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Életjel
Szombat elmúltával, a hét első napjának 
hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária 
elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy 
földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis 
leszállt az égből, odament, elhengerítette a 
követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a 
villám, öltözete, mint a hó. Az őrök remeg-
tek tőle való félelmükben, s csaknem halálra 
váltak. Az angyal azonban felszólította az 
asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti 
Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. 
Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre meg-
mondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, 
ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek 
hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, 
előttetek megy Galileába. Ott viszont-
látjátok. Íme tudtotokra adtam.” Gyorsan 
otthagyták a sírt, és félelmükben, meg nagy 
örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt 
a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött 
velük szemben, s így köszöntötte őket: „Üdv 
nektek!” Odafutottak, leborultak előtte, és 
átkarolták a lábát. Jézus így szólt: „Ne félje-
tek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, 

hogy térjenek vissza Galileába, ott majd 
viszontlátnak.” Még úton voltak, amikor 
néhány őr bement a városba, és jelentette a 
főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel 
egyetemben tanácsot tartottak. Azt határozták, 
hogy adnak egy csomó pénzt a katonáknak 
és meghagyják nekik: „Mondjátok, hogy 
éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a 
tanítványai és ellopták. Ha tudomást szerez 
róla a helytartó, majd megnyugtatjuk, és 
kimentünk benneteket.” Azok elfogadták 
a pénzt, és úgy jártak el, ahogy meghagyták 
nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el-
terjedt a zsidók közt. A tizenegy tanítvány 
elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus 
rendelte őket. Máté 18, 1-16

A címet Túrmezei Erzsébet, diakonissza 
költőnk  verse ihlette, valamint az a tény, 
hogy az igazán nagy horderejű események 
nyomot hagynak bennünk és változást hoz-
nak. Megváltozik a gondolkodásunk, de 
ennek következtében az életfolytatásunk 
is. Nem vagyunk már ugyanazok. Húsvét 
hajnala is ilyen választóvonal. Az üres sírhoz 

érkező asszonyok és a tanítványok 
számára mindenképpen, de nem 
csak az ő számukra. A mindenkori 
tanítványok Isten Lelkének hatása 
alatt megértik az üres sír tényének 
jelentőségét, és ez a megértés for-
dulópontot is jelent.

Valósággá vált az elképzelhetet-
len, a kilátástalanság éjszakája után 
új hajnal virradt, erről szólnak az 
evangéliumok beszámolói. Hirtelen 
felgyorsultak az események, a gyász, 
a fájdalom, a reményvesztettség he-
lyét átvette az öröm és az aktivitás. 
Üres sír, angyali szó, a Feltámadott 
Jézussal való találkozás.

Alighogy feltámadt az Úr Jézus, 
ellenségei is akcióba léptek an-
nak érdekében, hogy ezt a csodát 
félremagyarázzák. A legnagyobb 
hazugság, amit ki tudtak találni, 
az volt, hogy a tanítványok éjszaka 

odajöttek a sírhoz, és ellopták Jézus testét. 
Ez azonban több kérdést felvet.

Hogyan történhetett meg, hogy nem vonták 
kétségbe a főpapok és vének a katonák üres 
sírral kapcsolatos jelentését? Gondolkodás 
nélkül elfogadták, és sietve kitaláltak egy 
magyarázatot.

Miért aludtak volna a katonák, az őrség 
idején? A római hadseregben halál volt a 
büntetése annak a katonának, aki elaludt az 
őrhelyén. És a főpapok mégis a büntetéstől 
való mentességet biztosítottak számukra. 
Miért?

Hogy volt lehetséges, hogy valamennyi 
katona egyszerre aludt el? Túlmegy a sza-
vahihetőség határán az az elképzelés, hogy 
mindnyájan egyidejűleg kockáztatták a 
halálbüntetést, csak azért, hogy egy kis al-
váshoz jussanak.

