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Erő kell – nem csak az élet nagy forduló-
pontjain, de a mindennapokban is.Erő, az 
újrakezdéshez, a talpra álláshoz, a megma-
radáshoz. Valami vagy valaki megtartásához, 
vagy épp elengedéséhez. Egymás szere-
tetben való elhordozásához. Ahhoz, hogy 
meg tudjunk felelni, vagy épp megértsük, 
nem kell mindenben megfelelnünk – és 
még nem is került bele ebbe a felsorolásba 
a földön túli távlat.

Erőtlenül az ember valóságosan, lelkéig 
hatolóan gyengének,kiszolgáltatottnak, cse-
lekvőképtelennek érzi magát. Erő nélkül 
minden élettelen. Ahogyan Ádám élettelen 
keze hanyatlik Michelangelo híres freskó-
ján (Sixtusi kápolna -Ádám teremtése)  a 
semmibe Isten érintése, Ereje, Lelke nélkül, 
úgy hanyatlik le minden – jelenvaló és el-
jövendő Nélküle.

Ma különösen értékké vált az erő – az 
erős ember. A kor fogalmai szerint,ő az, 
aki mindent kibír, aki több lábon áll, akinek 
lekötelezettjei vannak, háttere, biztonsága, 
hatalma, népszerűsége, kisugárzása, irigyei 
és csodálói. Ez a fajta stabilitás mégis mu-
landó, magával az emberrel együtt veszik el.

Pünkösd ünnepének összefüggésében 
előbukkan egy másik meghatározás az erő-
ről, és az „erőt kapott”emberről, aki képes 
és kész nem csak önmagát a középpontba 
tenni.  Felismeri, hogy az erő, ami élteti, újjá 
teremti, a helyére mozdítja a létezést, nem az 
övé, hanem annak az Istennek az ajándéka, 
aki magát az életet adja. Aki egyszülött Fiát 
adta azért, hogy ne csak vegetáljunk, hanem 
valódi életünk legyen.

A Szentléleknek ez az ereje tetten ér-
hető realitás volt az apostolok idejében is. 
Olyan valóságos lelki, szellemi erő volt 
megtapasztalható az igehirdetéseik nyomán, 
amely lehatolt az őket hallgató emberek lel-
kének titokzatos mélységeibe, megragadta, 

átformálta, szolgálatba állította az ember 
ösztöneit, vágyait, érzéseit. Olyan belső vál-
tozás történt a Szentlélek erejének hatására, 
amely „ istenitermészet részeseivé” (2 Pt 1, 
3-4) tette őket, amikor a Krisztusról szóló 
bizonyságtétel – tanúság – hangzott feléjük, 
és ezt ők megértettek, és befogadták.

A Szentlélek erejének középpontjában 
éppen az a megújító örömhír áll, hogyismer-
hetjük a Győztes Krisztust, és ha hiszünk 
benne, ha vele vagyunk és komolyan vesszük 
azt a lehetőséget, amit felkínál nekünk, akkor 
valóban részesei lehetünk győzelmének is. 
„A világon nyomorúságotok van, de bízza-
tok: én legyőztem a világot.” (János 16:33

Ezhit, bizalom pedig nem lesz, nem lehet 
következmények nélkül való. Megtermi 
gyümölcseit: a szeretet, az öröm, a békesség, 
a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség a 
szelídség és a mértékletesség gyümölcseit. 
(Galata 5,22).

Nem lehet megmagyarázni, „munka-
módszerét” lekövetni, vagy modellezni, 
hiszen éppen az a lényege, hogy természet 
feletti, minden emberi értelmet felülhaladó 
erő a Szentlélek ereje. De megtapasztalható.

Ennek a titokzatos erőnek a munkája lát-
szott abban, ahogyan az első gyülekezetek 
tagjai megerősödtek a hitben, megújult az 
életük és maguk is hitvallókká lettek. Nem 
csak személyes életüket, de közösségeiket is 
átjárta Isten lelke, felfrissítve azt. Megtartó 
erővé vált, és olyan közösségekké tette az első 
gyülekezeteket, ahová vágyakozhattak a még 
kívülállók is, a tagok pedig megtalálhatták  
a Jézussal való közösséget és saját szolgálati 
helyüket is a közösségen belül, és azt a bel-
ső örömöt, ami szintén nem tapasztalható 
meg másban.

Ilyenkor értjük meg, hogy miért is mondja 
a Szentírás, hogy Isten Lelke a legnagyobb 
ajándék és miért is bíztat minket maga Jézus 

arra, hogy kérjük ezt az ajándékot (Lk 11,13). 
Mert a Szentlélek áttüzesítő ereje nélkül a 
legtökéletesebben megszerkesztett igehir-
detés sem több, mint emberi produktum, 
a legjobban strukturált gyülekezet is csak 
egyházi szervezet– mint  az első ember,Á-
dám teste az Isteni életre keltő erő nélkül. 
Az egyház ellenben Krisztus teste – tagjai 
hozzá kapcsolódnak, éppen ezért tudnak 
megmaradni. Megújító megtartó erőt kap-
nak – ami átjár hétköznapot és ünnepet.

