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"BEFOGADTATOK"
A MAGYARORSZÁGI
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
SZERETET OTTHONAI

1990 -10- O 9

A Magyarországi

Evangélikus Egyház Sajtóosztálya

BUDAPEST, 1986 .

Előszó
"Befogadtatok" - Krisztus Urunknak ezze! a szavával bocsátjuk útjára a Magyarországi Evangélikus Egyhézszeretetintézrnényeiről szóló rövid beszámolónkat.
Mérhetetlenül sok hit, áldozatos szeretet, lsten dicsőségét és emberek javát
szolgáló jó cselekedet van ezeknek az intézményeknek története és mai élete
mögött. A legtöbbjük olyan, mint Jézus példázatában a mustármag: kis kezdetből
nőtt terebélyes nagy fává. A következők során ismertetett tizenhárom szeretetotthon ma kettős szolgálatot tölt be.
Testileg-szellemileg sérült gyermekeink és magányos, idős testvéreink otthonai
szerte az országban egyfelől arról tanúskodnak: a Magyarországi Evangélikus
Egyház nemcsak hirdeti a "diakónia teológiáját", hanem éli is azt. Azt hirdetik, amit
a "diakónia teológiája" is tanít: az lsten-hitnek, a Krisztus iránti szeretetnek a
gyengék, kicsinyek, betegek, idősek és elhagyottak iránti áldozatos, cselekvő
szeretetben kell gyümölcsöt teremnie. Nemcsak a személyes életünkben, a családi
életben, napi munkánk hűséges végzésében, hanem a szeretet jó cselekedeteiben
is! A hitnek ezek a "jó gyümölcsei" nem érdemszerző jócselekedetek lsten színe
előtt. Hiszen lsten szeretete mindig elénk jövő, meg nem érdemelt szeretet. Mindig
kegyelem: hozzánk, búnös emberekhez hajol le. A hitnek ezek a "jó gyümölcsei"
az lsten gondviselő és megváltó szeretetéért hálás emberi szívből fakadnak. Ahol
igazi lsten-hit, Krisztus-hit van, ott ennek a hitnek minden pillanatban önzetlen,
áldozatos szeretet-cselekedetekké kell átalakulnia! Mert az igazi hit sohasem csak
a maga üdvösségével törődik; ezzel együtt állandóan cselekvő szeretetre és
szolgálatra is indít az egyházban és a világban, embertársaink között. Erről tanúskodnak messze látható, nyilvánvaló módon egyházi szeretetintézményeink.
De jelei és tanúi ezek az otthonok annak is, hogya hívő emberek hite és
szeretete magyar népünk, társadalmunk életében is jó gyümölcsöket terem,
A könyvben ismertetett egyházi szeretetotthonok nemcsak evangélikus hittestvéreknek szolgálnak. Otthonaink - amennyire ez csak lehetséges - nyitva állnak
minden egyház és vallásfelekezet tagjai, társadalmunk minden segítségre szoruló
tagja előtt. Ezek az otthonaink is részt kívánnak venni hazánk és társadalmunk
széles körű szociális gondozó munkájában, segíteni akarnak a város és a falu közös
gondjainak hordozásában. Ezúton is kifejeizük hálánkat azért, hogy otthonaink
nemcsak a gyülekezetek és külföldi hittestvéreink révén kapnak támogatást,
. hanem jelentős segítségben és megbecsülésben részesülnek egészségügyi kormányzatunk, a tanácsok és társadalmi szervek részéről is. Diakóniai intézményeink
is élő tanúi annak, hogy egyházunk, híveink mindig a szívükön viselték, viselik ma
is egész népünk, minden embertársunk sorsát, és a maguk lehetőségeivel részt
vesznek a közös feladatok végzésében.
Végül néhány szót szeretetotthonaink támogatásáról, segítéséről! Ezek az intézmények - mint minden földi intézmény - csak hűséges szolgálatot végző rnunkatársakkai és a szükséges anyagi fedezettel tudják végezni szolgálatukat. Bizalom5

mal hívunk ezért mindenkit arra, hogy ha az lsten és embertársai iránti szeretet
ott van a szívében, vegyen részt diakóniai intézményeink munkájában. Ma igen
nagy szükség van hívő és áldozatos szívú munkásokra, munkatársakra ezekben
az intézményeinkben! Erre is érvényes Jézus igéje: "Az aratnivaló sok, de a munkás
kevés; kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az 6 aratásába
(Máté ev. 9,37).
Hívunk mindenkit arra is, hogy anyagi áldozatával is segítse ezt az áldott
szeretetszolgálatot. Sok könnyet töröl le, sok megoldhatatlannak látszó gondot
enyhít ezzel. Anyagi segítségét vagy a lelkészi hivatalokon keresztül, vagy az
Evangélikus Egyházi Pénztár (1085 - Budapest, Üllői út 24.) címén juttathatja el
sokszor anyagi gondokkal küzdö szeretet-intézményeinkhez.
A segítségnek ezek mellett a gyakorlati formái mellett azonban az igazi háttér
és a legfontosabb segítség az értük való imádság: otthonainkért, azok lakóiért és
munkásaiért! Nem feledkezve meg soha arról, hogy amit súlyosan beteg gyermekeinkért, magányos és idős ápoltjainkért teszünk, azt magával Jézussal tesszük
meg. Szeretet-intézményeink szolgálatán keresztül is 6 maga lép elénk és várja
hitünk válaszát az Istentől kapott sok jóért: életünkért, családunkért,
otthonunkért, bűneink bocsánatáért, az új élet lehetőségéért és az örök élet reménységéért.
"Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg" (Máté ev. 25,40):
Kísérje gazdag áldás e könyv szolgálatát!

Budapest, 1986 Húsvétján
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Dr. Nagy Gyula

. püspök

A Budai
Evangélikus
Szeretetotthonok
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A fenti elnevezés mindenekelőtt azt fejezi ki, hogy több otthonról van szó. Akik
ismerik, tudják, hogy ugyanez egyben szétszórtságot is jelent. Az intézményhez
tartozik Budapest II. kerületében, a húvösvölgyi részen, három helyen négy ház.
De hozzátartozik Piliscsabán is két otthonrész.
A Húvösvölgy széljárta hosszában három épület tartozik a Szeretetotthonhoz.
Budapest központjából jövet az első aModori út 6. számú otthon, amelynek 25
öreg testvér a lakója. A lejtős úton a városból kifelé haladva, a Vörőshadseregút
193. számú épület is a Szerétetotthon tagja. Itt csak nyolc idős ember talál otthont,
mert a két, emeletes régi épület többi helyiségét az Otthon munkatársainak
lakásai foglalják el. Nagy kertje és terasza csöndes és felfrissülést ad lakóinak.
A kert jelentős szerepet játszik az otthonok életében, mert sokszor színhelye
gyermekek és öregek nyári ünnepségének.
A régi budapesti Határ utcában található a Központ (II. ker. Báthori László
utca 8.). A telek két utcára nyílik, és a lakók részére két épületben biztosítunk
elhelyezést. Itt van egyházunk legnépesebb egészségügyi gyermekotthona, rnintegy száz sérült, fogyatékos gyermek lakhelye. Az Ordögárok utcai részen, a
templomhoz simulva, áll az újabb építmény: Öregek Otthona 36 személy befogadására.
Az intézmény Piliscsabán két nagy és szép területtel rendelkezik. Még ma is áll
a Diakonissza Egyesület bölcsője a "Béthel" elnevezésú épület, amelyben húsz
fogyatékos gyermek él. A terület földszintes házai szétszórva bibliai neveket
viselnek, így a Hóreb-épület is, amely 50 gyermeknek nyújt otthont.
A másik területen, dús park régi fái alatt, a "Siló" elnevezésú otthon áll. A régi
tornyos villa ma nyugdíjas diakonisszák lakóhelye.
Hogyan is alakult ki az otthonoknak ez a szórványa a budai erdők és hegyekkoszorúzta völgyben és a piliscsabai "Liget" bájos lankáin? Az intézmény története
alig 60 évre nyúlik vissza és egy bibliai névhez, Fébé nevéhez fűződik, Pál apostol
a Római gyülekezethez írott levelének 16. fejezete, 1. versében említi segítőjének,
Fébének a nevét. Ezt a nevet vette fel az 1924-ben megalakult Evangélikus
Diakonissza Egyesület. Az első épület, amelyben diakonisszák laktak apiliscsabai
"Béthel" volt. (Széchenyi utca 8--12.) Az egyesület fölfelé törő, egyenes vonalú
fejlődésének jele volt, hogy házakat bérelt, kapott ajándékba, vagy vásárolt egyre
több tagjának elhelyezésére és munkájuk végzésére. Alig pár esztendő múlva
megvásárolták és anyaháznak rendezték be a budai Báthori utca 8. szám alatt álló
régi beszálló-vendéglőt,
amely 1910-ben épült. Örökség útján került a diakeniszszák birtokába a Modori úti épület és részben a Vöröshadsereg úti is. Az egyesület
széles körú rnunkát folytatott egyházunkban. Diakonisszái gyülekezetekben szolgáltak igehirdetéssel, lelkipásztori munkával. Feladatuk volt a gyülekezet betegeinek látogatása és ellátása is. A régi budapesti Margit-kórház ápolási teendőit is
diakonisszák látták el. Az egyre szaporodó épület között legjelentősebb az új,
"anyaház" elnevezésú, kétemeletes tekintélyes építmény lett, amely a 30-as évek
végén a templommal együtt már készen állott.
A Diakonissza Egyesület épületeiben elsősorban munkájukra való felkészülés
folyt. Helyet kaptak azonban ott öregek is, akiket gondozásra vettek fel és jó lelki
légkört teremtettek közöttük. Volt gyermekotthonuk is a fogyatékos gyermekek
8

részére, ahol jó reménységgel szolgálták a kicsinyeket, erre utalt az otthon neve
is:.Fénysugár", 1951 óta már nem sok új épülettel szaporodott az otthonok száma.
1980-ban a piliscsabai telepen a meglévő öt földszintes épület mellé hatodik is
került: egy új nővérotthon. Ezaz épület 19 munkatársnak biztosít szép, kényelmes
és korszerú otthont. 1985-ben a Budai Cyermekotthon régi épülete modern,
háromszintes, terápiás épülettel bővült. A Fébé Egyesület örökségét tehát gyarapította az egyház.
'
Áttekintve az épületek sorát, megállapíthatjuk, hogy ez Magyarországi Evangélikus Egyházunk legnagyobb területű és legnagyobb létszámú szeretetotthona.
A 170 fogyatékos gyermek mellett kereken 80 idős ember talál otthonra ezekben
az épületekben. A szolgálat jó ellátásához 138 munkatársra lenne szükség. Számuk
azonban mindig jóval kevesebb a szükségesnél.
A Szeretetotthon egész egyházunkban népszerűségnek örvend, amit a beköltőzésre várók hosszú sora is mutat. Oe jelzi ezt a látogatók nagy száma is, akik
gyülekezeteinkből, egyénileg vagy csoportosan felkeresik az Otthont. Az evangélikus külföld is érdeklődéssei és megbecsüléssel fordult az intézmény felé.
Mit nyújt ez a szeretetotthon? Elsősorban is védettséget. Az öregek és fogyatékos gyermekek nehezen alkalmazkodóak, sérülékenyek. Társadalmi környezetükben furcsának hatnak, sokan nehezen tudják elviselni őket; ők pedig nehezen
tudnak beilleszkedni környezetükbe. Nélkülözik a megértést, a türelmet, a biztonságot. Nincs igazi otthonuk. A Szeretetotthon azt akarja pótolni nekik, amit másutt
nem találtak meg.
A Szeretetotthon nyitott kapu a társadalom és egyház felé. Aki ide bejön, nem
kell"feladnia minden reményt". Az ajtó nyitva van, s rajta be és ki lehet közleked ni.
Vigyázunk arra, hogy kerítés és falak ne zárják el a lakókat. Kapcsolatokat létesítünk családdal, barátok kal, az egyház gyülekezeteivel. Nincs látogatási idő. Mindenkor jöhet látogató, ha nem zavarja a ház belső rendjét. Meghívásoknak
tesznek eleget az Otthon lakói is. Vendégekként fogadják őket gyülekezetek,
családi otthonok, barátok.
A Szeretetotthon az emberi értékek megőrzője és nem temetője. Mindaz, ami
a hit dolgaihoz tartozik, ami biztosítja vagy legalábbis mutatja az Istenhez vezető
utat, az igehirdetés és a lelkipásztori szolgálat mindennapos gyakorlat, nagy
lehetőség. A műveltség, szépség és humor a falak között is eleven, hozzáférhető.
A könyvtár olvasmányai, a hanglemezek szép muzsikája hétköznapon és ünnepnapon is átjárja a lelkeket.
Bársokan szeretnék úgy .Ieadni" öreg családtagjaikat, vagy fogyatékos gyermekeiket, mint ruhatárba a kabátjukat, mégsem ez a helyzetük azoknak, akik itt
együtt laknak. Lehet, hogy sokaknak utolsó földi tartózkodó helyük ez az otthon,
de nem élnek értelmetlenül és cél nélkül. Felkészülhetnek páratlan módon rninden ember végső útjára és elérhetnek a célba: az örökéletbe, lsten Országába.
Szép munkakör, nagyszerű feladat végigkísérni embertársainkat az utolsó állomásig. Az úton rendkívül sok érdekes, izgalmas tennivaló akad. A feladatok
elvégzésére a munkatársak szolgáló közössége a hivatott. Sajnos, egyre fogy a
munkatársi gárda. A régiek helyét sem foglalják el mindig velük egyenlő értékú
munkatársak. Főleg ezen a területen szorul a gyülekezet segítségére ez a Szerétet9