Hogyan voltak képesek a tanítványok 
elgörgetni a követ anélkül, hogy az őrséget 
felébresztették volna? A kő súlyos volt, és 
csak nagy zajjal lehetett elmozdítani. Abban 
a korban a sírkövet egy vájatban görgették, 
mígnem egy mélyedésben megállt. Sokkal 
könnyebb volt tehát egy ilyen sírt lezárni, 
mint ismét felnyitni.  Valószínűtlen, hogy 
a tanítványok, akik az életükért rettegve fu-
tottak el, amikor Jézust elfogták - hirtelen 
olyan bátorságot nyertek, amellyel fölvették 
a harcot a római őrséggel, és kirabolták a sírt. 
Ha pedig a katonák valóban mindannyian 
aludtak, honnan tudhatták, hogy a tanítvá-
nyok lopták el Jézus testét? És mégis, ha ők 
lettek volna, miért vesztegettek időt még arra 
is, hogy a leplet eltávolítsák a halottról, sőt 
a fejkendőt külön szépen összehajtogassák? 
(Lk 24,12; Jn 20,6-7)

Egyáltalán, miért akarták volna a tanítvá-
nyok ellopni Jézus testét? Erre nincs sem 
ok, sem indíték. Ellenkezőleg, ők maguk is 
meg voltak lepve, és hitetlenkedtek, amikor 
megtudták, hogy Jézus feltámadt.

És végül, hogyan indulhattak a tanítványok 
széles e világra, életüket is kockára téve, hir-
detve a feltámadás tényét és következményeit, 
ha tudták, hogy ez nem a valóság? Csak úgy, 
hogy tökéletesen meg voltak győződve ar-
ról, hogy az Úr Jézus feltámadt. Nem csak 

Túrmezei Erzsébet:

Húsvét után
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt… kihamvadott remények. 
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!” 
Bús eltemetkezés az éjszakába. 
De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erő, diadal, élet! 
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

Húsvét előtt, Húsvét után
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az üres sír miatt, és még csak nem is azért, 
mert az angyali üzenet erről szólt. Sokkal 
inkább azért, mert maguk is találkoztak a 
Feltámadottal. Nem pusztán hitvallók vol-
tak, hanem Jézus feltámadásának tanúi. Itt 
a kulcsa a húsvéti örömnek és annak, hogy 
miért olyan nagy a változás Húsvét előtt és 
Húsvét után. 

A feltámadás valóságáról minket sem ész-
érvek fognak meggyőzni. Elgondolkodunk 
rajtuk, de aki megváltoztat, az maga a Fel-
támadott. Ő győz meg arról, hogy aki vele 
találkozik élete útján, annak a számára új 
időszámítás következik. Húsvét után él, mint 
a tanítványok. Abban a mély meggyőződés-
ben, hogy aki hisz Isten egyszülött Fiában 
annak örök élete van. Távlatot, reményt, 
irányt kap az élete. Legyen így!

Ámen.
Szilák-Túri Krisztina

evangélikus lelkész

Óvodánk harmadik éve vesz részt a Magyar 
Labdarúgó Szövetség által elindított OTP 
Bank Bozsik-programban. Minden évben a 
nagycsoportos fiúk-lányok /5-6 évesek/ közül 
12 gyermekkel indítunk egy csapatot. Ezek 
a gyermekek heti rendszerességgel fociznak 

az óvodában és a hivatalos cso-
portvezető vezetésével évente 
több alkalommal a térségben 
résztvevő csapatokkal közösen 
tornákra, fesztiválokra járnak. 
A Bozsik-program célja, a 
gyermeklabdarúgás népsze-
rűsítése, az óvodás gyermekek 
számára a rendszeres játékle-
hetőség biztosítása, a tehetsé-
ges gyermekek felfedezése, az 
egészséges életmódra nevelés. 
Óvodánk elsődleges célja a já-

ték megszerettetése, a labdához való szoktatás, 
a különböző technikai elemek megtanítása, 
tökéletesítése, valamint a csapatszellem 
kialakítása. Természetesen az is vonzó volt 
számunkra, hogy évente kb. 50.000 Ft-os 
támogatást kapunk sporteszközök vásárlására, 

mellyel gyerme-
keink sportolási 
lehetőségét szí-
nesíthetjük. A 
fiúk már most 
is nagyon vár-
ják a jó időt, 
hogy végre az 
udvaron igazi 
focimeccseket 
játszanak. Feb-
ruár 26-án volt 