Hiába akarjuk a Szentlélek erejét a magunk 
erejével, ügyességével, találékonyságával 
helyettesíteni. Bármilyen szellemi vagy 
fi zikai tevékenységgel pótolni, az mindig 
csak pótlék marad. Ezt pedig megérzi raj-
tunk a világ, sokszor sokkal hamarabb, mint 
mi magunk.

Mit tehetünk mégis? Higgyük el, hogy Isten 
ma is épp úgy akarja adni az Ő Szentlelkének 
az erejét, ahogyan azt az újtestamentumi 
gyülekezetek kaphatták. Ránk is érvényes 
az ígéret:„Erőt kaptok!”

Ámen.

„Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét!”

„…erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek… a föld végső határáig.” 
Apostolok cselekedetei 1,8

Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét Leg-
főképpen az igaz hitért! Hogyha jő a 

végóra, mellénk álljon, Hazatérésre készen 
találjon! Szánj meg, Isten!

Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, Hogy 
csak Krisztus légyen Mesterünk! El ne hagy-
juk őt, mi hű Megváltónkat, Aki népének 
örökséget ad! Szánj meg, Isten!

Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged, Hadd 
ízleljük édességedet, Tiszta szívből minden-
kit hadd szeressünk, Egyességben és békében 
éljünk! Szánj meg, Isten!

 Ínségeinkben légy vigasztalónk, Halál ellen 
megbátorítónk! Össze ne hagyj esnünk, ha 
ellenségünk Reánk jő, s romlást készít már 
nékünk! Szánj meg, Isten!

(1. vsz.: XII. századi német ének, 2-4. 
vsz.: Luther Márton 1483-1546.)
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Az előző igazgatónő, Somogyi Veronika 
hirtelen távozása után, 2007. szeptember 
1-jével vettem át az evangélikus iskola irá-
nyítását. Azóta hét év telt el, itt az ideje tehát 
a számadásnak. 

Múltunk ismerete fontos, nézzük, honnan 
indultunk, hova jutottunk!

1711. szeptember 29-én a Felvidékről 
24 szekéren érkezett szlovák anyanyelvű 
őseink nem csak az Alberti Evangélikus 
Gyülekezetet alapították meg, hanem le-
rakták egy egyházi iskola alapjait is, mely 
kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen 
az államosításig működött. 

Az Alberti Evangélikus Általános Iskola 
a rendszerváltás után, 1993-ban egy induló 
első évfolyammal nyitotta meg újra kapuit. 
Köszönet az akkori indítóknak: a Presbité-
riumnak és Roszík Mihály nagytiszteletű 
úrnak, aki iránt tanúsított tiszteletből az 
iskola húsz éves évfordulójának alkalmá-
ból 2013. szeptember 1-jén az intézmény 
felvette megálmodójának, építőjének nevét.

Az ünnepélyes névadóra 2013. szeptem-
ber 15-én hálaadó istentisztelet keretében 
került sor Dr. Fabiny Tamás püspök úr 
igehirdetésével. 

A húsz éves évforduló méltó megün-
neplésére szolgált a templomunkban 2013. 
szeptember 14-én este a volt és jelenlegi ta-
nítványaink részvételével adott gálaműsor, az 
iskola folyosóján bemutatott iskolatörténeti 
kiállítás, a Várhelyi György művész úr Roszík 
Mihályról készült domborművének Roszík 
Mihályné és Dr. Fischl Vilmos, a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
főtitkára által történő leleplezése, valamint 
az iskola udvarán az új játszótér átadása. 

A Roszík Mihály Evangélikus Általános 
Iskola jelenlegi tanulói létszáma: 223 fő. Az 
alsó tagozaton működő öt osztályban 107-
en, míg a felsőben 116-an tanulnak szintén 
öt osztályban. - A második és a nyolcadik 
évfolyamon párhuzamos osztályokban fo-
lyik a tanítás.

Az átlagos tanulói létszám: 2008-ban 20 
fő/osztály volt, ez a szám a mostani tanévre 
22,3 főre emelkedett. Annak ellenére, hogy 
a demográfi ai hullám következtében sok 
iskola létszámgondokkal küzd, a mi intéz-
ményünk a 2014/2015-ös tanévben két első 
osztályt fogindítani, mert az elsőbe felvett 
tanulók létszáma 42 fő. 

Az iskolában az oktatás az intézményi 
pedagógiai program és helyi tanterv szerint 
folyik. A nyolcadik évfolyamos tanulók az 
utolsó tanév végén vizsga keretében adnak 
számot tudásukról. Az első évfolyamtól kez-
dődően általánosságban heti két tanórában 
folyik a tanulók lelki gondozása, nevelése 
a hit- és erkölcstan tantárgy keretein belül, 
de ugyanennyi órában oktatjuk a választott 
idegen nyelvet: az angolt vagy a németet. 