otthon is. Az igehirdetések és bibliaórák pedig jó alkalmat adnak arra, hogy
gyülekezeteink, híveink megismerjék ezt a munkát és megkap hassák lsten hívását
erre a szolgálatra. ló lenne, ha mindig többen lennének azok a fiatalok vagy
idősebbek, akik a szolgálatot vállalják a falakon belül. Ugyanakkor a gyülekezetek
imádságai és a adományai is döntő jelei az egyház, a hívő emberek szeretetének
az élet elesettjei, a reánk bízottak iránt.

10

Gyenesdiás Kapernaum
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Ma már országhatáron túl is ismert ez a helységnév: Gyenesdiás. Hiszen, nincs
olyan esztendő, hogya megújult Kapernaumban külföldi turisták százai meg ne
fordulnának. Egyházunkban pedig alig van olyan hívő, aki ne ismerné. Hiszen
régen - esztendőkön keresztül- Gyenesdiás adott otthont a dunántúli Népfőiskolának, majd az ébredés esztendeiben a konferenciák sokasága hívta a hitben
megerősödni vágyókat s küldte otthonaiba a fiatalokat, lányokat - fiúkat, asszonyokat és férfiakat, akik nemcsak a közeli Balaton-adta szépséggel töltekeztek fel,
hanem a Szentlélektől megerősödve váltak Krisztus mai tanítványaivá.
Ma újra egyházunk egyetlen olyan intézménye, amely több funkciót is betölt.
Hiszen Gyenesdiás egyszerre szeretetház és a megfáradt öregek otthona, üdülőhely, ahol lelkészek és gyülekezeti munkások pihenik ki munkás életük fáradalmait, s az országos ifjúsági konferenciáknak is Gyenesdiás ad otthont.
A gyenesdiási Kapernaum mindössze 53 éve áll egyházunk szolgálatában.
1933-ban vásároita meg ezt a balatoni nyaralót dr. Deák János, a soproni Evangélikus Hittudományi Kar professzora, Birtay Dezső bencésrendi egyetemi tanártói
azzal a szándékkal, hogy ez a városi településtől messze fekvő, üdülők zajától is
elkerült, kertek kőzé rejtett épület a teológus ifjúság .nyaralója" legyen. Az otthont
megteremtő professzor képe ma is ott függ Kapernaum folyosóján, hálás szívvel
emlékeztetve az alapító ra.
Ennek a korszerűtlen épületnek. nagy értéke az épületet és kertet körülvevő
csend volt. Bár ma már Gyenesdiás is éppen olyan zsúfolttá és forgalmassá vált,
mint a többi Balaton melletti település, s a régi almafák is kipusztultak már, a telek
egy része be is épült, mégis a csend, amely körülveszi az otthonban lakókat, a
pihenésre szoru lókat vagy éppenséggel a meditáló vendégeket, ma is a legfőbb
értéke e családias otthonnak, Kapernaumnak.
1938-ban ebédlő épült, majd egy oldalszárnnyal bövült az épület, így jött létre
az "U" alakú komplexum. Ez a bővítés egybeesett a rendszeresen itt tartott
evangélizációs konferenciák idejével. Aztán szűknek bizonyult ez az épület is, és
1948-ban komoly társadalmi munkával megindult az ú] épület felépítése - a mai
üdülőépületé. Lassan haladt az építkezés, hiszen Kapernaumnak akkor sem volt
pénze, csak az idelátogatók hite, szeretete; de nem utolsó sorban az otthon
vezetői voltak azok, akik éjt nappallá téve fáradoztak azon, hogy ez az intézmény
egyik ékessége legyen egyházunknak. Álljon itt azoknak a neve, akiknek élete és
szolgálata eggyéforrt Kapernaummal: Görög Tibor, Jónás Lajos, Kovács Géza, Tekus
Ottó, Laborczi Zoltán, Hernád Tibor és végül Szabó Ferencné, aki jelenleg "gazdája" Kapernaumnak. Húsz esztendős volt Kapernaum, amikor 1953-ban először
nyugdíjas lelkészek költöztek falai közé. Ekkor vált Kapernaum egyik szeretetintézményünkké. Akkor, s még éveken keresztül úgy tűnt, hogy nem volt ez jó döntés,
hiszen ez a régi épület igen korszerűtlen volt. Egyházunk akkori anyagi helyzete
pedig nem tette lehetövé a fejlesztést. Aztán annyi gond szakadt az Otthonra,
egész egyházunkra, hogy Gyenesdiás bizony háttérbe került. így volt ez egészen
1978-ig. Ekkor egyházunk vezetősége nagyot gondolt: fel kellene újítani Kapernaumot. Az elgondolást tett követte. S megkezdődtek a munkák. A szeretetházi
komplexum új szárnnyal bővült, a szobák modernizálódtak, központi fűtést vezettek be. A kertet parkosították, az érkező autók részére parkolót, a pihenni vágyók12

nak kerti .szaletlít" építettek. 5 ugyanazzal a fáradsággal az üdülőépűlet is megújult.
Ma Gyenesdiás egyházunk egyik legmodernebb s leginkább rendbentartott
otthona és üdülóje. 5 ma egyben konferenciaközpont is. Talán utolsó (?) bővítésként egy 70 személyes elóadói termet építettek 1986-ban az üdülőépülethez
kapcsolódva. A szeretetotthoni részben 16 egy- és kétszemélyes szoba várja az
életük alkonyán egyedül maradottakat. Összesen 25 személy részére van hely.
Az üdülő továbbra is hívogatja a pihenni vágyókat. A gyenesdiási Kapernaumnak ma már 700 tagú pártolóköre alakult ki, akik imádságos lélekkel és áldozatos
szívvel állnak az Otthon mögött.

13

A Gyári
.Evangélikus
Szeretetház
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.Szeretetháznak" nevezték el 1912-ben az új épületet, amely az 1883-ban,
Luther Márton születésének 400. évfordulóján, megálmodott és 1885-ben felavatott "Szegény és Árva Intézet" győri, Kálvária utcai földszintes épületét felváltotta.
A munka kinótte kereteit, ezért kellett új, nagyobb otthonra gondolni. A lelkészek
felajánlották az Öregtemplom melletti káposztáskertjeik területét a Rába partján.
A presbitérium küldöttsége pedig felkereste Bálint Mihály idős győ ri, evangélikus
polgárt és kérte, hogy a pénzt, amelyet végrendeletében az egyháznak szánt, adja
oda még életében a szeretetmunka új otthonának megépítéséhez. Ez megtörtént
és a gyülekezet széles rétegeinek adakozása is kapcsolódott hozzá. így épült fel
a Szeretetház máig is központi, háromszintes épülete.
Ebben az új épületben már Pozsonyból hívott diakonisszanővérek dolgoztak az
árvák és öregek között. Bővíteni is tudták a munkát, internátust létesítettek
diáklányok számára.
Az első világháború után önálló Diakonissza Anyaházat alapított a győri evangélikus gyülekezet. A Szeretetházat az ő használatukba adta, és az hamarosan a
szépen fejlődő diakóniai szolgálat központjává lett.
1933-ban új épületszárny épült, magányos, nyugdíjas nők otthonának. 1943ban pedig elkészült a Szeretetház telkének Petőfi tér felőli oldalán az új Diakeniszszanővér Otthon. A győri Diakonissza Anyaházhoz tartozó nővéreket gyülekezeti
és városi szociális munkában Kőszegtől Orosházáig ismerték.
Ez a három épület tükrözi a győri evangélikusok igyekezetét: otthont kell
biztosítani az egyház szeretetmunkájának.
Ma az egész épületegyüttes Öregotthon, Magyarországi Evangélikus Egyházunk
legnagyobb nem budapesti szeretetintézménye. Az épületek mellett szép, árnyas
virágoskert van és az öregek számára oly nagyon szükséges ,,zöldövezet" aRába
partján, közel aBelvároshoz.
70 idős ember - köztük 3 házaspár - talált otthonra Szeretetházunkban, egy
éskétszemélyes szobákban. Ez .szeretetház? - kérdezi néha valami összekülönbözésután vagy vélt sérelem keserűségével a szívében lakóink egyike-másika. Az ide
beköltözők, no meg az itt dolgozók is magukkal hozzák régi természetüket. Nem
angyalok élnek itt sem, de Jézus szeretetével körülvett és az Ó szeretetével
elindított emberek. Hetenként három alkalommal tartunk bibliaórát, illetve istentiszteletet; ezek a közös igehallgatás alkalmai. Az itt élők közül sokan nem tudnak
lépcsőt járni, ezért a heti három alkalom mindegyike más-más épületszinten van.
Nem kötelezó a részvétel, de a többség mégis él azzal a lehetőséggel, hogy
rendszeresen igét hallgasson. Közös úrvacsorai alkalmaink az ünnepekhez kapcsolódnak; de a személyes lelkigondozásnak is gyakran része az úrvacsorai közösség.
Szeretetházunk a templom tőszomszédságában arra is alkalmat nyújt, hogy akinek
jó a lába, vasárnap átsétáljon az istentiszteletre is.
Szeretetházunkat győri evangélikus gyülekezetünkön kívül a Gyór-Sopron és a
Vasi Egyházmegye gyülekezetei támogatják pénzbeli és természetbeni adakozássaI.Néha megkérdezik: másvallásúak is élnek-e a Steretetházban? Igen, élnek. Az
itt élőknek kb. 25 százaléka nem evangélikus. Emberek, akik magukra maradtak,
segítségre szorultak, hozzánk fordultak, és amikor arra lehetőség kínálkozott,
felvettük őket. Otthonunk közösségében nem éleződnek ki a felekezeti különbsé15