az iskolánk tornatermében egy körzeti torna, 
melyen a dánosi Mosolygó Alma, az Irsai 
Mustármag Óvoda, valamint a mi óvodá-
saink vettek részt. A játékos sor-, illetve 
csapatversenyeken becsületesen küzdöttek 
a gyermekek az elsőbbségért. A kísérő szü-
lők, nevelők, testvérek, csoporttársak pedig 
lelkesen buzdították a versenyzőket. A játé-
kos vetélkedő befejezése után a labdarúgásé 
lett a főszerep. A gyerekek önfeledt játéka 
igazi „futballpályai hangulatot” varázsolt a 
tornaterembe. Ennek az együttlétnek is az 
volt a célja, hogy gyermekeink sportoljanak, 
élményeket szerezzenek, kellemesen elfá-
radjanak. Az óvodába visszatérve, boldogan 
újságolták, hogy ők voltak a győztesek. Jó 
lenne, ha minél több gyermek a sportolásban 
találná meg a szabadidő hasznos eltöltésének 
lehetőségét.

ÓVODAI BEÍRATÁS
Szeretettel várjuk az Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodájába azoknak a 

kisgyermekeknek a jelentkezését, akik 2015.09.01. és 2016 08. 31. között töltik 
harmadik életévüket.

A beíratás időpontja: 2015.április 20-a és május 20-a között lesz, munkanapokon 
8 és 16 óra között.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és hozza magával:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
a gyermek TAJ kártyáját
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-étől 

hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Az Nkt. 8.§. (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek 3 éve korától a tanköte-
lezettség kezdetéig nevelőintézmény.

Az óvoda vezetője a gyermek felvételéről írásban értesíti a szülőt.

Fociznak a fiúk-lányok a nagycsoportban
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Isten segítségével jutottunk el a Roszík 
Mihály Evangélikus Általános Iskolában a 
2014. szeptemberi tanévkezdéstől napjainkig. 

Hálásak is vagyunk a jó Istennek, amiért a 
2014/2015-ös tanévben 234 tanuló nevelé-
sét, oktatását bízta ránk. Ez az iskola eddigi 
legmagasabb tanulói létszáma. 
Tekintettel arra, hogy termeink 
befogadóképessége véges, el-
mondhatjuk, ki kell raknunk 
a „megtelt” táblát. 

Mi történt a félév alatt? – az 
intézmény falai között erőteljes 
munka folyt. Ezt bizonyítják 
féléves eredményeink, melyek 
a táblázatból kiolvashatók. 

Összehasonlításképpen ta-
valy félévkor magatartási át-
lagunk a 4,61, a szorgalomé 
4,2 volt, tanulmányi átlagként 
pedig 4,02-ot könyvelhettünk 
el. Az adatok közötti eltérés a 
magatartás, szorgalom területén minimális, 
viszont úgy tűnik, sikeresebbek tanulmá-
nyaik területén a diákjaink. 

Az osztályok tanulmányi eredményeit 
összehasonlítva idén a 3. b-sek kerültek az 

első helyre, magatartásból, szorgalomból 
pedig az 1. b osztály a legügyesebb. Azt kí-
vánom, így legyen ez még hét évig.

Félévkor tájékoztató füzetében 32 diákunk 
vihetett haza minden tantárgyból jeles osz-
tályzatot. Reméljük, év végén még többen 

érnek el ilyen eredményt, hiszen a félévi 
átlaghoz képest legtöbbet javító diákoknak 
idén is esélyük van egyhetes ingyenes lo-
vas táborban részt venniük a Silver Horse 
Ranch-on. Tehát hajrára fel! Ugyanakkor 

köszönjük ezt a jutalmazási lehetőséget 
támogatóinknak.

A korrepetáló, felzárkóztató és szakköri 
foglalkozások, amelyek a délutáni tanuló-
szoba és napközi mellett működnek nagy 
segítséget adnak azoknak a tanulóknak, akik 
tantárgyi lemaradásaikat szeretnék pótolni. 
Sajnos azonban öt tanulónk hozzáállásával, 

fejlődni akarásával adódtak prob-
lémák, így elégtelen osztályzatok 
is bekerültek a féléves bizonyít-
ványba. Reméljük, nekik is sikerül 
majd a javítás.