Szomorú, hogy mindenki az angol nyel-
vet szeretné választani, pedig a környező 
országokban sokkal könnyebb boldogulni a 
némettel. A német oktatása heti egy órában 
már az evangélikus óvoda nagycsoportjában 
elkezdhető, mert szakos kollégáink ott ezt 
ingyen biztosítják az érdeklődőknek. El 
kellene gondolkodni, melyik idegen nyelv 
tanulásával érdemes kezdeni, hiszen ezeknek 
a gyerekeknek már két nyelvből kell adott 
szintre eljutniuk az érettségi idejére. Ezért 
középiskolában mindenképpen két nyelvet 
fognak majd tanulni.

Az intézményben több tantárgyból cso-
portbontásban történik a tanítás-tanulás. Így 
minden tanuló a felkészültségének, habitu-
sának megfelelő oktatásban részesülhet. A 
sokféle csoportbontási párosítás megnehezíti 
az órarend elkészítését.

Iskolánk a nyolcadik évfolyamosoknak 
minden évben felvételi előkészítőt szervezett 
magyarból és matematika tantárgyakból. A 
felvételi előkészítői tananyagot beépítettük a 
matematika, magyar tantárgy tantervébe oly 
módon, hogy a felső tagozaton megemeltük 
ezeknek a tárgyaknak a heti óraszámát 5 órá-
ra. Ennek eredménye főleg továbbtanulási 
mutatóinknál jelenik meg.    

Adataink szerint az intézményünkben 
az általános iskolát befejező nyolcadikosok 
többsége szakiskolában folytatta tanulmá-
nyait. Azonban a 2009. év fordulópontot 
hozott; innentől kezdve az országos átlagtól 
jóval magasabb százalékban jelentkeznek 
diákjaink érettségit adó középiskolába. 

A heti öt testnevelés óra bevezetése tor-
natermünk befogadóképessége miatt újabb 
problémákat vet fel a jövőt illetően. Ezért 
nevelőtestületünk úgy határozott, hogy a 
tornatermi órák számát táncoktatással próbálja 
csökkenteni, de az ötödik évfolyamosoknak 
az új tantervben foglaltaknak megfelelően 
húsz órában ingyenesen biztosított úszások-
tatásis jelent némi óraterhelés csökkenést a 
tornatermet illetően. Terveink között szerepel 
egy műfüves pálya kialakítása

Az étkeztetés a parókiával egybeépített öt-
ven férőhelyes ebédlőben folyik, amelynek 
befogadóképességét új asztalok és székek 
vásárlásával hatvan férőhelyesre bővítettük.

Az elmúlt hat-hét évben rengeteg fejlesz-
tés történt az intézményben: a tornaterem 
galériájának korláttal való ellátása mellett 
az oszlopokra védőburkolat került, egy 
KEOP pályázat keretében a fenntartónk és 
a Magyarországi Evangélikus Egyház támo-
gatásával - több mint hetvenmillió forintos 
beruházás keretében - megvalósult az iskola 
és az óvoda nyílászáróinak cseréje, az épü-
let falazatának és födémének szigetelése, 
fűtésének korszerűsítése, a csapadékvíz 
szikkasztóba történő elvezetése.

A felújítással együtt az iskola világításának 
korszerűsítését, belső festését az intézmény 
a saját megtakarításaiból fedezte.

Az elmúlt években más fejlesztésekre is 
sor került:

• mindkét épületben megtörtént a falazat 
lambériával való ellátása;

Hét év mérlegen

I S K O L Á N K R Ó L
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Az internet nem felejt
Előadás a Művelődési házban a 7-8. osztályosoknak

A világháló veszélyeinek tudatosítására, a gyerekeket ért iskolai és internetes zaklatás 
jelenségének csökkentése érdekében indított programot a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium. Ebbe a programba kapcsolódott be Albertirsa három általános iskolája is. 

A programról Kemenczei Edina, a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola 7. 
évfolyamos tanulója számol be. 

Május 12-én,hétfőn egy csodás lehetőségben volt részünk, melynek a Móra Ferenc 
Művelődési Ház adott helyet. 

A KIM által szervezett program keretében: „Az internet nem felejt” című 90 perces 
előadáson fontos dolgokat tudhattunk meg az internet veszélyeiről.

Három fi atal előadónk volt:Brigi, Gábor és András. Olyan témakörökről beszéltek, 
amelyekben a korosztályunk nagy valószínűséggel érintett: a közösségi hálókról és azok 
hatásairól. Mesélték mennyi veszély is van itt, ha nem vigyázunk eléggé. A zaklatás is 
fő téma volt. A velünk egykorú gyerekek története mindenkire hatással volt. Nemcsak 
ilyen történetek, hanem frappáns poénok is elhangzottak a nem mindennapi „tanítá-
sunk” alatt. Az előadóink korban hozzánk közel álltak, így könnyebb volt megérteni 
őket, hiszen ők is hasonló cipőben járnak/jártak, mint mi. Előadásuk meggyőző volt, 
hiszen saját tapasztalataikat is elmondták.

Köszönjük az előadást, a lehetőséget. 

