Alcsútdobozi hírek

XXV. évfolyam 2. szám | 2018. február

Ökumenikus imahét Alcsútdobozon
Az imahéten két alkalommal találkoztak falunkban a vallásukat
gyakorló református és katolikus keresztények. Először a szépen
felújított református gyülekezeti teremben, ahol Varga Imre atya
prédikált, majd másnap a katolikus templomban, ahol Farkas Balázs helyettesítő lelkész hirdette az igét.
Örömmel mondtuk együtt ökumenikus imáinkat, énekeltük egymás énekeit.
A közös lelki élmények után jó hangulatban maradtunk
még együtt és fogyasztottuk el az egymásnak szeretettel készített
finomságokat.
Gulyás Lászlóné
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

FARSANG
Az Alcsútdobozi
József Nádor Általános Iskola
valamennyi tanulója és dolgozója
szeretettel hívja Önt és kedves
családját farsangi mulatságára
A jelmezbál február 10-én
14 órakor kezdõdik a sportcsarnokban.
„A jó jelmezben annak érzed
magad, akit el kell játszanod.”

Béndek Marika néni és szeretett tanítványai

Béndek Lászlóné
bemutatkozása
„ A jó nevelő örök tanuló, s azonnal fölismeri, ha nálánál
különb tanítványra talál.” (Pilinszky János)
Béndek Lászlónénak hívnak, sokaknak csak egyszerűen Béndek
Marika néni. Pá-lyámat 1979-ben kezdtem az Alcsútdo-bozi
Általános Iskolában. Sokan ismer-tek, hiszen alcsúti születésű
vagyok. A ta-nítói pálya választását volt tanítóim, és tanáraim
hatására jelöltem magamnak célul.
Célomat, hogy az alsó tagozatban tanítsak sikerült elérni.
Az első évben nap-közis tanító voltam, majd a következő év-ben
a Tabajdi tagiskolában osztálytanító-ként dolgoztam. Innen négy
év után GYES miatt távoztam. Közben 1987-ben Felcsútra
költöztünk és 1991-ig ott taní-tottam. Ekkor az Alcsúti iskola
hívó sza-vára visszatértem a számomra legkedve-sebb falak
közé. Azóta folyamatosan osz-tálytanító vagyok, kollegáim
bizalmából pedig, 1998-tól az Alsós Munkaközösség vezetője is.
2001-től négy évig a minő-ségbiztosítási program vezetője
voltam. Ezt a feladatot csak hivatásként, elkötele-zettként szabad
végezni, nem pedig mun-kaként megélni.
Az évek során számtalan képzésen vettem részt,
fejlesztve a már megszerzett tudásomat és megújulva, hogy
innovatív ismereteket tudjak átadni a diákjaimnak. Három
egymást követő évben a Heurisz-tikus programozású olvasás,
írás mód-szertanát végeztem el. Tulajdonképpen ez a tanfolyam
az 1991-es években a prog-ramozásra épült.
Pedagógus tevékenységem alatt a mindennapi munka
során differenciáltan igyekszem tanítani az eltérő képességgel
rendelkező tanulókat. Alacsony létszám-mal rendelkező
intézményben eltérő ké-pességgel rendelkező csoportnál fontosnak tartom ezt a módszert. Munkám során arra törekszem, hogy
tanítványaim szá-mára az ismeret elsajátítása mellett az információ ne csak halmozódjon, hanem aktív értelmezési
formákká váljon. Ki-emelten fontos számomra a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segíté-se, esélyteremtés,
nyitottság a társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs, osz-
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MACIRIADÓ
AZ ISKOLÁBAN!