Intézményünkben személyi 
változások is történtek. Ebben a 
tanévben kiegészült pedagógus 
gárdánk: Brabander Szilvia és 
Kissné Turcsek Enikő munká-
ba állt, március 1-jével pedig 
Tóth-Simon Ágnes is elkezdte 
az angol nyelv tanítását. Kiss 
Erika iskolatitkárt Bajnóczi Anna 
helyettesíti, de Pjeczka Tibor is 
visszatért a karbantartói munka-

körbe. Mi valamennyien azért dolgozunk 
kéz a kézben, hogy iskolánk minél eredmé-
nyesebben működjön.

Mányi Sándorné 
igazgató

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értel-
mében Magyarországon minden gyermek 
köteles az intézményes nevelés-oktatásban 
részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti – de legkésőbb az azt követő évben 
– tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek 
esetében azt a szakértői bizottság javasol-
ja, további egy nevelési évig az óvodában 
részesül ellátásban, és ezt követően válik 
tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése 
a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények mű-
ködéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötele-
zettség megkezdésének a feltétele a gyermek 
iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének 
a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt 
igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, 

vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges 
fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, 
illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított 
óvodai igazolással, az óvoda szakértői bi-
zottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meg-

hozott döntés ellen – annak közlésétől 
számított tizenöt napon belül – a szülő 
eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem 
tekintetében a fenntartó jár el, és hoz má-
sodfokú döntést. Amennyiben a szülő nem a 
kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába 
kívánja gyermekét beíratni, és a választott 
iskola a gyermek felvételét elutasító döntést 
hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre 
emelkedését követő 5 napon belül köteles 
beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola 
első évfolyamára.

TISZTELT SZÜLŐ!
Szeretettel értesítem, hogy a Roszík Mi-

hály Evangélikus Általános Iskolában a 
2015/2016-os tanévre a gyermekek be-
íratásának időpontja: 2015. április 16-án, 
csütörtökön 10 és 19 óra között 2014. április 

17-én, pénteken 8 és 16 óra között (hely-
színe: az igazgatói iroda)

A beíratáskor kérjük, hozza magával: 
az óvodai szakvéleményt 
a nevelési tanácsadás keretében végzett 

iskolaérettségi szakértői véleményt (ameny-
nyiben ilyennel rendelkezik),

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
(vagy személyi igazolványát),

a gyermek lakcímkártyáját,
a gyermek TAJ kártyáját,
1400 Ft diákigazolvány igénylési díjat,
1400 Ft-ot az iskolai nyakkendőre
gyermeke NEK azonosítóját,
(amelyet az Okmányirodában lehet igé-

nyelni a gyermek személyi igazolványa, 
útlevele vagy születési anyakönyvi kivonata 
és lakcímkártyája alapján. Az igényléshez 
a kiskorú tanuló és a törvényes képviselő 
jelenléte is szükséges.)

valamint a kitöltött Általános iskolai felvétel 
iránti kérelmet illetve Nyilatkozatot arról, 
hogy mindkét szülő egyetért az iskolánkba 
történő beíratással kapcsolatban. 

Mányi Sándorné  igazgató

Megyünk kéz a kézben

1. 1.a Szakál Rita 4,63 4,73
2. 1.b Motyovszki Zsuzsanna 4,85 4,95
3. 2. Bazsonyiné Bódi Csilla 4,58 4,31
4. 3.a Kovács Katalin 4,79 4,63 4,62
5. 3.b Király Zsuzsanna 4,72 4,56 4,73
6. 4. Brabander Szilvia 4,54 4,46 4,53
7. 5. Hepp Éva 4,25 3,8 4,28
8. 6. Dikasz-Ivanics Melinda 4,43 3,76 4,3
9. 7. Fehérné Skrada Éva 4,32 3,97 4,19

10. 8. Gyócsos Krisztina 4,46 3,46 3,93
4,56 4,26 4,37

Évfolyam/osztály; 
osztályfőnök

magatar-
tás

szorga-
lom

tanulmányi 
átlag

iskolai átlag

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratására
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Három betű, két szó és a Biblia leg-
fontosabb üzenetét, az evangéliumot 
foglalja össze, mi az? Ő él! Megváltóm, 
Jézus feltámadt! Húsvét örömhírét már 
kétezer éve valljuk: Jézus feltámadt! 
És a hívő ember felel az ősi válasszal: 
Valóban feltámadt!