gek. A felvételeknél elónyben részesülnek a hozzánk tartozók. A felvételi sorrendet
azonban a rászorultság mértéke szabja meg. Aki szívesen vállal szobatársat, annak
természetesen lerövidülhet az új otthonra várakozás ideje.
A Szeretetház nagy családjában a legfiatalabb családtag ez idó szerint 57, a
legidósebb 96 éves. Nincs javakorbeli és nincs fiatal. Hiányoznak az itt élók
gyermekei és az unokák, sót a dédunokák is. ,,Mennyi csúnya öregember" mondta egyszer elkeseredve egy idós lakótárs. A Szeretetház csupa öregemberból
álló családja is pótlék, "protézis". Mint a saját szemünk fogyatékosságát pótló
szemüveg, és minden egyéb pótlás. A saját családunk helyett .pótcsalád", és ez
lehet nagyon jó, de lehet kibírhatatlan is. Mi arra törekszünk, hogy az elkerülhetetlenül jelentkezó keserűséget szeretettel és töródéssel feloldjuk. Ha aztán a gyerekek és az unokák meglátogatják anagyanyát és a nagyapát, az az igazi vigasztalás.
Ez a töródés a mindennapi kenyere az itt élóknek.
Minden szociális munka, így az egyház szeretetmunkája is "ráfizetéses". Csak
a kapott támogatás segít ezt a munkát fenntartani. Az alapító Gyóri Evangélikus
Egyházközségre kell elóször gondolnunk. Tágabb háttér a két támogató egyházmegye gyülekezeteinek közössége, évenként ismétlódó gyűjtésükkel. Egyes személyek - Szombathely tói Békéscsabáig - a Szeretetház szervezetlenül is létezó
baráti köre szintén segítenek megoldani egy-egy anyagi fedezetet igényló problémát. Ennek a támogatás nak része a gondozottak nyugdíjából, vagy más forrásból
havonta rendszeresen fizetett gondozási díj is. A Szeretetház fenntartását és
fejlesztését szolgálja az az összeg is, amit anyagi helyzetének rnegfelelóen, felvétele alkalmával ad valaki. Az utóbbi években ilyen összegek ból komoly felújítási
munkákat tudtunk elvégeztetni.
Állami segítséget is kaptunk két esetben. Épületünk egy részét évtizedeken át
különbözó vállalatok bérelték. 1981-ben ez az épületrész is visszakerült saját
használatunkba. Felújításával 19 új szobát létesítettünk, és a költségek 50 százalékát a Megyei Tanács vállalta. A következó évben pedig kisebb arányú támogatást
kaptunk nagykonyhánk korszerűsítéséhez is.
Szeretünk álmodni. Olyan otthont álmodunk, amelyben nyugodt, kényelmes,
jó helye van mindenkinek, aki itt élete utolsó szakaszára menedéket keresett.
Ezekból az álmokból már sok valóra vált. Az elmúlt években központi fűté st
szereltethettünk be; hideg-melegvizes mosdóval láttunk el minden lakószobát. Új
fürdószobák, zuhanyozók épültek. Nagykonyhánkat is korszerűsítettük, gépesítettük. Az épület minden szintjén szép teakonyha épült. Otthonunk épülete kívülbelül megújuit.
Most a Szeretetház épületegyütteséből a legfiatalabb épület van munkában. Az
egykori Nóvérotthont modernizáljuk, hogy kedves, kényelmes otthont nyújthassunk volt diakonisszáinknak és más idős testvéreinknek. Bízunk abban, hogy ez
a több évre tervezett munka is megvalósul. Szeretetházunkban 22 dolgozónk
tevékenykedik a konyhán, a szobákban és az irodában. Fiatalok és idósebbek
egyaránt. 70 ember nyugodt életvitelének biztosítása, az életkorukból adódó
problémák, ügyes-bajos dolgaik szabják meg dolgozóink mindennapi feladatát.
Nem könnyű szolgálat. Dolgozóink közül némelyik hamar elköszön. Bizony sok-
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szor küzdünk munkaerő-problémával. Oe nemcsak a létszámgondra gondolunk,
hanem arra is, hogy munkánk minőségét is szeretnénk javítani.
Nagyon örülünk azoknak a munkatársaknak, akik évek hűséges szolgálatával
tanúsítják, hogy megértettek valamit ennek a munkának a szépségéből. Egy ma
még teljesen friss és ép gondozottunk könnyes szemmel köszönte meg azt,
aminek véletlenül tanúja lehetett: magáról már alig tudó emberrel gyöngéd
szeretettel bánt egyik dolgozónk. Azt remélem - mondta a szem- és fültanú hogy egyszer ezt a türelmet velem szemben is gyakorolni fogják ebben a házban!
Mi pedig azzal a reménységgel végezzük ezt a szolgálatot, hogy van egy kifogyhatatlan forrásunk: Jézus szeretete.
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Egyházi
Nyugdíjasok
Szeretetotthona
Budapest
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Gyökérszálaink Zuglóba, sőt azon túl, a Balassa utca 9. számú házba nyúlnak
vissza.
Kakas Lídia boldogult hittestvérünk, aki 1914. dec. 31-én halt meg. Balassa utcai
egyemeletes házát a Deák téri Gyülekezetre hagyta abból a célból, hogy ott
rászoruló, evangélikus magános, idős nőket helyezzenek el és őket életük végéig
gondozzák. A háborús és az utána következó évek azonban nem voltak alkalmasak egy ilyen szeretetintézmény alapítására. így az épületet egyelőre bérbe adták.
1929. január 11-én érkezett el az a nevezetes pillanat, amikor a Deák téri
gyülekezet presbitériuma dr. Raffay Sándor püspök javaslatára kimondta, hogya
Kakas Lídia által adományozott épületet .Szeretetházzá" alakítja áto Ebben a
minőségében 27 éven át működött az Otthon. Létszáma 1940-ben 35 fó volt.
Mivel az épület később Szeretetház céljára már szűknek bizonyult, a Deák téri
gyülekezet az épületet 95000 pengőért eladta és 150000 pengő költséggel Zuglóban, a Bosnyák téren, felépítette egyemeletes, új Szeretetházát. Az átköltözés 1942
június 30-án történt. De az új Szeretetház is Kakas Lídia nevét viselte.
A Szeretetház a Bosnyák téren, pontosabban a Lőcsei út 32. szám alatt, 30 évig
működött. Földszinti szobáit idős nők, az emeleti szobákat pedig lelkészházaspárok és lelkészözvegyek foglalták el.
Az 1972. év döntő fordulatot hozott az Otthon életében. Egyházunk Vezetősége
elhatározta, hogy az épületet átépítteti a Teológiai Akadémia céljaira, az Otthon
lakóit viszont a megüresedő Teológus Otthonba, az Üllői út 24. szám alá költözteti.
Minden idős ember ragaszkodik a megszokott környezetéhez. Bennünket is
villámcsapásként ért a költözés híre. Az átköltözés napjaiban azonban ez az Ige
erősített bennünket: "Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál".
Ennek az igének az igazságát mi is megtapasztaltuk.
Új Otthonunkban központi fűtés van; Zuglóban fafűtéses kályháinkat önkezúleg kellett begyújtanunk. Hét esztendőn át olajkazán melegítette a fűtőrendszer
vizét. A kazán kezelését és az olaj beszerzésének feladatát id. Harmati Béla
végezte. 1980 óta gázkazán melegíti a fúrórendszert. Hálával tartozunk Istennek,
hogy Otthonunk anyagi létét a megnehezült gazdasági helyzet idején is biztosítja.
Bölcsegyházvezetőségi intézkedés folytán minden diakóniai intézményünk mögé
"patrónusként" gyülekezetek sorakoznak fel. A mi Otthonunkat a Pesti, a NyugatBékési és a Fejérkomáromi Egyházmegye gyülekezetei támogatják. Különösen
sokat jelent napjainkban a "természetbeni" segítség. Mélyhűtő szekrényünkben
nagyobb mennyiségű élelmiszert és nyersanyagot is tudunk tárolni, amit jórészt
a gyülekezetek adnak.
Jelenleg három lelkészházaspár, több özvegy papné, illetve lelkészcsaládból
származó lakója van az Otthonnak. Az átlagéletkor 82 év. Közülünk egyesek
kisebb különszobában, mások tágasabb, kétszemélyes szobában laknak. Saját
bútorát, berendezési tárgyait mindenki magával hozhatta, így otthoni légkört
teremthetett maga körül.
Lakóink egészségi állapota különbözó.
Sajnos, már csak kevesen tudnak házon
kívül mozogni; egyesek házon belül is nehezen. De segítséget kapunk a három
gondozónótól,
akik felváltva gondoskodnak rólunk. Napjaink békés együttélésben
telnek. Mindennap van közös áhítatunk délben, az ebéd előtt. Ezeket az alkalma19

kat részben az Otthon lelkészlakói tartják, de budapesti nyugdíjas és aktív lelkészek is segítenek szolgálataikkal.
Időnként gyülekezetek is meglátogatnak bennünket; műsorral vagy vetítettképes előadással szolgálnak. Külön örömöt jelent, ha fiatalok vagy gyermekek jönnek
hozzánk szerepelni, énekelni.
Úgy élünk mi itt tizenheten, mint egy nagy család. Azok a lakók, akiknek az
egészségi állapota megengedi, tevékenykednek az Otthon különböző
munkáiban.
Segítünk a konyhán, a takarításban, télen a szobanövények ápolásában. Nyáron
a folyosón lévő virágok gondozásával teremtünk üde színfoltot a városi bérház
udvarán, hogy kinttartózkodásunk is kellemes legyen.
Hálát adunk Istennek, hogy ilyen környezetben, egyházunk szeretetével körűlvéve, gond nélkül élhetünk.
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Mandák Mária
Evangélikus
Szeretetotthon
Budapest