• a hátsó épületbe járó tanulók a folyo-
són saját szekrénybe helyezhetik el fel-
szereléseiket; 

• felújításra került a tantermek elhaszná-
lódott padlózata; 

• az első épületben a régi, szükségte-
remként használt tornaszobából galériás, 
korszerű bútorzattal ellátott nevelői szobát 
alakítottunk ki;

• a korábban tanárinak használt helyiség-
ben új tantermet hoztunk létre; 

• 21 fősre bővítettük az informatika szak-
tantermet, ahol a számítógépek fokozatos 
lecserélése folyamatosan valósul meg;

• interaktív táblát, projektort, laptopot, 
CD-lejátszókat vásároltunk;

• mindkét épületben bővítettük az inter-
nettel elérhető helyiségek számát;

• megtörtént az iskola udvarának, a ke-
rékpártárolónak díszburkolattal történő 
ellátása is;

• a legkisebbeknek homokozót alakítot-
tunk ki az udvaron;

• felavattuk a második udvari játszóteret; 
• két új tároló helyiséget hoztunk létre,
A felsoroltak azért valósulhattak meg, mert 
• a gondos gazdálkodás következtében 

jelentős tartalékokra tudtunk szert tenni;
• az Országos Evangélikus Egyház többször 

is támogatásban részesítette az intézményt; 
• az Alberti Evangélikus Egyházközség 

segített a célok megvalósításában;
• több alkalommal sikeresen pályáztunk.
Imádságban adunk hálát a kapott támo-

gatásért, az elért eredményekért, és kérjük 
a Jóistent, továbbra is segítsen bennünket.

Igazgatásom alatt már kialakult hagyomá-
nyokat tovább bővítettük. Így 2013 szeptem-
berében immár hetedik alkalommal helyeztük 
el a megemlékezés virágait Roszík Mihály 
lelkész sírján. Ádvent első vasárnapján és 
virágvasárnap zenés istentiszteleten veszünk 
részt a templomban.Terveim között szerepel 
az iskola épületében felavatott dombormű 
ballagókáltali megkoszorúzása.

Örülök, hogy az említett események 
igazgatásom alatt történtek meg, hogy a 
megvalósításukban segítettek a kollégák, a 
tanulók, a szülők, a fenntartó és a Magyar-
országi Evangélikus Egyház. 

Köszönöm a segítőket, a segítséget – és 
legfőképpen: hálás vagyok a Jóistennek, 
mert „az sem számít, aki ültet, az sem, aki 
öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést 
adja”(1Kor. 3,7) .

Mányi Sándorné

Tisztelt Gyülekezet!
Gyülekezetünkben, 2014. május 18-án 
rendkívüli tisztségviselői választásokat tar-
tottunk, erről szeretném a Testvéreket az 
alábbiakban tájékoztatni.

A gyülekezet tisztségviselőinek mandá-
tuma megszűnhet a tisztségviselő halálával, 
lemondással, illetve visszahívással. Esetünk-
ben lemondott pozíciójáról több presbiter 
testvérünk is, ezért kellett választásokat 
tartani. Amennyiben a ciklusból több mint 
2 év van hátra a megüresedett tisztségviselői 
helyekre új tagokat kell választani az Egyház-
község azon tagjai közül, akik választók, és 
választhatók és a jelölést elfogadják. 

A 2005. évi VII. törvény (a választásokról 
és a szavazásról) 2 § (1) alapján az Egyház-
község aktualizált választói névjegyzékét az 
egyházközség termeiben, az imateremben, 
a lelkészi hivatalban kifüggesztettük a lel-
kész hirdette, bárki tudja ellenőrizni, hogy 
rajta van-e a későbbi esetleges félreértések 
elkerülése végett. 

A rendkívüli tisztségviselő választáson meg-
választott tisztségviselők mandátuma a ciklus 
végéig érvényes, ahogy a választási ciklusban 
„rendesen” megválasztott tisztségviselőké is. 
Az Alberti Evangélikus Egyházközség Jelö-

lő Bizottsága begyűjtötte, megtárgyalta, és 
a presbitérium elé terjesztette a rendkívüli 
tisztségviselő választásra beérkezett jelölé-
seket. Ezt a listát a presbitérium elfogadta és 
a Jelölő Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
A Jelölő Közgyűlésen a presbitérium által 
elfogadott jelölteket a közgyűlés támogatta 
és a május 18-i Közgyűlésen a jelölteket a 
gyülekezet tagjai megválasztották.

Gyülekezetünk megújult tisztségviselői 
az alábbiak:

Felügyelő: Iker Ferenc
Másodfelügyelő: Farkas László
Számvevőszéki elnök: Csányi Krisztina
Számvevőszéki tag: Ikerné Roszik Márta, 

Nagyné Rubi Irén
Jelölő bizottsági tag: Kemenár János, 

Andó Csaba
Jegyző: Szuda Ágnes

Kovács Zoltán
Jelölő bizottság elnöke

Tisztségviselői választások
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Ha visszatekintünk gyülekezetünk elmúlt 
bő két évtizedére, megállapíthatjuk, hogy 
nagyon sok minden történt velünk. Ha az 
intézményeinkre gondolunk, láthatjuk, milyen 
csodálatosan fejlődnek, komoly felújítások, 
fejlesztések történnek, amelyek mind jobbá 
teszik az ott élő, tanuló és dolgozó testvéreink 
mindennapjait. A munka szervezetten és jól 
folyik. Ezekért mind hálásak lehetünk.