A történelem kereke forgott, jó és balsors 
egyaránt érte a világot, népünket, és szemé-
lyes életünket, de a feltámadás valósága és 
öröme nem változott, reménységet, erőt 
és kitartást adott, lehetett rá építeni, meg-
bízható maradt.

Azonban ha a megbízhatóságról, a biztosról 
van szó, nem az életre szoktunk hivatkozni, 
hanem a halálra. Semmi sem biztos, csak a 
halál – mondjuk. Holtbiztos – állítjuk, ha 
nagyon meg akarunk erősíteni valamit. Egy 
megoldás van csak, a halál. És ezt sokszor 
nagyon is komolyan gyakorolták politikai 
vezetők, diktátorok, amikor ellenfeleiket 
akarták félreállítani. Arra azonban nem 
akarunk gondolni, hogy a halálnak ez a 
megbízhatósága egyszer majd holtbiztosan 
ellenünk is fog fordulni, mert a halálunk 
olyan biztos, mint a halál. Olyan világban 
élünk, amelyben a halál az egyetlen való-
ság, az egyetlen fix pont, amely ugyan nem 
ad reménységet, de legalább megbízható.

Semmi sem biztos, csak a halál. Ez holtbiz-
tos. A jeruzsálemi zsidó vezetők is holtbiztos 
megoldást akartak a Jézus ügy problémájára. 
És a nagypéntek, a keresztre feszítés után 
fellélegeztek, és azt mondták egymásnak: 
holtbiztos, hogy ez a názáreti őrült nem 
fog több bajt okozni. Pedig ha tudták volna, 

hogy a baj számukra csak most kezdődik! 
És biztos vagyok benne, hogy ezt a Sátán 

is így látta. Itt van ez a Jézus, aki Isten Fia 
volt, akit többször megpróbált elcsábítani. 
Még a keresztfán is megkísérti a lator sze-
mélyében: Szállj le innen a keresztről, ha te 
vagy az Isten Fia. De Jézus nem tett semmit, 
csak csendben tűrte, amit el kellett viselnie. 
És egy pillanatra még a Sátán is elhitte, hogy 
holtbiztos, itt megtörtént a halál és ő győzött. 

Pedig Istennél semmi, de semmi sem holt-
biztos! Ő ugyanis a halál fölött áll. Erről mi 
mindannyian meg szoktunk feledkezni. Vagy 
inkább nem szoktuk elhinni, komolyan venni. 
Az még csak belefér a hitünkbe, hogy az életet 
Isten teremti, még az is, hogy amikor meg-
halunk Ő veszi vissza, de az, hogy ha akarja, 
akkor újra vissza is tudja adni a halottnak is 
az életet, ez már hihetetlen nekünk. Nem 
gondolunk arra, hogy Isten élet és halál ura.

Mentségünkre legyen szólva, hogy még a 
jeruzsálemi templom főpapjai és írástudói, 
kitűnő teológusok sem gondoltak rá, és nem 
számoltak vele még Jézus tanítványai sem. 
Pedig nekik Ő maga mondta meg előre, nem 
is egyszer, hogy harmadnap fel fog támadni.

És harmadnap valóban feltámadt! A tanít-
ványok is eleinte zavartan és értetlenül állnak 
az üres sír előtt, és talán szívükben még ott 
él a kétség: És ha igaz? Ébred a reménység: 
Hátha igaz! De akkor bizonyosodnak meg 
erről igazán, amikor a Feltámadt Jézus 
megkeresi tanítványait, és találkozik velük. 
Ekkor megértik – dehogy értik, tudomásul 
veszik, elfogadják – hogy: Valóban feltámadt, 
valóban él! Erre most már nem lehet azt 

mondani, hogy holtbiztos, hanem erre azt 
kellene mondani, hogy feltámadásbiztos!