"Öröm belépni" - mondja az idegen, aki Budapesten a Vlll. kerületi Karácsony
Sándor utca 31-33. számú ház küszöbét átlépi és a kórengetegból egyszerre egy
kis parkban találja magát: szólólugas, gyümölcsfák, rózsa, pázsit. Erre a kis parkra
nyílik az a tizenhét önálló szoba-konyhás lakás, amiból a Szeretetotthon áll és
24-26 idós embernek ad otthont.
Nyugdíjas ház: mindenkinek önálló lakása van, ahol választhat, milyen gondozást kér: teljes gondozást, félgondozást, vagy öngondozottként
is élhet itt. Aki
beköltözik, hozza magával a kedvenc bútorokat, képeket, a régi otthon emlékeit.
A négyszögletes udvart zárja és összeköti a kápolna. Egyszerre lelki otthona ez az
itt lakóknak és az ide rendszeresen eljáró, józsefvárosi evangélikusoknak, akik
nemcsak szívükkel hordozzák ennek az otthonnak a gondját, de a .zsebükkel" is;
hiszen a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség, ennek az Otthonnak a fenntartója. Évente legalább 5(}-60 ezer forinttal támogatja az Otthont. Drága otthon ez
a szó igazi értelmében; a gyülekezet semmiért nem adná oda.
Örökség. A fóti Mandák Mária hagyta ez az épületet az akkor még Pesti
Evangélikus Egyházra, hogy abból a szegények számára otthont létesítsenek. Ez
az elöregedett, romos épület került - a Pesti Egyház szétválásakor - a Józsefvárosi
Gyülekezet tulajdonába.
1958-ban kezdett hozzá az akkori lelkész Grünvalszky Károly, a végrendelet
megvalósításához. Akkor alakították ki a kápolnát is. Lakáscserék hosszú sorával
lett valóban szeretetotthonná az épület. 1963-ban már jóváhagyott szervezeti
szabályzattal működik az Otthon. így talán egyik legfiatalabb szeretetotthona
Evangélikus Egyházunknak.
Egy takarító-gondozónót
alkalmaz a gyülekezet, aki teljes munkaidóben látja
el a szükséges teendóket, a takarítást az ebéd kiosztást, a betegek ápolását.
"Mindenes" munkás, akitói elvárják, hogy mindig legyen szíve a betegekhez,
türelme a sokszor önmagukhoz is türelmetlen idós emberekhez, de legyen lelki
és fizikai ereje akkor is, ha egy magatehetetlen embert tisztába kell rakni, le kell
mosdatni. Ilyen embert talán csak "rajzolni" lehet ... Mégis helyt kell állnia, hiszen
ide felelósséggel veszünk fel idós embereket, s a napi problémákat naponta kell
. megoldani. Az Otthon lakói is erejükhöz és hitükhöz mérten állnak helyt, segítve
a legerótlenebbeket.
Az idó változásával nemcsak Szeretetotthon lett a valamikori hagyaték szerinti
.szegényházból", de az igények is nóttek: a lakások ba saját WC, zuhanyozó került;
komfortosodtak a hajdani szobakonyhás lakások. Az épület viszont megöregedett,
a falak vizesek. A kor igényének megfeleló szigetelés milliós nagyságrendű költség
lenne. A szennyvízelvezetó csatornát annak idején téglaboltozattal rakták ki.
Vajon meddig tart még? Feltárása, felújítása az elóttünk álló feladatok közé
tartozik. A lakók cserépkályhákkal fútik szobái kat. Nem kellene-e továbblépni
kényelmesebb, komfortosabb lakások felé? Még van egy fiatal fiú, aki minden
héten felhordja a szükséges tüzelómennyiséget. Vajon meddig lesz Pesten valaki,
aki vállalja ezt a munkát? Kérdések, melyek elói nem szabad elzárkózni, s elóre
kell lépni! A holnapot most kell megterveznünk munkaeróben és épületben is.
Mindazt amit elódeink ránkhagytak, tovább kell fejlesztenünk.
"Öröm belépni" - mondja az idegen. Oe mit mond az otthon lakója? Itt olyan
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emberek laknak, akik emberileg életük utolsó szakaszát töltik itt. Nekik is öröm
ide belépni? Meg lehet-e szokni idős korban az új otthont, lehet-e idős korban új
kapcsolatokat kötni? Le lehet-e tenni minden eddigi csalódást, ami 60-70 év alatt
összegyűlt? Mit jelent ilyenkor a keresztyén hit? Jelent-e egyáltalán valamit, amikor
az ember elindul a .Jeépülés" felé? Aki nem vendég, hanem belülről is látja az
otthonok életét, ezeket a kérdéseket nem kerülheti el.
Ha van elég anyagi forrásunk, lehet a kor színvonalának megfelelő, csodaszép
otthont építeni, vagy a régi épületet felújítani. És a benne lakók? Tudjuk-e nekik
hirdetni az "Isten békességét, amely minden értelmet felülhalad"?
Hisszük, hogy miénk lehet az Istennek békessége az otthonban is. Ez a hit indít
arra, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk az Otthonért, nemcsak a lehetőségeinket látva, de érezve korlátainkat is. Szerényen válaszolva a kérdésre, azt
mondom: lehet örömmel belépni ebbe az Otthonba, ennek azonban feltétele van.
Jézus ezt mondja Nikodémusnak: .Szükség néktek újonnan születni", - tegyük
hozzá - naponként. A keresztyén élet lsten örömének és békességének naponkénti keresése és megtalálása. Végső soron ezt a célt szolgálja az Otthon. A belső
békességet mindenki megtalál hat ja: gondozottak és gondozók, e sorok olvasója
és írója is. Szívem szerint ezért minden szeretetotthon falára Kutas Kálmán versét
írnám fel:
"Ég-küldötte lakik velünk: a Béke.
Tiszteled-é? Hozzánk csak akkor lépj be!
Szeretsz minket, vendégünk? Kérve-kérlek:
örök lakónk: a Békét, ó ne sértsd meg!"
(Kutas Kálmán: Velünk lakik a Béke)
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"Azután elérkeztek Élimbe. Ott tizenkét vízforrás volt és hetven pálmafa. Ott
ütöttek tábort."
így szól a tudósítás Mózes 2. könyve 15. részének végén az egyiptomi fogságban
sokat szenvedett Izráelről, lsten választott népéről. Az elgyötört, kitikkadt népnek
a pusztai vándorlása elején az élet további lehetőségét jelentette ez a kis oázis.
Ilyen céllal adományozta 1920-ban Soltész Gyuláné - a nyíregyházi gyülekezet
lsten szeretetét elfogadó és továbbadni akaró egykori vezető egyénisége - a város
szélén álló kis házát, kertjét azok számára, akiket az élet különösképpen is
megpróbált: árvák, elesettek, nyomorékok megmentésére.
Az Otthon életének 66 éves története, annak minden egyes napja arról a
hatalmas Istenről tesz bizonyságot, aki egyben a leghűségesebb Gondviselő és
legszeretőbb Atya. így növekedhetett az élimi család gyermekeinek száma a
kezdeti egy főről a jelenlegi negyvenre, és az eredeti szoba-konyhás épület
többszöri bővítésen, újjáépítésen keresztül ma a 40 gyermek számára nemcsak
szép otthont, hanem "iskolát", .rnunkahelyet" is nyújt.
Otthonunk lakói a hagyományok és épületeink adottságai által meghatározva
egyneműek: lányok. Legfiatalabb gyermekünk egy aranyos 2 éves "kisbaba". A legidősebb 46 éves, a mi .nyugdijasunk", aki sok-sok éven át látta el az éjszakás
nővér feladatát is. Most sem tétlenkedik, keze alól szebbnél szebb kézimunkák
kerülnek ki. Nagylányaink közül kettő komoly segítséget nyújt a - mindnyájunk
érdeklődésére mindig számot tartó - konyhai munkában, de az Otthon életének
egyéb fontos területein is, például a varrásban, bevásárlás ban és a gondozásban
is.Mellettük még 6-8 nagylány segítségére számíthatunk ápoló-gondozómunkánkban, és egyéb házkörüli tennivalókban. Ök képezik a műhelyben dolgozók törzsgárdáját is. 1983-tól üzemel ez a kis szövőműhely, ahol 12 gyermeket foglalkoztatunk. Igen szép kézi szövésú takarók, párnák, szőnyegek, subák és egyéb kézimunkák készülnek itt egy munkáját szetető és magas szinten végző szakember vezetése mellett. Tarka képet fest ez a kis csapat: van közöttük süketnéma, súlyosan
értelmi fogyatékos, beszéd képtelen és béna is. írni-olvasni csak néhányan tudnak.
A műhelyben ezek ellenére általában igen vidám a hangulat: a munkát vagy
énekük kíséri, vagy mesejáték szól a magnón.
Míg a műhelyben a gyermekek keze jár, addig a súlyosabban sérült gyermekek
körül a gondozónénik keze szorgoskodik. Van 6-8 olyan gyermek, akiket csak
rövidebb időre sikerül valamilyen játéktevékenységgellekötni, vagy szép új tornatermünkben egy kicsit megmozgatni; - őket bizony csak hosszú, türelmes gondozássai, foglalkozással lehet az öltözködés, tisztálkodás területén egy-egy fokkal
előbbre juttatni.
13 gyermekünk teljes kiszolgálásra szorul. Őket bizony úgy kell gondozni, mint
a csecsemőket, jóllehet van közöttük több felnőtt korú is. Ök a mi "kicsinyeink".
Ápolásuk, gondozásuk sok időt és energiát, türelmet és szeretetet igényel. Heten
közülük ágyhoz is vannak kötve; a többi kiültethető, esetleg sétáltatni is lehet őket.
Hat szakképzett, hét szakképzetlen és két most tanuló gondozónéni végzi egyformán nagy szeretettel és hozzáértéssel ezt a nem könnyű, de nagyon szép munkát.
A takarítás, mosás olyan feladat, amit nálunk csak abbahagyni lehet, befejezni
nem. Ebben a munkában is vannak hűségesen segítő kislányok, akik saját maguk
választották ezt a munkaterületet.
ó
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Időnként kisebb csoportokban "szabadságra" megyünk a tokaji .Sztehlo Gábor"
Otthonunkba, ahol saját kezünk munkáját élvezhetjük a gyönyörű szóttes terítőkben, ágytakarőkban, párnákban. Együtt fózünk, vagy hegyet mászunk, télen
szánkózunk, sok kedves órát töltünk egymással kis családi körben.
Otthonunk családias közösségének kialakulásában döntő szerepe van a személyes kapcsolatoknak. Ezek a kötődések két irányúak: a gondozó-gondozott közötti,
és a gondozottak egymásközti kapcsolatai alakulnak, erősödnek. Takarítónénitől
az otthonvezetóig minden munkatárs .anya'<szerepet is betölt. Ezek a kapcsolatok
spontán jönnek létre, és általában "örökre" szólnak. Talán még fontosabbak a
lakók közötti "anya-gyermek" kapcsolatok; csodálatraméltó hűséggel töltik be az
édesanyák szerepét - fáradnak, s ha kell "harcolnak" gyermekeikért!
Szép ünnepünk - a karácsony mellett - az "Anyák napja". Ilyenkor az "igazi"
édesanyákat, nagymamákat köszöntjük saját készítésű kis ajándékokkal, és próbálunk nekik örömöt, vigasztalást nyújtani énekeinken, verseinken keresztül. Állandóan érezzük, hogy a nyíregyházi evangélikus gyülekezetnek is tagjai vagyunk.
Vasárnaponként együtt veszünk részt az istentiszteleteken az Otthonunkban lévő
imaterembe járó gyülekezeti tagokkal, hétköznapokon pedig áhítaton hallgatjuk
kicsik-nagyok együtt lsten igéjét.
Otthonunk ajtaja reggeltől estig nyitva van. Oe a szívünk is nyitva mindazok
felé, akik belépnek hozzánk. Talán az első látogatás nálunk szokatlan, megrázó
élményt nyújt. Olyan ez, mint Bach muzsikája: minél többször éli át az ember,
annál több szépséget fedez fel benne.
így élünk mi bővölködő életet fogyatékosságunk ellenére is Krisztus szeretetéből
a "Forrás" mellett, Élimben.
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Evangélikus
Szerétetotthon.
Nyíregyháza
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Az otthon története
A Szeretetotthonnak rövid félévszázados története van csupán. 1936-ban születetett I11.ega gondolat, hogy egy bérlakásban buzgó diakonisszák szolgálatával
összegyűjtsenek néhány árvát és magára hagyott öreget. A munka persze nagyon
szúk keretek között folyt. A hitből való hűséges imádkozás viszont meghozta a
gyümölcsöt: 1941. novemberében Bogár Lajos és felesége a gyülekezetre hagyta
házát szeretetszolgálat céljaira. A ház eladásából vásároihatta meg gyülekezetünk
az Eötvös út 2. számú épületet, melyben jelenleg is múködik az otthon.
1945 után az árvaellátásról a Magyar Állam gondoskodott, a gyermekeket tehát
állami gondozásba vették. Ekkor alakult ki a szeretetotthonunk jelenlegi profilja,
ettől kezdve magányos, idős nőtestvéreket gondozunk.
1978-ig 14 személy részesü It gondozásban. Az 1978-as bővítés lehetővé tette
24 személy ellátását. Az átalakítási munkálatok nem csak az otthon bővítését,
hanem korszerúsítését
is jelentették. Szobái nk túlnyomó része kétágyas lett.
Korszerű étkezőhelyet és fürdőszobakat
létesítettünk, a gáz bevezetésévei pedig
lehetövé vált a korszerú fűtés és az Otthonnak állandó hideg-meleg vízzel való
ellátása is.

Az otthon és a gyülekezet kapcsolata
A Nyíregyházi Evangélikus Szeretetotthon élete szervesen kapcsolódik a gyülekezet életéhez. A nyíregyházi gyülekezet az egyetlen komoly támogatója a szeretetotthonnak, évente száz-százötvenezer forint értékú pénzbeli és természetbeni
adománnyal segíti az öregek gondozását. De legalább ilyen fontosnak tartjuk a
lelki, közösségí élet területén megvalósult kapcsolatokat. Ez egyrészt azt jelenti,
hogy az otthon lakói közül mindazok, akik erre képesek, rendszeresen részt
vesznek a templomi istentiszteleteken és gyülekezeti bibliaórákon. Másrészt Szeretetotthonunkban is tartunk hetente bibliaórát melyen nemcsak az otthonlakók,
hanem gyülekezeti tagok is részt vesznek. Az a törekvésünk, hogy minden otthonIakónak legyen egy támogató testvére a gyülekezetből, aki rendszeresen látogatja.
Elsősorban azoknál a gondozottaknál van erre nagy szükség, akiknek nincsenek
rokonai, hozzátartozói.
Nagy esemény otthonunkban az évről évre megismétlődő csigatészta-készítés,
mely október elejétől december közepéig tart. Az otthon munkaképes lakóin kívül
több mint harminc gyülekezeti testvér vesz részt ebben a munkában. Ennek
nemcsak az a haszna, hogy a karácsony elótti vásáron a csigatészta értékesítése
az otthon bevételét növeli, hanem a heti két munkadélután beszélgetésekre,
éneklésre, egy-egy versnek, novelIának felolvasására is alkalmat nyújt. Időnként
pedig gyülekezetünk fiataljai is gazdagítják a lakók életét szolgálatukkal.
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Kulturális élet
Otthonunk lakói nincsenek elzárva a világtól. A televízió és rádió, színes folyóiratok és napilapok állandóan az érdeklődök rendelkezésére állnak. Rendszeresen
felkeresik otthonunkat a közeli óvoda és általános iskola tanulói is, utóbbiak
különösen sok, szép színes, zenés rnúsort adtak már.

Az Otthon egy napja
Az otthon napi életét házirend szabályozza. Ez nem jelent természetesen
szigorú előírásokat és követelményeket, de az étkezések mindig ugyanabban az
időben vannak és minden nap reggel nyolc órakor áhítatot tartunk. Megvan az
ideje a csend nek, a pihenésnek és a beszélgetés, a társalgás lehetőségének is.
Azokat a bentlakókat, akik szívesen vállalnak részt a napi feladatok elvégzéséből,
megbízzuk erejükhöz mért feladatokkal, amelyekhez a krumplihámozástói a kapunyitásig sok minden tartozik.