A gyülekezeti életünknek és munkánknak 
azonban van még egy kiemelkedően fon-
tos területe, éspedig maga a gyülekezet.  A 
Presbitérium most éppen azt a célt tűzte ki, 
hogy igyekezzen felpezsdíteni a gyülekezeti 
életet. Itt azért fontos először megvizsgálni, 
hogy hol is állunk és mi a konkrét célunk. 

Azt hiszem, azzal nem árulok el különösebb 
titkot, hogy a rendszerváltás óta jelentősen 
csökkent a gyülekezet aktív tagjainak létszáma. 
Ez nem kifejezetten Alberti jelenség, egész 
Magyarországon így van, sőt egész Európában.  
Ezen persze lehet vitatkozni, hogy mi, vagy ki 
az oka ennek, de egy biztos: elkerülhetetlen, 
hogy először saját lelkiismeretünket vizsgál-
juk meg. Valahogy nem tudtuk megragadó 
módon közvetíteni Isten szerető üzenetét. És 
itt nem arra gondolok, hogy nem hangzott 

igehirdetés, nem voltak áhítatok, bibliaórák, 
alkalmak, mert voltak. De a harang sokszor 
hiába szól, valahogy a gyülekezet nem hallja. 

Pedig éppen a legfontosabb célunk, hogy 
Isten Örömhírét, Jézus értünk hozott ál-
dozatának Evangéliumát tudjuk minden 
testvérünknek átadni. Azt hiszem ebben a 
célban nincs vita köztünk.

Éppen erre alapozva kérem a kedves Test-
véreket, hogy gondolkozzanak velem el azon, 
hogyan is állunk most? Ne felejtsék el, hogy 
honnan jöttek és ne féljenek újra felvállalni 
az elkötelezettséget a gyülekezet iránt. 

Hitvallás és elkötelezettség. Két súlyos szó, 
de ezeket ma sem lehet kikerülni. Manapság 
talán sokan azt gondolják, hogy ezek ósdi, 
elavult fogalmak. De a világ ma éppen attól 
szenved, hogy ezeket nem veszi komolyan. 
Csak két példa: Ma már nem divat felelős-
séget vállalni a családunkért, így már össze 
sem házasodik a fi atalok többsége, hiányzik 
az elkötelezettség. Pedig egymásnak azt 
mondják: szeretlek. A másik példa: Ha a 
szülő nem áll ki elvei mellett, és azt mond-
ja még éretlen gyermekének: döntsd el te, 
mit akarsz csinálni, az helytelen. Hiányzik a 
világos hitvallás, a példamutatás a jóra. Mert 

a gyermek ma már sokszor a televízióból és 
az internetről veszi a mintákat, és ha a szülő 
nem igazítja helyre, akkor azt fogja hinni, 
hogy az a normális világ, amit ott lát. Ha 
így folytatjuk, nem kell csak néhány évtized, 
hogy a világ a feje tetejére forduljon, és az 
abnormális dolgokat tekintsük helyesnek. 
Vannak erre ijesztő példák már ma is Euró-
pa „fejlett” nagyvárosaiban szép számmal. 
Ezeknek a végső gyümölcse pedig mindig a 
könny, a bánat és a szenvedés.

De nekünk nem kell így élnünk.  Nekünk 
van világos zsinórmértékünk, ami nem más, 
mint Isten igéje, amely vezeti életünket.  Ezért 
bátorítok minden kedves testvéremet, hogy 
vegye ezt komolyan.

Hitvallás, Elkötelezettség és Példamutatás. 
E hármas gondolatot szeretném kiemelni és 
nyári útravalóként, gondolat ébresztőként 
Önökre bízni. Ezekért álltak ki Albertiben az 
őseink is, szüleink, nagyszüleink is. Helyes, 
ha mi is ezeket választjuk. Látogassák gyüleke-
zeti alkalmainkat, hiszen az igehirdetésekben 
hallottak éppen ezt a célt szolgálják. Neveljék 
a gyermekeiket és unokáikat is erre, mert 
ahogy a régi mondás is tartja: Aki Istenben 
bízik, nem csalatkozik.

Testvéri szeretettel: 
Iker Ferenc felügyelő

A nappali klub 2006. január 16-án indult 8 
fővel, 2013 decemberében 35 fő idős járt 
a klubba. A Pest Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala által 40 főre van 
engedélyezett férőhelyünk. Átlagosan 25 fő 
veszi igénybe szolgáltatásunkat minden nap.

Albertirsa egész területéről járnak ide az 
idősek. A szolgáltatás ki lett terjesztve Mi-
kebuda, Dánszentmiklós és Ceglédbercel 
területére is. 

Jó a kapcsolatunk a helyi Családsegítő 
Szolgálattal és a Polgármesteri hivatalban 
működő szociális osztály dolgozóival. 