Jézus feltámadását, hogy Ő él, mi is csak 
így, elfogadni tudjuk. Ám ez az elfogadás 
nem alap nélküli, mert az élő Jézussal ma 
is sokszor találkozunk. Aki olvas Bibliát, 
imádkozik, annak gyakran van olyan ta-
pasztalata, hogy az emberi gondolatokon 
túl személyes üzenetté válik számára egy 
mondat, egy történet. Az élő Jézussal ta-
lálkozunk ilyenkor. Akit istentiszteleten 
elgondolkoztat az igehirdetés, vagy aki úr-
vacsoravételkor megkönnyebbül, úgy érzi 
erőt kap: az élő Jézussal találkozott. Akiben 
felébred egy késztetés, hogy tegyen valakivel 
jót, segítsen valakinek, imádkozzon valaki-
ért, ne álljon bosszút, vállaljon szolgálatot a 
gyülekezetben: az élő Jézussal találkozott. A 
feltámadt, az élő Jézus a hétköznapjainkban 
mutatja meg magát. Aki csodás, szenzációs 
jelenségekben akarja megtalálni, az rossz 
helyen keresi, és elkerüli Jézust. Húsvét 
azt jelenti, hogy Jézus él. Itt van velünk a 
mai, mindennapi életben, és mi tanítványai, 
egyháza halljuk szavát, számolunk vele és 
követjük Őt. Ő az egyedüli bizonyosság, az 
egyedüli valóság ebben a világban.

Húsvét óta nem mondjuk többé azt, hogy 
semmi sem biztos, csak a halál. Húsvét 
óta azt mondjuk: Semmi sem biztos, csak 
a Feltámadás. Örömteli Húsvétja annak 
van, aki találkozott a Feltámadottal, az élő 
Jézussal. Adja meg mindannyiunknak ma-
ga a Feltámadott, közöttünk élő és most is 
közöttünk lévő Jézus ezt a feltámadáshitet, 
és azzal együtt boldog, örömteli, feltámadás-
biztos Húsvétot!

Bajnóczi Márió
evangélikus lelkész 

Idősotthoni elhelyezésben részesülő szemé-
lyek és hozzátartozóik érdekeinek képviselete 
két oldalról is történik a Szeretetotthonban. 
Egyrészt az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 
(OBDK), a szociális rendszertől függetlenül 
működő szervezetként rendel ki ellátottjogi 
képviselőt, másrészt az intézményben lakók 
választanak egy érdekképviseleti fórumot, 
melynek tagjai: 2 fő lakó, 1 fő hozzátartozó, 
1 fő szeretetotthoni alkalmazott, valamint 
a fenntartó képviselője. 

Az ellátottjogi képviselő negyedévente 

tart fogadó órát az intézményben. Tevé-
kenysége során:

Segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes 
képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, 
problémák megoldásában, szükség esetén 
segítséget nyújt az intézmény és az ellátott 
között kialakult konfliktus megoldásában.

Segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes 
képviselőjének panasza megfogalmazásában, 
kezdeményezheti annak kivizsgálását az 
intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, 
segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó 
kérelmek, beadványok megfogalmazásában.

Megkeresésre, illetve saját kezdeménye-
zésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat 
érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, 
az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást 
igénybevevőket érintő jogokról.

A jogviszony keletkezése és megszűnése, 
továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az 
intézményi ellátással kapcsolatosan az intéz-
mény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az 
arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságnál, és ennek során – írásbeli meg-
hatalmazás alapján – képviselheti az ellátást 
igénybevevőt, törvényes képviselőjét.

Holtbiztos?

Az ellátotti jogok érvényesítése a Szeretetotthonban
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Az intézmény vezetőjével történt előzetes 
egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 
intézményekben foglalkoztatottakat az el-
látottak jogairól, továbbá e jogok érvénye-
süléséről és a figyelembevételéről a szakmai 
munka során. Intézkedést kezdeményezhet 
a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat 
megszüntetésére. Az érdekképviseleti fó-
rum üléseit félévente tartja illetve szükség 
szerint, feladata: 

Az érdekképviseleti fórum szerepe az 
egyéni ügyek, panaszok eldöntése helyett 
az intézmény egész életére, az ott lakók 
nagyobb csoportjaira kiterjedő kérdéseket 

vizsgálja. Megtárgyalja a lakók panaszait 
(a jogviszony keletkezése, megszűnése, és 
az áthelyezéssel kapcsolatos panaszok ki-
vételével) és intézkedést kezdeményez az 
intézményvezető felé. Tájékoztatást kér-
het az intézményvezetőjétől az ellátottakat 
érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével 
kapcsolatban. Előzetesen véleményezi az 
intézmény vezetője által készített, az el-
látottakkal, valamint az intézmény belső 
életével kapcsolatos dokumentumok közül, 
a szakmai programot, az éves munkatervet, 
a házirendet, az ellátottak részére készített 
tájékoztatókat.