Felvételek az otthonba
A jó légkörnek és a megfelelő ellátásnak legnagyobb bizonysága, hogy otthonunkba sokan kérik felvételüket. A testvéri légkörnek, amelyben apróbb gondok
és zökkenők ellenére is szépen élnek testvéreink, jó visszhangja van. Ezt nem
egyszerűen az otthonvezetók biztosítják, nem is a szolgálattevők vagy a gondozók, hanem hisszük, meg is tapasztaltuk, hogy gondozök és vezetők szolgálatát
az Úr Jézus áldja meg, és Benne lehetünk testvéri közösséggé. Nem okoz gondot,
hogy tanyai asszonyok, volt gyári dolgozók, vagy értelmiségiek élnek együtt. A jó
légkörnek és testvéri kapcsolatnak az eredménye, hogy más keresztyén közősségek tagjai és nem egyházban élő emberek is érdeklődnek a bejutás lehetősége
iránt.
A felvétellel kapcsolatban nem teszünk kivételt. Két szempontunk van, amit
figyelembe veszünk, a jelentkezés sorrendje az egyik, a másik a hirtelen szükség,
mely ha egyszer-egyszer adódik, magasabb érvényű a sorrendnél.

Az otthonlakók szolgálata
Az otthonlakók nem csak támogatást és segítséget kapnak, hanem maguk is
komoly szolgálatot végeznek. A fentiekben említett fizikai segítségen túl végzik az
imádság háttérszolgálatát. Imádságban hordozzák a gyülekezet életét és egész
egyházunk ügyét. Könyörögnek a lelkipásztorok szolgálatáért az evangélium terjedéséért, könyörögnek a világért, annak rendjéért és békéjéért. Külön imádságban
hordozzák azokat a szolgálatokat, amelyekben támogatásukat, imádságukat kérjük. Ez a "belsőszoba"-szolgálat nem látványos, de meg vagyunk arról győződve,
hogy sokan nyernek így áldást, kegyelmet, békességet.
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Az otthon holnapja és a gondozottak jövője
Otthonunk szép és nemes terv megvalósulása elótt áll. Különböző források
segítségével tervünk egy 80-100 személyes új Szeretetotthon felépítése. Ennek a
vállalkozásnak, amelyet emberileg erőnk feletti útnak tekintünk, kettős indítéka
van. Egyrészt társadalmunkban megnőtt az idős, magányos emberek száma és az
ő ellátásukkal kapcsolatos gondokban szeretnénk mi is segítséget nyújtani. Másrészt a hozzánk érkezettek lehetőséget. kapnak lsten örökkévaló ígéreteinek elnyerésére is. Egy nagyobb otthonban még több testvért gondozhatnánk és készíthetnénk fel, hogy egyre nehezedő testi állapotuk ellenére is, lélekben megbékélve és
reménységgel készüljenek a mennyei hazába.
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"BaldabfÍ

Gusztáv"
Evangélikus
Szeret t t
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A pécsi gyülekezet Baldauf Gusztáv püspöki titkárt 1917. február 25-én választotta meg lelkészének. A megválasztott lelkész feleségével Budapestre ment, hogy
onnan a "Zrí nyi" nevű hajóval utazzon Mohácsig, majd másként tovább Pécsre.
A dunai gőzös azonban elsüllyed egy viharban, de Baldaufék megmenekül nek.
Ennek emlékére, lsten iránti hálából, alapítványt létesítenek azzal a céllal, hogya
pécsi gyülekezetben szeretetintézmény
létesüljün. 1917. október 31-én, a reformáció 400 éves jubileumán tartott ünnepi közgyűlésen, Taizs József másodfelügyeló
javaslatára a gyülekezet "jubiláris szeretetalappal"
növelte az alapítványt; a felajánlások eredménye
6438 korona volt. Az alapítólevél kelte 1918. február 2.
A dátum az első világháború végét is jelzi. Pécs szerb megszállás alá került.
A devalváció során a pénz értékét vesztette. Baldauf lelkész nem adja fel; 1929-ben
egy fiú-internátus felállítását javasolja, de a gyülekezet anyagi erejéből nem telik
rá fedezet. 1931. április 21-én váratlanul meghal Baldauf lelkész. Oriási a részvét,
megdöbben
a gyülekezet. A temetést
intéző presbitérium
azt javasolja, hogy
koszorúmegváltás
címén adakozzanak a hívek szeretett lelkészük emlékére, és az
így a befolyt 1100 pengót az alaphoz csatolják. Az 1931. május 15-én tartott
presbiteri gyűlésen Nendtvich Andor felügyelő-polgármester
bejelenti, hogya
város bérbeadja az Eötvös utca 15. számú házát. Javasolja, hogy a gyülekezet
vegye bérbe és valósítsa meg meghalt lelkészük álmát, a Szeretetotthont.
Egyhangúan megszavazták
az indítványt. Ebben a házban helyezték el a gyülekezet
cserkészotthonát
is, két szobát pedig berendeztek
szállásul "átutazó hölgyek"
részére. Már ez a szerény kezdet is "a Baldauf Gusztáv Szeretetotthon"
nevet kapta.
1933-ban a bérlemény már kicsinek bizonyult és a Szent István tér 5. szám alá
költözött; ott már öt szobát béreltek. Ahogy nó az igény, úgy kell mindig újabb
bérlemény után nézni. 1935-ben az Anna utca 5. szám alá, aztán a Széchenyi tér
2-be, majd 1939. január 1-én a Rét utca 39-be költöztek, ahol már 12 szobát
béreltek. Oe még tavaszra újabb négy három-három
szobás lakást kellett kibérelniük. A 18 szobában már 30 személy lakott, felében nők, felében árvák az állami
árvaházból. Ez már komoly diakóniai szolgálat volt. Az évi lakbér 5000 pengő körüli
összeg és előteremtése
komoly gondot jelentett a gyülekezetnek.
Sokba került a
gyakori költözködés is. így lsten ajándékának
tekintették az 1940. június 27-én
tartott rendkívüli közgyűlésen a bejelentést, amely szerint özv. Halász Jánosné
felajánlotta a tulajdonát képező, Szabadság út 18. szám alatti .Excelsior' szállodát
70 000,- pengő vételárért. A gyülekezet kölcsönök igénybevételévei
az épületet
megvette. Az 1462 négyzetméter
területen fekvő 25 különbejáratú
szoba átalakítás nélkül is megfelelt az Otthon céljainak. Jelenleg is ebben az épületben működik
otthonunk.
Külön ki kell térnünk a Szeretetotthonban
eleitől fogva áldozatos szeretettel és
törhetetlen hittel dolgozó diakonisszáinkra. 1931-1936 között a FÉBÉ-től Valkovszky Klára nővér, 1936-ban Herceg Eszter győri diakonissza álltak szolgálatban.
Ugyancsak Cyórból jött 1938-ban Benczúr Ilona, aki 1947-ig szolgált. 1943-ban
Herceg Esztert Ungár Mária váltja fel, de ő 1949-ben a soproni Árvaházba kerül,
utána Papp Sarolta és Schmidt Judit szolgáltak itt. 1950-ben visszatér Mária nővér
és nyugdíjba vonulásáig egyedül vezeti az Otthont 1969-ig. Helyébe Benczúr Ilona
tér vissza 1976-ig, amikor az első "világi" otthonvezető.
Wieder Jolán lép szolgálat32