Szoros kapcsolatot tartunk a házi orvo-
sokkal is, akik jelezik, ha praxisukban van 
olyan idős személy, akinek saját maga ellátása 
gondot okoz. 

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk 
2013-ban: Az idősek reggeli beszállítása és 
délutáni hazaszállítása az intézmény jár-
művével történik. Reggel teával várjuk az 
érkezőket, délben kétfogásos, bőséges, jóízű 
meleg ételt biztosítunk, az előírt diéták fi -

gyelembe vételével (epekímélő, cukorbeteg). 
Házi orvosoknál intézzük, a havi gyógy-

szerek felíratását, és gyógyszertárból való 
kiváltását. Az Albertirsán működő szakren-
delésekre való eljutást biztosítjuk. Szükség 
esetén a Klubba hívjuk ki a házi orvost.

Megoldjuk a postán való befi zetéseket és 
a kisebb napi bevásárlásokat.

A Hivatalnál történő ügyintézésben is 
részt veszünk (nyomtatványok beszerzése 
és annak kitöltésében való segédkezés).

Aki igényt tart rá, annak lehetőséget adunk 
és együttműködünk a napi tisztálkodásban 
(fürdetés). Akinek szüksége van rá, a mosás 
és vasalás is megoldott a klubban.

Vérnyomásmérés hetente, vércukor, test-
súlymérés havonta történik. Amennyiben 
valaki rosszul érzi magát a szükséges, helyben 
megoldható ápolást elvégezzük. Néhány 
idősnek, aki nem képes már önmagát gyógy-
szerrel ellátni, beadjuk az orvos által előírt 
gyógyszeradagokat.

Lelkésznőnk és lelkészünk minden reggel 

áhítatot tart az egybegyűlteknek. Havi egy 
alkalommal a katolikus plébános is elláto-
gat közénk. Szükség szerint lelki gondozást 
nyújt az arra rászorulónak.

Szoros együttműködésben vagyunk a 
hozzátartozókkal. Személyesen ismerjük a 
családtagokat, telefonon tartjuk a kapcso-
latot. Főleg a problémásabb családoknál 
igyekszünk a felmerülő problémákat kö-
zösen megoldani.

A klub tagjai bizalommal fordulnak hoz-
zánk. Felmerülő gondjaikat, problémáikat 
próbáljuk megoldani és diszkréten kezelni.

Munkánk szerves részét teszi ki a foglal-
koztatás. Az aktuális ünnepek fi gyelembe-
vételével, napi, heti és havi ütemterv szerint 
dolgozunk. Időseink napi foglalkoztatási 
rendje szinte állandó, az ő igényeiknek 
megfelelően: torna, szójátékok, labdajáté-
kok, társasjátékok, kézműves foglalkozások.

A törvény előírásának megfelelően sze-
mélyre szabott gondozás és foglalkoztatás 
történik a klubban. Egyéni gondozási terv 

Beszámoló az Idősek nappali klubjának 2013. évi működéséről

Felelősséggel –egymásért
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készül mindenkinek, amit teamben szok-
tunk elkészíteni.

Nagy figyelmet fordítunk a demens 
ellátottak foglalkoztatására. Szakképzett 
mentálhigiénés asszisztens kiscsoportos 
foglalkozások keretében próbálja lassítani a 
szellemi hanyatlást. Számukra speciális,kü-
lön foglalkoztatást biztosítunk. A kötelezően 
előírt foglalkoztatásokat nehézkesen tudjuk 
megvalósítani.Egyre több a dementálódott 
idős. Az elkülönített foglalkoztatás lehetősége 
nem megoldott az épületben, mert egy nagy 
foglalkoztató helyiség áll csak rendelkezé-
sünkre, mely nem megosztható.

Közös kiránduláson vettünk részt a bentla-
kásos otthon lakóival. Az Alberti Evangélikus 
Egyházközség óvodájával és iskolájával jó a 

kapcsolatunk, az oda járó gyerekek szeretettel 
jönnek közénk műsort adni és köszönteni 
az ittlévőket. Az időseink mindig megha-
tódnak a gyerekek előadásain.

Zenés, táncos bálokat tartottunk.  A na-
gyobb ünnepeket az otthon lakóival közösen 
ünnepeljük. Minden hónapban megkö-
szöntjük a születés és névnapot ünneplőket.

A közülünk eltávozott idősek szertartásán 
megadjuk a végtisztességet és közösen bú-
csúztatjuk a távozót.

A nyár folyamán elkezdett több hónapos 
felújítás a nappali klub életét is megváltoztatta. 
A munkálatok során homlokzati szigetelés-
sel lett ellátva az épület, új, gazdaságosabb 
gázkazán beszerelése történt, a foglalkoztató 
terem parkettája is felújításra került, vala-

mint nagyobb teljesítményű és gazdaságos 
fényforrások felszerelése történt. Ez idő 
alatt az udvarban lévő szolgálati lakásban 
láttuk el a klubtagokat, heti váltásban. Ez az 
időszak mindenkinek nehéz volt, a munkák 
befejeztével örömmel költöztünk vissza a 
szépen felújított épületbe.

