam, az itteni ökumenikus közösségben, együtt
imádkoztam, dolgoztam és beszélgettem a többi zarándokkal. Közben szembesültem cseppet
sem szimpatikus önmagammal, lélekben iszonyú
mélységeket éltem meg, mígnem egy hatalmas,
békés erő újra össze nem rakott, s fel nem hozott
engem az élők közé.
– Egy kép rajzolódott ki bennem – mondtam az
otthonlelkésznek –, ami megvilágította azt, mi is
zajlik a bensőmben. Mintha egy hatalmas farkas
lenne a lelkemben, egy loncsos bundájú fenevad,
aki zavarodottságában és félelmében bármire rátámad, ami a közelébe merészkedik. A farkas an�nyira nyugtalan, hogy ha rajta múlna, mindenkire
rárontana, mindenkit felfalna, mindenkin uralkodna.
De mögötte ott áll egy vékony, fehér ruhás alak,
belőle nyugalom árad. Ez az alak a fenevad fején
tartja a kezét, aki ettől lekushad a fehér ruhás lábaihoz. Ő meg simogatja a farkas fejét, türelmesen
és gyógyítón, s így léteznek ők egymás mellett, a
farkas meg a fehér ruhás, ott belül, a lelkemben.
Lassan négy éve, hogy ez a kép megjelent előttem. Azóta sok minden történt. Lediplomáztam az
ELTE bölcsészkarán történelem és finn szakokból.
Felvételt nyertem az ELTE Történettudományi
Doktori Iskolájába, ahol azóta is doktorandusz
hallgató vagyok. Hazajöttem Németországból,
sok-sok tudományos és társadalmi ismerettel
gazdagodva. Megírtam németül a teológiai diplomamunkámat. Folytattam tanulmányaimat

Budapesten, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen és ismét beszálltam a budapesti Tamás-mise
szervezésébe. Jártam Dél-Koreában, az Egyházak
Világtanácsának tizedik nagygyűlésén, ahol segítőként keresztény fiatalokkal ismerkedhettem meg
a világ minden tájáról. Alapítottunk egy együttest
(amely a Lift!, azaz „emeld fel!” nevet kapta),
amellyel e világtalálkozón megismert keresztény
énekeket játszunk a hallgatóságunknak. Két nyáron
is dolgoztam egy finnországi vidéki gyülekezetben, ahol sokat tanultam az ifjúság és az idősek
körében végzett munkáról. Hatodéves gyakorlati
évemet Budahegyvidéken tölthettem, a maga
nagyvárosi, pörgős, színes programkavalkádjával.
Idén nyáron elutaztam a vadnyugatra, valamint a
Sziklás-hegységbe, ahol a lenyűgöző természeti
látványosságokon túl ott lehettem egy amerikai
barátom esküvőjén is. Immár tanfolyamlelkészi
minőségben vehettem részt a júniusi fóti kántorképző tanfolyam munkájában. Augusztus végén
pedig lelkésszé szenteltek otthoni gyülekezetemben, Budapest-Kelenföldön. Albertiben elsődleges
feladatom az ifjúság és a fiatal felnőttek körében
végzett munka lesz. A sokféle helyen összegyűjtött
tapasztalataimat szeretném a gyülekezet szolgálatába állítani. A Taizé-ben tanult lelkiséget például
a tervek szerint kedd és szerda reggelenként, nyolc
órakor, napkezdő áhítatok formájában szeretném
megismertetni, ahol a hangsúly a sok éneklésen,
az igén és a csendes imán lesz. De a tervek között
szerepel fiatalos, alternatív istentiszteletek és egy
Tamás-mise megszervezése is. A fiatal felnőttekkel aktuális témákról, például az iszlámról, a
menekültkérdésről vagy a környezettudatosságról
szeretnénk beszélgetni, kitérve arra a kérdésre is,

A gyermek és a hit – Hitre neveljük gyermekeinket?
Sok dolgot tartunk fontosnak ebben a mai világban. Féltjük gyermekeinket, hogy mi lesz belőlük,
hiszen nem azt kapják, mint mi. Nem volt nekünk
5-8 évesen tudásunk a világ nagy dolgairól, a politikáról, az erőszakról, a szexről, a drogról, nem
foglalkoztatott bennünket a téma.
Helyette más dolgok foglalkoztattak, gyermeki
dolgok. És most, most mit látnak a gyermekek?
Segítünk nekik, hogy egy tisztább, szeretetteljesebb
világban élhessenek? A gyermekek az előttük álló
példákból tanulnak, s ez a példa a Tv, az internet
vagy a jó családi példa és a hit példái.
„A gyermeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket
és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak,
hogy tudják hova tartoznak, de ugyanúgy szárnyakat
is, amelyek egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat

bejárni, vagy inkább repülni.” Idézet: Johann Wolfgang von Goethe
„Hit által rejtegették Mózest születése után három
hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem
féltek a király parancsától.” Zsidókhoz irt levél 11,23
Talán sosem volt nagyobb aktualitása ezeknek
az idézeteknek, mint napjainkban, az önzés, az
elidegenedés, a gyökértelenség kultúrájában.
Aggódva kérdezik a szülők: „Vajon milyen
társadalomban lesznek felnőttek a gyermekeink?
Hogyan fognak megbirkózni korunk kihívásaival?”
Joggal tehették volna fel ezeket a kérdéseket
Mózes szülei, akik egy nem túlságosan gyermekbarát korban vállalták a gyermekáldást. Abban
az időben a fáraó parancsára minden újszülött
Héber kisfiú a Nílusban végezte. Mózes kivétel
volt, szülei nem engedelmeskedtek a felsőbb ha-
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hogy az adott helyzetben a mi közösségünk milyen
konkrét lépéseket tehetne.
– Egy kép rajzolódott ki bennem – mondtam
négy éve Göttingenben –, mintha egy hatalmas
farkas lenne a lelkemben, egy loncsos bundájú
fenevad, aki zavarodottságában és félelmében
bármire rátámad, ami a közelébe merészkedik.
De mögötte ott áll egy vékony, fehér ruhás alak,
akiből nyugalom árad. Ez az alak a fenevad fején
tartja a kezét, érintésétől megnyugszik a farkas.
A lelkész bölcs szemeivel figyelt és mosolygott.
Mikor befejeztem a kép részletezését, megszólalt:
– De néha ez a fehér ruhás bele is tud csípni
a lekushadt állat csimbókos nyakába, s az ismét
felugrik és morogni kezd.
Bólogattam, okosnak akarva látszani, de valójában ez még eszembe sem jutott. Valahogy nem fért
bele az akkori világképembe. Hogy Isten nemcsak
lenyugtatja zsigeri félelmeinket és zavarodottságunkat, hanem olykor fel is korbácsolja azokat? Ez
nagyon furcsának tűnt. Pedig a Bibliában sokszor
olvasunk arról, hogy az Úr megkeményíti valaki
szívét, vagy arról kezeskedik, hogy az emberek
ne értsék meg az isteni üzenetet. Úgy látszik,
emberségünk Istentől rendelt velejárója az is,
hogy a bennünk lévő farkas sosem nyugszik meg
véglegesen. Sosem változik kutyává.
Szeptember első vasárnapján prédikálhattam
Albertiben először. S ekkor, négy év után, ismét
elővettem ezt a farkasos-fehér alakos képet. De az
otthonlelkész megjegyzését kihagytam az igehirdetésből. Az még mindig túl nehéz lett volna nekem.
Milyen jó, hogy az ember élete során elmélyülhet
Isten ismeretében! Évről évre újabb titkok nyílnak
meg. Mindenkinek van hová fejlődnie.
Bence Áron
beosztott lelkész
talmaknak. Hit által rejtegették, majd a hit által
nem a Nílusba, hanem a Nílusra tették a gyermeket egy gyékény kosárban. Ugyancsak a hit
által kapta vissza édesanyja a gyermeket a fáraó
lányától néhány évre, hogy szoptassa és dajkálja.
Ezekben az években pedig készült egy másik, emberi szemmel nem látható „gyékénykosár”, a hit
kosara, amely olyan gyökereket és Istenbe vetett
hitet adott Mózesnek, amit még a fáraó fényűző
udvara sem tudott belőle kiűzni.
Egy ilyen kosárfonásba szeretnénk segíteni mi
is a szülőknek, a napi elcsendesedés alkalmaival,
a lelkészek óvodai szolgálatával, Jézus életének és
tanításainak a megismertetésével, a gyülekezeti alkalmak szervezésével. Hogy gyermekeinket Isten
felé fordítsuk, nem kell nagy vallásos előélet, csak
Isten felé forduló nyitott szív. A hit isten ajándéka,
amely „hallásból van, a hallás pedig Isten igéje
által”. Így vezessük gyermekeinket.
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Albertirsa, 2015. szeptember 28. – október 04.
„…egy gazdag meg egy szegény.”
Éghajlati igazságosság
Alberti evangélikus
imaterem
Alberti evangélikus
imaterem
Alberti evangélikus
imaterem
Római katolikus
templom
Református
templom
Baptista imaház
Irsai evangélikus
templom

szeptember 28.
hétfő
szeptember 29.
kedd
szeptember 30.
szerda
október 01.
csütörtök
október 02.
péntek
október 03.
szombat
október 04.
vasárnap