ba. Az Otthonunk árvaházi munkája 1949-ben megszűnt, azóta öregek otthonaként működik.
Szeretetotthonunk ügyeit az igazgatóieikész és a fenntartó gyülekezet felügyelőjének elnökletével az "intéző bizottság" vezeti. Anyagi fenntartását a gondozottak hozzájárulása, a fenntartó gyülekezet és a támogató egyházmegye gyülekezeteinek pénzbeli és természetbeni adományai biztosítják. Egy-egy erőnket meghaladó gazdasági feladatunknál az Országos Egyház vagy külföldi egyházi segély siet
segítségünkre. Otthonunk 28 helyiségben 35 gondozott részére biztosít ma teljes
ellátást, gondozást, ápolást a halál órájáig. A szobái nk egy, illetve kétágyasak, ki-ki
a saját bútorait is behozhatja. Önerőből, Müller György felügyelő terve szerint,
szép termet építettünk az Otthon kertjében, ez az épület a kápolna, a nappali és
az előadóterem szolgálatait tölti be. Otthonunk központi fútése ma már teljesen
korszerú. Belső renoválások is voltak közben, 1984-ben pedig az utcai fronton a
teljes homlokzatot felújítottuk olyan minőségben, ami városunk vezetőinek is
teljes elismerését vívta ki.
Akik otthonunkban a gondozottakért fáradoznak: az otthonvezető. egy főállású, és egy négyórás munkaidőben dolgozó ápolónővér, egy éjszakás ápolónővér,
a szakácsnő és abeszerző konyhaleány. Rajtuk kívül három takarítónő tartja
rendben az Otthont. Hetente kétszer orvosi rendelés is folyik gondozottaink
számára. A könyvelési, gazdasági, ellenőrzési, műszaki, személyügyi és egyéb
feladatokat a fenntartó egyházközség presbiterei önként és térítés nélkül, szeretetból végzik évtizedek óta.
Gondozottaink lelki szolgálatát az egyházközség lelkészei látják el az istentiszteletek, úrvacsoraosztások és a rendszeres áhítatok alkalmaival. Gyülekezetünk
asszonyai havonta egy délután szolgálnak az Otthonban, külön is mindenkit,
akinek éppen születésnapja van felköszöntve és megajándékozva. Levelező teológiai tanfolyamot végzett nőtestvérünk is rendszeresen gondozza-látogatja a szobához, illetve ágyhoz kötött testvéreket; havonta egy alkalommal a gyülekezet
férfitagjai is itt tartják bibliaórájukat. Gyermekeink és konfirmandusaink is törődnek az idősekkel. évente a soros konfirmandusok zsebpénzükból
egy gazdag
ebédet rendeznek az Otthon lakói számára. Felejthetetlenül szépek a karácsonyi
szentesték műsorral, megemlékezésekkel, beszámolókkal, sok-sok ajándékkal.
Otthonunkban sokan várnak felvételre, mert mind a városban, mind megyeszerte jó híre van diakóniai munkánknak. Apró illusztrációt adjon erről egy
otthonunkban tizenegy év óta lakó nyugdíjas református lelkész, Antal Zoltán
vallomása: "...ez egy ökumenikus ház, 35 gondozott ja közül 11 római katolikus,
3 református és 21 evangélikus, valamennyien azonos lelkigondozásban részesülünk; ez a ház a csend szigete; körülöttünk forr a nagyváros élete, buszok,
teherautók rajzanak, de csak kívül van zaj, belül csend és béke. Ez a megértő,
gondos vezetés és lelkiismeretes ápolás következménye. Nékem az Otthon a
csend és béke szigete ...".
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Otthon a város
,
peremen
Békéscsaba
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Néhány éve még tanyaszáma volt, ma már a város része: Berényi út 125. És ez
nemcsak telekkönyvi helyzet, hanem az ellátottságban
is érezzük. Szemben, az
út másik oldalán van a helyi buszjárat megállója, percek alatt megközelíthető
a
belváros és benne templomaink.
Az Otthonba
a víz bevezetése
már régebben
megtörtént, a földgázt pedig most vezetik be, hogy a cserépkályhákat
immár a
kényelmesebb fűtési mód váltsa fel. Ezt egyébként egy névtelen jótevő adománya
tette lehetóvé, aki erre a célra 400000 Ft-ot adott az Országos Egyháznak.
Folyamatban van a két legrégibb épület felszámolása is, illetve az ott élők számára
egy kényelmesebb
épületszárny megépítése.
így nyilvánul meg az Otthonban
- külsőleg - az élet fejlődése, változása.
Belsőleg is sokat tettek az otthonosság megteremtéséért.
Az egészségügyi kővetelmények biztosítása mellett (betegszoba, fürdőszobák,
konyha), a rendszeres és
helyben történő orvosi vizsgálatok, ellenőrzések mellett a szepre is adnak. Szépen
berendezettek
a szobák, rend és tisztaság fogadja a belépőt. Négy szobát hímzett
terítők, függönyök díszítenek, de a többiben is adnak lehetőség szerint a kűlsó
csínre. Sokan a saját bútoraik egy-egy darabját használják. A nagy ebédlő és egy
társalkodó biztosítja a nagyobb, mégis meghitt együttlétet.
A lelki-szellemi élet megéléséhez is adottak a feltételek. Mindennap van reggeli
és esti áhítat. A reggelieken folyamatosan
olvasnak egy-egy részt a Bibliából az
otthonvezetők. utána pedig valamilyen építő jellegű könyvból olvasnak fel részeket (Luther élete, az egyház története stb.). Hetenként egyszer és az ünnepeken
a helyi lelkészek szolgálnak rendszeresen igével és úrvacsorával. Olykor vendéglelkész is.
A közösségi élet erősítésének alkalmai a bibliaismereti vetélkedők, ünnepélyes
eredményhirdetéssei,
jutalmazással.
De megemlékeznek
a névnapokról, születési évfordulókról
is. Rendelkezésünkre
állnak az egyházi és világi sajtó termékei, és
könyvek is. A televízió műsorai pedig közelükbe hozzák a világ eseményeit és
szórakoztatják
őket.
Patronáló intézmények, brigádok, iskolák anyák napján vagy más alkalmakon
látogatnak ide és rnúsort adnak. Hagyományos
a nyári szalonnasütés,
melynek
háziasszonya mindig az Otthon korelnöknője. Az Otthon lakói kirándulásokat
is
tesznek a közeli helyekre. Ki-ki egészségi állapota s adottsága szerint éli meg
szabadon életét ebben a tágölelésű közösségben.
A helyi gyülekezet anyagilag, lelkileg és társadalmi munkában is nagy szeretettel
áll az Otthon mögött. Rajta kívül a Kelet-Békési Egyházmegye gyülekezetei
is
rendszeresen támogatják, természetbeniekkel
segítik, s főként advent-karácsony
táján személyesen is látogatják az Otthont, és ilyenkor rendszerint szolgálnak is.
A fenntartáshoz
persze a gondozottak
is hozzájárulnak
jövedelmük, nyugdíjuk
80%-ának befizetésével.
Az Otthon lakói többségükben
nők, de vannak férfiak és házaspárok is. Sokfelől
érkeznek; de legtöbben a fenntartó békéscsabai gyülekezetből és a megye külőnböző helységeiből. A 14 szobában 30 férőhely van. A több épületból álló együttes
egy nagy kétholdas kertben van. Két fenyősor vezet az otthonhoz,
és hársfák,
gyümölcsfák veszik körül. Ezek nyáron árnyékukkal, kellemes illatukkal hívegat-
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nak, a kert virágainak megannyi színe, pompája, az üdítő környezet is hozzájárul
ahhoz, hogy a gondozottak és gondozók jól érezzék itt magukat.
A kert egy része konyhakert, ahol megtermelik a szükséges friss zöldség egy
részét, és rendszerint konzerválják a téli napokra is. A kereskedelmi egységekkel
is jó a kapcsolat, így ínséget nem szenvednek semmiben, sőt változatos az étrend.
Az eredeti tanyaépületet kerttel és szólóvel 1929 őszén egy tanító özvegye,
Simkó Károlyné Kliment Mária adományozta szeretetmunka céljára. 1930 januárjában Dr. Szeberényi Lajos esperes avatta fel az Otthont, s azóta szüntelenül folyik
itt a szeretetszolgálat. Kezdetben néhány idős ember mellett árva gyermekek is
otthonra találtak, az akkor .Kis Bethániá"-nak nevezett intézményben. Majd az új
árvaház létesítésével kimondottan idős emberek otthona lett "Evangélikus Aggokháza" néven. Most pedig "Evangélikus Szeretetotthon" a neve. 50 év alatt mintegy
500 idős férfi és nő talált itt otthonra; nyugalmat, békességet, gondoskodószeretetet kapott. Többször bővült is a régi otthon.
Az intézményes diakóniai munkát eleinte Dr. Szeberényi Gusztáv szervezte és
vezette, utána Mekis Ádám, majd Povázsay Mihály, akitől Kovács Pál és legutóbb
Kutyej Pál vette át az igazgatást. Az Otthon közvetlen vezetését hosszú ideig
Mekis Mária végezte odaadással, aki a munkára még a Diakonissza Intézetben
nyert kiképzést. Közel 10 évig Vaszkó Jánosné volt a vezető, most pedig Povázsay
Mihályné. Velük együtt mindenkor egy kis munkásgárda végezte és végzi a sokrétű
munkát, gondozást, ápolást, hogy az Otthon valóban otthon lehessen. Ma egy
ilyen kis kollektívában bizony elég sok nehézséget jelent a szükség szerinti helyettesítés, a hétvégi szabadnapok, éjszakai múszakok megszervezése; de lsten eddig
még mindig adott bölcsességet, erőt, hogy a szolgálat meg ne akadjon.
A Békéscsabai Szeretetotthont is a felelős szeretet hívta életre és tartja fenn.
Szolgálata belesimul a békéscsabai gyülekezet és az egész evangélikus egyház
életébe. Hitelesíti az evangélium hirdetését és élő bizonysága az Úr Jézus irgalmas
szeretetének.
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"Kardos Gyula alesperessége (később püspök) alatt, az ő kezdeményezésére
alakult Balassagyarmaton 1931-ben az EVANGÉLIKUS
SZERETETHÁZ."
- Az intézmény falán áll az iménti felirat és rajta az alapítók neve is: báró Prónay Róza és
Irma, akik 230 000 pengő alapítvánnyallétesítették az intézményt. A Szeretetház
1931. május l-én nyílt meg egy bérelt épületben, amelynek neve "Csillagház" volt.
A ház ma a város egyik műemléképülete, ahol a városra vonatkozó muzeális
értékeket őrzik. Ez az épület csupán 2 évig adott otthont elhagyott, idős, munkaképtelen, kereset és támasz nélkül maradt nőknek. Hozzájárulás nélkül vették fel
a gondozottakat és halálukig gondjukat viselték a Szeretetházban.
A magas alapítási összeg részbeni felhasználásával vásároita meg az egyház a
Sztranyavszky-féle házat a Deák Ferenc utcában; itt működik azóta is az intézmény, ebben az évben ünnepli fennállásának 55. évfordulóját. A gondozottak
ellátását a megmaradt tóke kamatai biztosították. A háborús infláció azonban
elvitte a tőkét, a Szeretetházat viszont továbbra is fenn kellett tartani.
A nagy kérdés ez volt: hogyan?
Az ostrom alatt a lakóházak 24,1 százaléka szenvedett súlyos károkat. A németek felrobbantották az ország egyik legnagyobb izraelita templomát, az Ipolyhidat, továbbá a vasútállomást és környékét is teljesen lebombázták, rnielótt a
gyarmati gettókból a zsidóságot 1944 nyarán bevagonírozták, és a szerelvények
Auschwitz felé indultak. A kétezren felüli zsidóság 90 százaléka elpusztult. A várost
a németek nem adták fel, ágyúkkal, aknavetőkkel, .királytígrfsekkel" védték az
előrenyomuló szovjet csapatokkal szemben. Az ostrom után Balassagyarmatot 1944. december 9-én szabadult fel - romvárossá nyilvánították.
Eza kitéró azért vált szükségessé, hogy meg tudjuk érteni, mit jelentett a 10-11
főt befogadni képes Szeretetháznak az a feladata, hogy a háborús események
hatására olykor 40 fó részére biztosított menedéket, védelmet és ellátást. Közöttük
sok szüló nélkül maradt gyermek is volt. Szabó Dóra diakonissza volt ebben az
időben az intézmény vezetője, aki 1950. március 31-ig vezette a Szeretetházat.
Róla mesélte egyik munkatársa, egy még ma is szolgáló idős testvérünk, hogy
reggelire még volt mit adni a sok éhes szájnak, de ebédre már nem. Dóra testvér
azért feltetette a fazekakba a vizet a tűzhelyre, de nem tudta mit fognak főzni.
Bement szobájába imádkozni. Rövidesen parasztasszonyok kopogtak, akik élelmet
hoztak a gondozottaknak. Dóra testvér imádsága alatt már .forrt a víz".
1950. június 'l-tól Palkovics Julianna diakonissza vette át a vezetést, és itt
szolgált 1956-ig. Utána Fábián Erzsébet, Szekeres Kálmánné, Obedkó Sándorné,
Rácz Dezsőné következtek sorban, majd Túrmezei Erzsébet, aki egyben a gyarmati
gyülekezet szolgálatában is állt már az 50-es évek elejétől és egészen 1975-ig
végezte közöttünk munkáját. Az utóbbi tíz év alatt FilipMária, Tóth Miklósné majd
Nagy Ilona lelkésznó vezette az intézményt; 1983 óta pedig Szóke Gáborné a
gondnok-vezetőnó,

Korábban a Szeretetháznak több, állandóan bejáró, társadalmi munkása volt.
Ók mostak, takarítottak, fűtöttek. Kellett is, mert az ivóvizet 800 méterről hordták,
sok kályhában fűtöttek és naponta főztek. Az intézmény a 70-es évek végén
korszerűsödött. Bekötötték a városi ivóvíz- és csatornahálózatba. Ma már központi
fűtés, automata mosógép, hűtőszekrények, és egyéb korszerú berendezések bizto38