A felújítást egy fergeteges,, házavató”bu-
lival ünnepeltük.

A Nappali Klubba felekezettől függetle-
nül, az egész város terül etéről és a környező 
településekről (Mikebuda, Dánszentmiklós, 
Ceglédbercel) várjuk az időskoruk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, ön-
maguk ellátására részben képes személyeket. 
 Koska Mihályné Tamás Katalin
 Klubvezető Intézményvezető

Az idén lesz 15 éves a Szociális Segítőház. 
Szeretném, ha egy kicsit többet látnának az 
intézmény munkájából, jobban megismer-
nék azt. Sokfélék vagyunk a Segítőházban, 
sokféle tulajdonsággal, hittel, természettel. 

Vannak közülünk hívők, útkeresők, hitet-
lenek is. De munkánkban tudattalanul, el 
sem gondolkozva érezzük a bizonyosságot, 
a fenti ige bizonyosságát.

15 évvel ezelőtt még „csak” a családsegítés 
és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátására 
alapította az intézményt az akkor regnáló 
Képviselő-testület. Az eltelt időben azonban 
tevékenységünk kiszélesedett, több feladatot 
és ellátást végzünk. A szigorú felsorolásban 
leírt tevékenységek: 

családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 
helyettes szülői ellátás, házi szociális gon-
dozás, szociális étkeztetés, tanyagondnoki 
szolgálat, és adósságkezelés.

Jelenleg 20 segítő szakember dolgozik 
az intézményben, s büszkén mondhatom, 
hogy nem csak munkát végeznek, hanem 
szeretettel vállalnak felelősséget a hozzánk 
fordulókért. 

Kik azok, akik tőlünk remélnek segítséget?
A másfél évtized alatt megalapozott és 

megerősödött bizalomnak köszönhetően 
már régen nem csak azok az emberek for-
dulnak hozzánk, akik már mindenhonnan 
kiszorultak. Sajnos a szolgáltatásainkat 
igénybe vevők köre kiszélesedett, s az alsó 
középosztályhoz tartozó családok, emberek 
is igénybe veszik segítségünket. 

Miben tudunk segíteni?

Anyagi segítségnyújtásra nincs lehetősé-
günk, az intézménynek ez nem feladata,s 
a törvényi háttér sem teszi ezt lehetővé. 
Azonban a legtöbb forrást és csatornát, s 
az ezekhez vezető utat ismerjük, s segítünk 
olyan anyagi erőforrásokat is mozgósítani, 
amikhez az egyén nem fér hozzá. Nem is 
férhet, mert nem tudhatja, hogy mikor, ki-
hez és milyen kérelmekkel, papírokkal lehet 
fordulni. Minden ilyen ügyben tevékeny 
segítséget nyújtunk, segítünk kérelmet írni, 
összeszedegetni a kötelező mellékleteket, 
fénymásolunk, lejárati határidőkre emlé-
keztetünk. Lehetőséget biztosítunk arra, 
hogy ügyfeleink kapcsolatot tarthassanak 
közüzemi és egyéb szolgáltatóikkal. Segítünk 
abban is, hogy az átmeneti anyagi nehézség-
be került családok, ahol remény van arra, 
hogy egyenesbe jutnak, a felhalmozódott 
közüzemi díjaikat úgy tudják kifi zetni, hogy 
az, az éppen egyensúlyba kerülő családi 
költségvetést ne veszélyeztesse.

Segítünk azoknak a családoknak, párok-
nak is, akik valamilyen lelki teher, nem várt 
esemény, vagy csak a hétköznapok kilátásta-
lansága következtében számukra aktuálisan 
megoldhatatlan konfl iktusba kerülnek, de 
az akarat és a szeretet elég erős ahhoz, hogy 
belássák, megfogalmazzák és tenni akarja-
nak a reménytelennek tűnő helyzet ellen.

Nekünk minden hozzánk forduló gond-
ja, baja, kérése fontos, még is azt kell, hogy 
mondjam – bár a családok, felnőttek prob-
lémáját nem tartjuk kevéssé fontosnak –, 
fi gyelmünk erősebben fordul a gyermekek 

és az öregek felé.  A gyermekek életét, testi, 
lelki, mentális fejlődését elsősorban a családi 
rendszer, s az ebben a rendszerben elfoga-
dott normák, viselkedési minták határozzák 
meg. Egyetlen gyermek sem szenvedhet 
hátrányt a miatt, ha a családi rendszer nem 
megfelelően működik. Ezekben az ese-
tekben a gyermekjóléti szolgálat képviseli 
a gyermek érdekeit, s a szociális munka 
módszereivel igyekszik a család működési 
zavarait korrigálni, vagy megtalálni a gyer-
mek számára a legoptimálisabb megoldást 
élete kiteljesedésének elősegítéséhez. 