Kiszel Mihály
római katolikus plébános
Újvári Ferenc
baptista lelkipásztor
Bárdossy Tibor
irsai ny. evangélikus lelkész
Uherkovicsné Perge Tímea
református lelkipásztor
Bódis László
ny. baptista lelkipásztor
Szilák-Túri Krisztina
alberti evangélikus lelkész
Bence Áron
alberti ev. beosztott lelkész

18:00
18:00
18:00
18:00

Hétfő és péntek: 9-13 óráig
Telefonszám: 06-53-370-179
Túri Krisztina lelkész:
06-20-824-65-05
Bence Áron lelkész:
06-20-775-37-36
Elérhetőség: albertielh@lutheran.hu
Honlapcím:
www.albertievangelikus.hu

18:00
18:00
18:00

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
RENDSZERES ALKALMAINK
Hétfő: 07:45 Iskolások hétkezdő áhítata a
Templomban
Kedd: 08:00 Taizéi áhitat Bence Áron vezetésével a Templomban (hideg esetén az
Imateremben)
Szerda: 08:00 Taizéi áhitat Bence Áron vezetésével a Templomban (hideg esetén az
Imateremben)
Csütörtök: 08:00 Reggeli áhítat az Imateremben
18:00 Bibliaóra (a téli időszámításra való
átállás után 17:00)
Péntek: 17:00 Ifjúsági óra a parókián
18:00 Énekkari próba a Roszík Mihály
Evangélikus Általános Iskolában
Szombat: 16:00-tól Ifjúsági óra az Imateremben, majd sportolási lehetőség az iskola
tornatermében
Vasárnap: 10:00-tól Istentisztelet a Templomban, minden hónap első vasárnapján, illetve
nagyünnepeken Úrvacsorával
Októbertől Gyermekistentisztelet a főistentisztelettel párhuzamosan
18:00 Esti istentisztelet az Imateremben (a
téli időszámításra való átállás után 17:00)
Havonta egy alkalommal, a hirdetés szerint,
Baba-mama kör 09-12 óráig az Alberti
Evangélikus Óvodában
Havonta egy alkalommal a hirdetés szerint,
Szöszmötölő kézműves kör a Roszík Mihály
Evangélikus Általános Iskolában 14:00-tól
Havonta egy alkalommal Evangelizáció vendég
igehirdetővel, hirdetés szerint, vasárnap délután Szeretetvendégséggel az Imateremben

EGYÉB ALKALMAK
Szeptember 26. 10:00 Ünnepi istentisztelet
a gyülekezet alapítására emlékezve (1711.
szeptember 29.)
Október 11. 10:00 Idősek vasárnapja a Templomban a Káldy Zoltán Szeretetotthon
lakóinak és a Nappali Klub tagjainak szolgálatával
Október 16-18. Sziágysomlyói testvérgyülekezetünk delegációjának látogatása Albertiben
Október 17. XI. országos koráléneklési verseny Roszík Mihály Evangélikus Általános
Iskolában.
Október 31. 10:00 Reformáció ünnepi istentisztelet a Templomban
November 01. 15:30 Halottak-napi temetői
istentisztelet az Alberti Evangélikus Temető
Ravatalozójában
November 07. Tessedik Kórusfesztivál az
Alberti Evangélikus Templomban
November 22. Örök élet vasárnapja: Megemlékezés gyertyagyújtással az elmúlt egyházi esztendőben elhunyt testvéreinkről
10:00-tól a Templomban
ADJON ÉLETJEL-ET, ÉS JÖJJÖN EL
ALKALMAINKRA!

A TEMETŐ
NYÁRI NYITVA TARTÁSA
Minden nap 7-20 óráig
Temetőgondnok: Andó Csaba
Elérhetősége: 06-20-775-37-19

Az egyházfenntartó gyülekezeti
tagok számára szolgáltatási díjak
2014-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
****
Egyházfenntartói járulék
Aktív dolgozók részére
5.000 Ft
Nyugdíjas, GYES, munkanélküli,
18 évet betöltött diák
3.500 Ft

ÉLETJEL • AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelős kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Túri Krisztina evangélikus
lelkész. Felelős szerkesztő: Kovács Zoltán. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. A címlapgrafika Várhelyi György szobrászművész és Hepp Ildikó munkája. Készült: Apáti Nyomda,
Cegléd. • Tel: 53/313-565
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