sítják a gondozottak kényelmét. Szép, zárt kert teszi kellemessé tavasztólószig a
gondozottak számára a kinti pihenést. A megye legnagyobb, több mint ezer ágyas
kórháza biztosítja Szeretetházunk lakóinak is zavartalan kezelését. A korszerúsítés
és bóvítés után intézményünk ma 12 főt képes ellátni.
Szeretetházunknak a vezetőn kívül egy gondozója, két éjszakai ügyeletese,
pénztárosa, fútó]e van. E sorok írója tölti be az igazgató-lelkészi szolgálatot. A lelki
gondozást pedig Garami Lajos kollégámmal felváltva végezzük. Templomunk
közel van a Szeretetházhoz, így többen részt tudnak venni az istentiszteleteken
is. Balassagyarmat 78 kilométerre van Budapest centrumától, ez az esetleges pesti
hozzátartozók számára is előnyös.
Az Országos Diakóniai Osztály által előírt 2800,- Ft. havi tartásdíjat gondozottaink közül nem tudja mindenki megfizetni, de azért felvesszük a jelentkezőket.
A balassagyarmati gyülekezet és az egyházmegye többi gyülekezete is támogatja
az intézményt, így nincs anyagi gondunk. Érdemes megemlíteni, hogy van egy
olyan dunántúli patrónusa is intézményünknek, aki hosszú évek óta évi többezer
forinttal támogatja munkánkat. Szeretetházunk létszárnánál fogva meghitt, meleg
légkört tud biztosítani a gondozottaknak.
Az önmagukat ellátni nem tudók számára is állandó a teljes gondozás. Jelenleg
van egy 96 és egy 99 éves gondozottunk. Mindketten jól bírják magukat, készülünk a 100. születésnapjukra.
Az ismertetés kezdetén az intézményünk falán elhelyezett táblára utaltam,
amelyen még egy bibliai idézet is található: "A szeretet soha el nem fogy".
Szeretetszolgálatunkat Urunk el nem fogyó szerétetéből
merítve szeretnénk a
jövőben is végezni.
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A magyarországi evangélikus papnék 1926-ban tartották meg első konferenciájukat. Ezen a konferencián számba vették a sürgető feladatokat. így alakult meg
1928 novemberében
az EVANGÉLIKUS PAPNÉK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. E szövetség alapszabályban
rögzítette két legfontosabb
célját: elsősorban az özvegy
papnék gondozását,
másodsorban
a papnék képzését. A Papnék Szövetsége
egyhangúlag fogadta el - és terjesztette fel az Egyetemes Közgyűlés elé - egy, az
özvegy papnék részére létesítendő Otthon gondolatát.
Ennek eszmei elindítőja,
megvalósítója néhai Blatniczky Pálné, Jezsovits Lídia volt.
1929-ben kínálkozott annak lehetősége, hogy az Özvegy Papnék Otthonának
terve megvalósuljon.
Még az első világháború előtt egy magánvállalkozó
Kistaresán, közel a főútvonal mellett és szemben a fonógyárral beszálló vendéglőt
építtetett.
Vállalkozása azonban nem sikerült, s az épület eladásra, már már
árverésre került. így történt, hogy 1929 áprilisában az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége 13 500 aranypengő értékben megvásároita az épületet az Özvegy
Papnék Otthona létesítésére. Természetesen
a papnéknak ennyi pénze nem volt.
Hiszen ez még a "bolettás világban" is hatalmas összeget jelentett. Az Evangélikus
Papnék Országos Szövetségét dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök segítette ki:
egy évre szóló kölcsönt folyósított az épület megvásárlására.
Hogy a kölcsönt
visszafizethessék, gyűjtőíveket, perselyeket küldtek szerte az országba, a gyülekezetekbe. Bibliaórák, szeretetvendégs.égek,
istentiszteletek
offertóriumai érkeztek
egymásután a Papnék Szövetségébe. A kultuszminisztérium
6000 pengővel támogatta az ügyet. így történhetett
meg, hogy a kölcsönt határidőre visszafizethették,
sőt a befolyt összegekből még belső átalakításokra
és külsó tatarozásra is jutott.
Eredetileg 1930 őszére tervezték az Otthon indulását, ez azonban elmaradt sok
gátló tényező miatt.
1931. november 25-én volt az ünnepélyes megnyitás. A másnapi Képes Pesti
Hírlap a címoldalon képes riportban számolt be az ünnepi eseményről. Mind a
négy akkori püspök jelen volt az ünnepi alkalmon: Geduly Henrik, Raffay Sándor,
Kapi Béla és Kis István.
Induláskor a földszinten és az emeleten
18 személy részére alakítottak
ki
kisebb-nagyobb
szobákat. A manzárdban három szobát létesítettek. A földszinten
és az emeleten egy-egy fürdőszobát, az alagsorban tágas ebédlőt, konyhát, két
személyzeti szobát és különféle tároló helyiségeket
alakítottak
ki. Különösen
jelentős volt az az átalakítás, mely külön imatermet, kis templomot
biztosított
nemcsak az Otthon lakói, hanem az 1934-ben megalakult Kerepeskistarcsai fiókegyházközség tagjai részére is.
Az Otthon belső életének'Beindítása,
kialakítása, a napi gondok hordozása az
Otthon Kisbizottságának feladata volt. Az első vezető Révész Sándorné lelkészözvegy volt. A háború alatt kritikussá vált a helyzet. Az Otthon mint szerétetintézmény a budapesti svéd királyi követség oltalma alá került. A község lakói közül
rengetegen kerestek oltalmat Otthonunkban.
Zsúfolásig megtelt az épület, minden talpalatnyi helyet ki kell használni, hogya menekülteknek
helyet biztosítsanak. Háborús károkat is szenvedett Otthonunk, de az élet - ha nagyon nehezen
is - ment tovább.
Jelentős változás volt az Otthon életében, amikor 1950. március 6-án feloszlott
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az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége. Az épület az Országos Egyház
tulajdona lett, az Otthon ügyeinek intézését az Országos Egyház rendelkezése
szerint a területileg illetékes Budapest-Cinkotai Egyházközség vette áto Blatniczky
jenő lelkész így édesanyai örökségként vette át az Otthon ügyeinek és terheinek
hordozását. Az ezt kővetó időkben hét személy váltotta egymást hosszabb-rövidebb időre, mint otthonvezető. 1961 november 1-vel mint diakóniai lelkész id.
Kendeh György kapott megbízást. Ezzel hosszú időre megoldódott az Otthon
vezetésének kérdése. A legnehezebb időkben sem szúnt meg az élet. A környező,
cinkotai, csömöri, fóti, nagytarcsai gyülekezetek asszonyai az otthon bibliaóráira
magukkal vitték a következó hétre való élelmiszeradományokat. Ezen a helyzeten
változtatott az a központi intézkedés, mely a környezó gyülekezeteket mint
hátvéd gyülekezeteket az Otthon mögé állította. Ez 24 anya és fiókgyülekezetet
jelentett akkor. Azóta évről évre szupplikáció folyik ezekben a gyülekezetekben
Intézményünk fenntartására. Pénz és természetbeni ajándékok teszik lehetövé
Otthonunk nyugodt, problémamentes életét. Ezekben az években oldódott meg
a vízszolgáltatás, a központi fűtés beindítása, a tető helyreállítása. Kialakítottak
konyhakertet is, nőtt a baromfi- és sertésállomány is. A Lutheránus Világszövetség
segélyéből a legszükségesebb külsó és belső tatarozásokat elvégezték, a templom
felújítása saját erőből történt. 1964-re nyerte el az Otthon eredeti arculatát, de
emögött rengeteg munka, szolgálat és mindenekelőtt lsten határtalan kegyelme
volt.
1972 januárjában lépett életbe a Diakóniai Szabályrendelet, melynek értelmében az Evangélikus Özvegy Papnék Otthona országos intézmény lett. A régi
Otthon bizottság helyére az Igazgató Tanács került. jelentős esemény volt és új
perspektívát nyitott az Otthon életében az Országos Egyháztól szolgálatra kapott
mikrobusz is. Használtan került az Otthonhoz, de hosszú éveken keresztül nélkülözhetetlen .rnunkatársa" volt Otthonunknak. 1979 ószén saját költségen egy
Skoda-mikrobusszal cseréltük fel, mely a mai napig is szolgálja Otthonunkat. 1975
szeptemberében étel hordó liftet építtettünk, majd a központi fútést alakíttattuk
át olajfűtésre. Ez az új fűtési rendszerünk teljesen automatizált. A Gyülekezeti
Segély és a külföldi testvéregyházak sok segítséget adtak ahhoz, hogy modernizáljuk és kényelmessé, valóban otthonná alakítsuk intézményünket.
1979 februárja óta - Blatniczky jenő lelkész nyugdíjba vonulása után - az
Otthon igazgató tanácsának elnöke Solymár Péter csömöri lelkész lett.
jelenleg kényelmesen, egy és kétágyas szobákban, 21 személyt gondozunk.
Lassan csak nevében viseli otthonunk a Papnék Otthona címet; jellegében egyre
kevésbé. Az ország különbözőbb
helyeiről, a legkülönfélébb sorsú testvéreknek
nyújtunk békés esztendőket. Az Élet Ura hazahívó szavára egyre többen költöznek
el tőlünk, így az arcok rendszeresen cserélődnek.
Reménységünk, hogy lsten a jövőben is megáldja ennek az intézménynek a
szolgálatát, és sok megfáradt, magára maradt, vagy elhagyott testvérnek nyújt
még menedéket.
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Budapesttől 52 km-re Tessedik Sámuel szülőfalujában,
Albertirsán a Dózsa
György út 7. szám alatt működik Otthonunk. Egyszerű, falusi, családi háznak épült,
belesimul az utca többi házainak sorába; ha tábla nem jelezné, senki figyelmét sem
hívná fel magára ez az épület.
1942-ben egy Kozma nevű család átadta e házat a FÉBÉDiakonissza Anyaháznak, hogy idős asszonyok otthona legyen. 1950-től a Pest megyei Egyházmegye
igyekezett nagy erőfeszítéssel fenntartani a benne élő 4-5 idős asszony számára.
1952-ben az Alberti gyülekezetben
lelkészváltozás történt. A püspök az új lelkész
feladatává tette az Otthon igazgatását, azt gyülekezeti jellegűvé tette, az elnökség
és presbitérium felelősségére bízta. Az egyházmegye 16 gyülekezete pedig támogatásával a Szeretetotthon
mögé állt.
Minden komfort nélküli, szegényes élet folyt a nagy épületben, kis létszám
mellett. Mindennapi kenyérgondokkal kellett küzdeni, és mégis átalakításokat kellett
végrehajtani. Hamarosan 12 emberre nőtt a létszám. Milyen óriási eredmény volt
a sajátfúrású, jó ivóvizű kút az udvarban. Végre folyt a víz az épületben is,
megkönnyítve a tisztaságot és a kényelmet is. Jelenleg 1-2 idős férfit is próbál az
otthon elvállalni és ez felidézi az 50-es évek elejét, amikor már voltak férfiak, sőt
házaspárok is, menedéket találva az Otthonban.
Ahol többen esznek a tálból, többen is adnak hozzá. Újra átalakítások történtek.
Először egy konyha épült, majd felépült egy szép, csupa-ablak ebédlő a németországi bajor testvérek áldozatos szeretetéból. így tudtuk a gondozottak számát is
emelni 19-re, később 25-re, végül 30-ra. Egy hangosan ki sem mondott, csak lsten
elé vitt álom valósu It meg 1983-ban, amikor megvásárolhattuk
a szomszédos
házat is. Újra folytatódott
a nagy átalakítás, és a 40 éves jubileumát ünneplő
Szeretetotthon
már 40 idős embernek nyújthatott
otthont.
Néhány sorban így ismerhetjük az alberti Szeretetotthon
történetét. De menynyivel mélyebb a bensőkben lezajló történelem, amiről nincs feljegyzés! Nevek és
évszámok ugyan jelzik, hogy kik laktak és laknak itt, életükből hány évet jelölt ki
számukra a gondviselő lsten ezen a helyen. Hányan jöttek csüggedve és kérdezték, miért kellett Otthonba
jutniok? Hányan jöttek reménységgel, hogy végre
küzdelmes életük talán soha nem remélt nyugalomhoz jut. Volt, aki maga menekült el családi feszültség bénító köréból.
Volt, aki örök sebet hordott, mert
fölöslegessé vált odahaza. A másikat a teljes magány vezette ide, észre kellett
vennie, nem maradhat tovább egyedül; az évekkel elszállt az erő, és segítségért
kell kinyújtania kezét.
Lehet-e egy fát 95 évesen átültetni? Egy testvérünkkel ez i~ megtörtént. Mi talán
szomorúan
kérdezzük, miért kell ennek elők'r~ I i.
L rr
,.1 az lsten.
A 100. évhez olyan közel álló, mindnyájunk MamlKája Ped1iS ezt rnondta: "lisztelendó úr, örüljön nagyon, mert egy eltévelyedett báránykát újra visszavezetett az
Istenhez. Már elvesztettem
a hitemet, kihalt minden reménységem,
de most
békességben
élek és tudom, hogy hazamegyek."
Látjuk sokszor a sokféle ember küzdelmét és <'.!.~\1ll,1Sra találásukat; kialakulnak
öregkori barátságok. Idős emberek is képesek tanulni egymást elhordozó szeretetet. Kéz a kézben sétál a bölcsészdoktor
az analfabétával; anya-lánya kapcsolatot játszik meleg szeretetben
a 15 év korkülönbséget
számláló két szoba44