Ennek egyik eszköze a helyettes szülői 
hálózat, ahol azokról a gyermekekről gon-
doskodunk, ahol a szülők átmenetileg, 6 
hónapnál nem hosszabb időtartamra olyan 
helyzetbe kerülnek, amelyben nem tudnak 
maradéktalanul gondoskodni gyermekükről, 
gyermekeikről. Ebben az esetben, minden-
kor a vér szerinti szülő kérésére, a helyettes 
szülő saját otthonába fogadja a gyermeket. 
Ellátásáról, felügyeletéről, neveléséről átme-
netileg ő gondoskodik, együttműködve a vér 
szerinti szülőkkel. A helyettes szülőnél töltött 
idő alatt a gyermek megbeszélt időpontban 
és időtartamban találkozhat szülőjével, a 
hét végéket vele töltheti, kapcsolatuk nem 
csorbul, és nem szakad meg. 

S az öregek.  Az intézményi szolgáltatá-
sok közül talán a legnehezebb és legmeg-
tisztelőbb feladat számunkra, hogy a házi 
segítségnyújtás keretében gondoskodhatunk 
a rászoruló, szolgáltatásainkra igényt tartó 
idős emberek életének szebbé, nyugod-

„Tudom, hogy felfogja az Úr a szegények ügyét, a nyomorultaknak jogát.” 
Zsoltárok könyve 140,13
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Felelős kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Túri Krisztina evangélikus 
lelkész. Felelős szerkesztő: Kovács Zoltán.  Szerkesztők:  Mag Pálné, Dobó Dániel, Mányi 
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rászművész 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

Dobó Dániel lelkész: 
06-20-824-92-93

Elérhetőség: albertielh@lutheran.hu
Honlapcím: 

www.albertievangelikus.hu

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

A TEMETŐ 
NYÁRI NYITVA TARTÁSA

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

ÁLLANDÓ 
ALKALMAK

Hétfő reggel 7:45: Iskolások hétkezdő áhí-
tata a templomban
Kedd-péntek 7:55-től: Reggeli áhítat a gyü-
lekezeti teremben
Csütörtök 18 óra: Bibliaóra a gyülekezeti 
teremben
Péntek 18 óra: Énekkari próba a gyüleke-
zeti teremben
Szombat 16 óra: Ifjúsági óra a gyülekezeti 
teremben
Vasárnap de. 10 óra: Istentisztelet a temp-
lomban, vele párhuzamosan gyermek isten-
tisztelet a gyülekezeti teremben
Vasárnap du. 18 óra: esti Istentisztelet a 
gyülekezeti teremben
Minden hónap 2. szombatján 10 órakor 
Baba Mama kör az óvodában
Minden hónap 3. szombatján 14 órakor 
Szöszmötölő Kézműves Klub a Szeretet-
otthonban
ADJON ÉLETJEL-ET, ÉS JÖJJÖN EL 

ALKALMAINKRA!

2014 májusában 
konfi rmáltak

Bukovinszki Alexandra, Fazekas Eszter 
Zsófi a, Felker Liliána Zsüliett, Kacsó 
Bettina, Koska Grácia Boglárka, Kostya-
lik Brigitta, Mészáros Martin, Pieczka 
Nikolett, Pieczka Tamás, Rendek Márk 
Sándor, Szabó Bogdán Dominik, Szedla-
csek Máté Márk, Szőnyi Csenge Mariann, 
Tófalusi Vivienn Fanni

A Móra Ferenc Művelődési  Házban 
2014. június 12-én 18 órakor

a 
Roszík Mihály Evangélikus Általános 

Iskola színjátszói bemutatják

A dzsungel könyve
című színdarabot. 

Énekkari hangverseny
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 

2014. június 1-jén 18 órakor 
az Alberti Evangélikus templomban tartandó 

énekkari hangversenyünkre. Fellépők: 
Campanella gyerekkórus, Tini énekkar, Campanello nőikar.

tabbá tételéhez. Nem ritkán életük utolsó 
szakaszában, fokozottan kiszolgáltatott, 
sérülékeny helyzetükben a gondozónők 
jelenléte és szeretete ad biztonságot, nyu-
galmat számukra.

Úgy gondolom, csak az tudja, aki hasonló 
helyzetekkel, eseményekkel találkozott már, 
hogy mindezekhez emberség és szeretet 
szükséges, amelyek nélkül a „munka” mit 
sem ér. Az intézményben ezért igyekeztünk 
olyan támogató, segítő kapcsolatrendszert 
kialakítani, amelyben minden dolgozó szá-
míthat a másikra, függetlenül attól, hogy 

melyik szolgáltatási területen dolgozik. Ez 
a kapcsolatrendszer segít nekünk megőrizni 
lelki egészségünket, egyensúlyunkat.

Támogató kapcsolataink azonban nem 
merülnek ki intézményen belül, igyekszünk 
minden, a városban működő, társterületen 
tevékenykedő szervezetre és intézményre 
kiterjeszteni, s kölcsönös együttműködéssel 
erősíteni az ellátórendszert.

Kollégáim és a magam nevében köszönöm 
a fi gyelmüket!

Györe Zsuzsanna
intézményvezető

Szeretettel hívjuk Önt is az előadásra.
Belépőjegy: 300 Ft 

(felajánlás alapítványunk javára)