Intézkedés megtételét kezdeményezheti a 
fenntartó felé, valamint más illetékes hatósá-
gok, szervek felé, amennyiben az intézmény 
működésével kapcsolatos jogszabálysértésre 
utaló jeleket észlel.

Mindkét területnek nagy a felelős-
sége, hogy jelezze az intézményvezető 
vagy más fórum felé, valamint lépéseket 
kezdeményezzen, ha úgy tapasztalja, az 
ellátottat vagy hozzátartozóját valamilyen 
jogsérelem éri. 

Tamás Katalin
Intézményvezető
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GYERMEK-REJTVÉNY
(Ha van a családban gyermek, unoka, feltétlenül üljünk le velük és csináljuk meg akár együtt is!)
Fejtsd meg, töltsd ki, és ha kész, a megfejtést juttasd el a lelkészi hivatalba a neveddel 
együtt, majd gyere el a következő családi istentiszteletünkre és az utána lévő szeretet-
vendégségre április 19-én, ahol a helyes megfejtők közül 3 nyertest sorsolunk ki, akiket 
ajándékkal jutalmazunk!

1) Ki volt Izráel bölcs királya? 

2) Hol nevelkedett fel Jézus? 

3)  Hány évig tartott a zsidók pusztai ván-

dorlása? 

4) Melyik folyóban keresztelkedett meg Jézus? 

5) Hol lakott Márta, Mária és Lázár? 

6) Hol született Jézus? 

7) Hogy hívták Keresztelő János édesanyját? 

8) Kihez írta Pál apostol legrövidebb levelét? 

9) Mi volt Izráel fővárosa? 

10) Ki írta a 3. evangéliumot?

?
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ÉLETJEL • AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 
Felelős kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Túri Krisztina evangélikus 
lelkész. Felelős szerkesztő: Kovács Zoltán.  Szerkeszti  a szerkesztőbizottság.  A címlap-
grafika 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
Bajnóczi Márió lelkész:  

06-20-824-40-35
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 konténerhasználat 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 áhítata 
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 gyülekezeti 
teremben
Szombat 16 óra: Ifjúsági óra a gyülekezeti 
teremben
Vasárnap de. 10 óra: Istentisztelet a templom-
ban, vele párhuzamosan gyermek istentisztelet 
a gyülekezeti teremben
Vasárnap du. 18 óra: esti Istentisztelet a gyü-
lekezeti teremben
Hirdetés szerinti szombaton 10 órakor Baba 
Mama kör az óvodában
Hirdetés szerinti szombaton 14 órakor 
Szöszmötölő Kézműves Klub a Szeretet-
otthonban

ADJON ÉLETJEL-ET, ÉS JÖJJÖN EL 
ALKALMAINKRA! 

NAGYHETI ÉS  
HÚSVÉTI ALKALMAK

2015. március 29. 10 óra: Virágvasárnapi ze-
nés istentisztelet énekkaraink szolgálatával 
a Templomban
2015. április 2. 18 óra: Nagycsütörtöki isten-
tisztelet Úrvacsorával az Imateremben
2015. április 3. 10 óra: Nagypénteki Passiói 
istentisztelet Úrvacsorával a Templomban 
iskolánk tanulóinak szolgálatával
2015. április 3. 18 óra: Nagypénteki esti 
istentisztelet az Imateremben
2015. április 5. 10 óra: Húsvét ünnepi isten-
tisztelet Úrvacsorával a Templomban
2015. április 5. 18 óra: Húsvéti esti isten-
tisztelet az Imateremben
2015. április 6. 10 óra: Húsvét második napi 
istentisztelet Úrvacsorával a Templomban

11 szó keveredett a sok betű közé, így a bibliai idézet hiányos!

“____________ meg és ____________ meg ___________ ___________ ___________ 

___________, ____________ ___________ és ______________ a _____________ __________.”

GYERMEK-REJTVÉNY

11 szó keveredett a sok betű közé, így a 
bibliai idézet hiányos!

„____________ meg és ____________ meg 
___________ ___________ ___________ 
___________, ____________ ___________ és 
____________ a ____________ __________.”