Budapesttől 52 km-re Tessedik Sámuel szülőfalujában,
Albertirsán a Dózsa
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társ. Egyikszobában tereferére gyűlnek össze, míg a másikban az erősebb próbálja
teljesíteni a gyengébb kérését. Vannak született magányosok is, mégis milyen
hálásak egy simogatásért, mosolyért, csak észre kell venni őket.
Boldog az, aki kis feladatokat találva tud részt venni az Otthon életében. Egyik
a virágoskertet tartja a magáénak, a másik a szobanövények mestere és díszíti vele
az Otthont, az oltárt. Többen a konyhát segítik ki előkészítéssei, tisztogatással. Van
felelőse a vendégkönyvnek és van, aki csengettyűszóval jelzi a közös imádságot
étkezéseknél. Van, aki testi erő híján a legnagyobbat teszi, imádkozik és hordozza
a rábízottakat. Kialakult életritmus határozza meg az egy fedél alatt élők közösségét. Naponta háromszor találkoznak az ebédlőben. Reggel és este elcsendesednek
lsten igéje előtt is. Minden vasárnap a két albertirsai lelkész egymást váltva
istentiszteletet tart a második épület erre berendezett termében és a lakók
havonta vesznek úrvacsorát is. A gyülekezetben szolgáló vendégek mindig örömmel végeznek igehirdetést az idős testvérek között. Gyerekek, fiatalok, gyülekezetek, anagyközség és a termelőszövetkezetek képviselői látogatásukkal örömöt,
újságot hoznak az otthonlakók életébe.
Kisterületen sok ember él közel egymáshoz; jól ismerik egymást. Vezetóknek,
dolgozóknak, lakóknak közös, nagy feladata és célja az otthonos légkör megteremtése, hogy mindenki jól érezze magát. Végéremehetetlen feladat ez; de jó,
hogy így van, mert "Öregnek lenni nagyszerű dolog, ha az ember nem felejtette
el, mit jelent a szó: elkezdeni." (M. Buber) Mi pedig azért vagyunk, hogy nálunk
is valósuljon: "Isten, aki ifjúságomtól fogva annyi kegyelemmel vett körül engem,
majd keres nekem egy helyet, ahol öreg napjaimat nyugodtan és békében befejezhetem" (Katharina E. Goethe).
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Evangélikus
Szeretetház
Börcs
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Győr környékén túl alig ismert falu Börcs. Jókai írt róla a Névtelen vár című
regényében. A Győrtől14 kilométer távolságra fekvő faluban, amely valamikor a
győri katolikus püspök birtoka volt, kicsi evangélikus gyülekezet él. A két világháború között gyülekezetünk iskoláját az elnéptelenedés veszélye fenyegette. Pálmai
Lajos győri lelkész és esperes javaslatára 1937-ben evangélikus árvaházat alakított
itt ki a győri gyülekezet. A szép, emeletes épületben most 17 idős ember él. Ez
a börcsi Evangélikus Szeretetház.
A kislétszámú otthonok kedves, barátságos légkörébe kerül az ember, amikor
belép. Az épület közepén - földszinten és emeleten - tágas nappali helyezkedik
el. Ezekből nyílnak a kétágyas lakószobák. Központi fűtés kellemesen egyenletes
meleggé teszi az épületet télen is. A fürdószobák
könnyen elérhetők. Nincs
zsúfoltság, barátságosan van berendezve a ház. Sok ablak, sok fény, tisztaság.
Testvérintézményünk, a győri Szeretetház, ehhez képest nagyüzem. Ott három
szinten hetekig élhetnek gondozottaink úgy, hogy egymással nem is találkoznak,
vagy egymást nem is ismerik. Ott kérdezte egy akkoriban beköltözött néni a
Szeretetház lelkészétől: "Mondja, Kedvesem, maga is a Vállalathoz tartozik?" Itt,
Börcsön, ez nem lehetséges. Egy nagy család az egész ház. Ennek előnye és
hátránya is van. Sokkal inkább részt vesznek az ittlakók egymás örömében és
fájdalmában. Néha persze ez is teherré válhat.
Külön értéke az Otthonnak a természethez való közelsége. Udvarán nagy diófák
kínálnak pihenést ágaik árnyékában. A gondosan megművelt kertből származó
eper, málna és sok más gyümölcs gazdagítja az étrendet is. Borsó és bab, paprika
és paradicsom néha olyan mennyiségben terem, hogy nemcsak a börcsi éléskamra
telik meg, hanem a győri Szeretetház is vehet át belőle. A szép kert is a Szeretetház
dolgozóinak kezemunkáját dicséri.
A természetközelség nem jelent elszigeteltséget. Naponta tizenkétszer fordul az
autóbusz Győr és Börcs között. Győri automatahálózatba kapcsolt telefonja van
a Szeretetháznak. Az abdai körzeti orvos hetente egyszer meglátogatja az Otthont,
szükség esetén pedig telefonon hívható.
A börcsi evangélikus gyülekezet évszázadok óta a győri gyülekezethez tartozik.
A Győrből kijáró lelkészek végzik a Szeretetházban is a lelkigondozást. Hetente
van igehallgatásra lehetőség, és az ünnepekhez kapcsolódóan van úrvacsorai
alkalom is.
Az otthonvezetőn kívül négy helybeli asszonydolgozója van a háznak. Ezek
közül egy a konyhai munkát végzi. Az otthonvezető a Szeretetház egyik szobájában lakik. Munkája többrétű, mint a nagy otthonok vezetőié. Itt minden rajta
fordul meg. Családanya, irodista, konyhafőnök, kertimunkairányító, rnúszaki dolgokkal foglalkozik és lelkipásztor kell, hogy legyen egy személyben. A többi
dolgozó mindegyike leánya vagy unokája lehetne az itt élő idős asszonyoknak és
férfiaknak. így is végzik a munkájukat. Nemcsak takarítanak, szeretettel gondozzák
is a ház lakóit. Ha kell, tisztálkodni is segítenek, vagy elvégzik az időnként elkerülhetetlen selejtezést és nagytakarítást a szekrényekben és fiókokban. Ez sokszor
ellenkezésbe ütközik. De otthon, a családban ugyanúgy jelentkeznének ezek a
feszültségek.
A börcsi Szeretetháznak nincs külön otthonvezetói. gondnoki lakása. Ez az
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intézmény legsúlyosabb problémája. Az otthon vezetés hosszú távon való megoldásához lakás kell. Tervek készültek már erre, de pénzügyi fedezet a munkára
egyelőre nincs. Országos Egyházunk nagy figyelemmel kíséri a kis otthonok életét.
Ennek köszönheti börcsi otthonunk is, hogy kertje múveléséhez motoros kapálógépet kaptunk, új hűtőgépet vehettünk és legutóbb a rombadőlt kerítés felújításához jelentős támogatásban részesültünk.
Börcsi otthonunk a bizonysága annak, hogy egy kis faluban is lehet színvonalas,
értékes szeretetszolgálatot végezni, lsten dicsőségére, emberek javára.
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Zárószó
Magyarországi Evangélikus Egyházunk az intézményes diakóniai szolgálatban
számarányához képest erőfeletti feladatokat végez. Ha valaki úgy olvasta volna
az előbbi írásokat, hogy közben számolt is, meglepő eredményekre juthatott.
Tizennyolc múködó
szeretetintézményünkben
- kerek számokkal szólva - 210
sérült, beteg gyermeket, közel 400 idős testvért gondoz mintegy 200 dolgozónk.
5 ha a munkát, az eltartást, az építéseket és javításokat is számolnánk, sokmilliós
összeg kerekedne ki. Ebben egész egyházunk minden gyülekezeti tagjának imádsága, szeretete és forintjai is benne vannak. Oe ha ehhez hozzászámoljuk mindazt,
amit egy-egy "álomról", megvalósítandó feladatról is olvastunk, akkor derül csak
ki igazán: intézményes diakóniai munkánk közös megbecsülésére és komolyan
vételére méginkább szükség van a jövőben. Ez a kis könyv nemcsak információ,
nem is csak .számolásra indító" könyv akart lenni, hanem elsősorban diakóniai
felelősségünk ébresztője. ébrentartója.
Evangélikus Egyházunk ezt a hatalmas munkát, annak sokféle munkaágát,
összefogottan és szervezetten végzi. Másként nem is lehet.
Országos Elnökségünk a diakóniai munkaág irányítója is. Püspökeink közül az
egyik mindig a "diakónia püspöke". Jelenleg az Északi Egyházkerület püspöke, dr.
Nagy Gyula püspök kezébe futnak össze a diakónia szerteágazó szálai. Ó az
intézményes diakóniánkat irányító püspök, sok más munkája mellett.
Az Országos Egyház diakóniával foglalkozó szerve a Oiakóniai Osztály, amelynek van egy ügyvivő-lelkésze: jelenleg Blázy Lajos újpesti lelkész. Irodája az előbb
említett Püspöki Hivatal szomszédságában van (1085, Budapest, Üllői út 24. 1.). Ó
az, aki közvetlenül irányítja országos jellegű otthonainkat és felügyeletet gyakorol
összes diakóniai intézményünk felett.
Évente legalább egyszer ülésezik a Oiakóniai Osztály Tanácsa is, amelynek
elnöksége az Országos Elnökség, tagjai a Kerületi Elnökségek, az országos egyházi
főtitkár, az ügyvivő-lelkész és kerületenként két-két küldött. Minden fontos ügyben a döntő szót ez a Oiakóniai Tanács mondja ki.
Mind a tizenhat egyházmegyének van egyházmegyei diakóniai előadója. akit
a lelkészek soraiból választanak, és akinek feladata segíteni, ösztönözni a diakóniai
munkát az egyházmegyében. Ez a munka egyrészt az otthonok támogatásának
erősítése, másrészt a gyülekezetek diakóniai felelősségének állandó ébresztése.
Mert valamennyi evangélikus gyülekezet be van osztva egy-egy otthon támogatására, látogatására.
Ahol pedig Otthonaink vannak, ott minden Otthonnak van Igazgató Tanácsa.
Vezetője vagy az Otthont hordozó gyülekezet lelkésze, vagy az egyházmegyei
diakóniai előadó-lelkész. Tagjai környező gyülekezetek lelkészei, az intézmény
munkáját hordozó gyülekezet elnöksége, néhány tagja, és ahol külön otthonvezető van, ő is természetesen. Ez a Tanács irányítja igazán egy-egy Otthonunk életét.
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Intézményes diakóniai munkánkat ilyen átgondoltan, rendben és összefogottan,
ugyanakkor minden gyülekezetünket és gyülekezeti tagunkat bevonva szeretnénk
a jövőben is végezni, hogy ezt a szolgálatunkat is jobban betölthessük.
Végül álljanak itt Otthonaink nevei, azok vezetői és az Otthonok címe is, hogy
ezzel is .kőzelebb hozzuk" őket az olvasókhoz:
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Budai Evangélikus Szeretetotthonok
Központ: 1039, Budapest, Báthory László u. 8. Tel.: 365-705
Igazgató: Csizmazia Sándor lelkész
Hozzátartozó Otthonok:
Egészségügyi Gyermekotthon
(1029 Bp. Báthory l. u. 8.)
Öregek Otthona
(1029 Budapest, Ördögárok u. 9.)
Öregek Otthona és Munkásszállás
(1Ö29 Budapest, Vörös Hadsereg útja 193. Tel.: 367-623)
Öregek Otthona
(1021 Budapest, Modori u. 6. Tel.: 367-630)
"Béthel" Egészségügyi Gyermekotthon
(2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 18. Tel.: 278)
"Siló" Öregek Otthona
(2081 Piliscsaba, József Attila u. 7.)
Nyugdíjas Egyházi Alkalmazottak Otthona
(1088 Budapest, Szentkirályi u. 51. Bejárat: Üllói út 24. Tel.: 142-523)
Igazgató: Bonnyai Sándor lelkész.
Evangélikus Özvegy Papnék Otthona
(2143 Kerepestarcsa, Szent László u. 1. Tel.: 60)
Igazgató: Solymár Péter lelkész.
"Kapernaum" Szeretetotthon
(8315 Gyenesdiás 130. Tel.: 3.)
Otthonvezetó: Szabó Ferencné
Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon
(7623 Pécs, Szabadság útja 18.)
Igazgató: Balikó Zoltán lelkész.
"Élim" Egészségügyi Gyermekotthon
(4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 19.)
Igazgató: Bozorády Zoltánné lelkésznó.
Evangélikus Szeretetotthon
(4400, Nyíregyháza, Eötvös u. 2.)
Igazgató: Bozorády Zoltán lelkész.

51

Evangélikus Szeretetotthon
(5600 Békéscsaba, Berényi út 125.)
Igazgató: Kutyej Pál lelkész.

Mandák Mária Evangélikus Szeretetotthon
(1086 Budapest, Karácsony Sándor u. 31-33.) Tel.: 142-490.
Igazgató: Kertész Géza lelkész.

Evangélikus Szeretetotthon
(2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 22.)
Igazgató: Kalácska Béla lelkész.

Evangélikus Szeretetotthon
(2730 Albertirsa, Dózsa György u. 7. Tel.: 70.)
Igazgató: Roszík Mihály lelkész.

Evangélikus Szeretetotthon
(9025 Gyár, Péterffy Sándor u. 5.) Tel.: 20-440
Igazgató: Tekus Ottó lelkész.

Evangélikus Szeretetotthon
(9152 Börcs, Petáfi u. 147.)
Igazgató: Tekus Ottó lelkész.

Támogassuk Otthonainkat!
Látogass uk Otthonainkat!
lmádkozzunk Otthonainkért!
Kérjük, hogy küldjön Urunk munkásokat

Otthonainkba!

- Adja meg Urunk, hogy az utolsó napon ezt mondhassa nekünk is:
"Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot ...
mert befogadtátok ... amikor megtettétek
ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
velem tettétek meg" (Mt. 25,34 kk) -
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