tályfőnöki tevékenység fejlesztése.
Kulturális programokat szervezek,
vezetek, és lelkes résztvevője vagyok:
Márton-napi házi, területi versmondó verseny, iskolai farsang, óvodai nagycsoportosoknak Gólya-nap, Kulturális Gála,
nyári táborok. A Móra Ferenc területi
szépkiejtési- és olvasási versenyen, Csákváron, a 2016-os, és 2017-es tanév decemberében tehetséges tanítványom (Erdei Hajnalka) 2. helyezést ért el. Ezzel a
helyezéssel képviselte az alcsúti iskolát
mind a két évben, Székesfehérváron, a
megyei szépkiejtési- és olvasási versenyen.
Szakmai munkát koordinálom az
alsó tagozatban. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki az óvodával és a felső tagozattal. Év elején, félévkor és év végén matematikából és szövegértésből eredményvizsgálatot végzünk. Iskolánkban az Országos Kompetenciamérésnél a telephelyi koordinátor feladatát látom el.
2006-ban Alternatív pedagógiai
módszerek 30 órás képzésén vettem részt
Pilisborosjenőn. A képzés folyamán sok

új ismeretet sajátítottam el, amelyeket a
tanóráimon alkalmazom. Örömmel vettem, hogy ezek a módszerek a közoktatásba is bekerültek. (Kooperatív csoportmunka, erőszakmentes kommunikáció).
2008-ban elvégeztem a Tanulásirányítás mesterfokon 120 órás képzését.
Rengeteg új és hasznos tudnivalóval gyarapítottam meglévő tudásomat.
Lehetőségem volt mentorként
több főiskolai hallgató szakmai gyakorlatát vezetni, a hospitálástól a tanítási gyakorlatig.
A meglévő és a képzéseken elsajátított ismeretek segítségével tanítom a tanulókat. Ezáltal a tanóráim sokkal játékosabbak, ahol a gyerekek könnyebben
motiválhatóak.
2015-ben minősítették a pedagógusi munkámat, a pedagógus életpálya
bevezetésének köszönhetően, így a pedagógus II. fokozatba kerültem.
Nagyon szeretem a hivatásomat, szívvellélekkel tanítok, és amíg csak lehet, tanító
szeretnék maradni. Tanítói pályán elkötelezettnek érzem magam, 38 év munkata-

2018. február 2-án
ismét kiderítjük,
hogy meddig fog
még tartani a tél.
Ébresszétek fel az otthoni
macikat, poroljátok le,
és hozzátok be őket az
iskolába! Tanuljanak az
idén is veletek a
Macinapon, és közben még
meg is ölelhetitek őket.
Közösen megvizsgáljuk,
hogy van-e a macinknak
árnyéka, majd édes-mézes
meglepetések várnak rátok.
A tavalyi évhez hasonlóan,
az idén is az az osztály
nyeri el a fődíjat, amelyik a
legtöbb macit gyűjti össze.
Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél,
kibújás vagy bebújás?
Ez a gondom, óriás!

pasztalattal. Szakmai fejlődésem érdekében nyitott vagyok az innovatív módszerekre. A tantestület aktív, kreatív tagjának
érzem magam.
Akik ismernek, mindezt tudják,
akik még nem ismernek, forduljanak felém és az alcsútdobozi iskola felé bizalommal.
Béndek Lászlóné
tanító
Kedves Olvasók!
Ajánljuk figyelmükbe az alcsútdobozi iskola facebook-oldalát és a honlapját, ahol
bővebb információkhoz juthatnak. Az iskola honlapja 2018. március 1-től teljesen
megújul a Székesfehérvári Tankerületi
Központ támogatása által.
www.alcsutdoboziiskola.hu
Mindkét közösségi oldalon láthatnak rövidebb kisfilmeket iskolánk életéből. Kérjük Önöket, hogy like-olják és
osszák meg, ha tetszik, amit látnak!
Köszönjük!

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében
nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük:

Kis Jánosné szül. Dobozi Terézt
(1926. 02. 13. ) 92. születésnapja alkalmából
Bense Ferencné szül. Vigh Gabriella
(1930. 02. 21.) 88. születésnapja alkalmából
Orosz Jánosné szül. Gergely Teréziát
(1931. 02. 20.) 87. születésnapja alkalmából
Sebők Mihályné szül. Vépi Magdolnát
(1933. 02. 17.) 85. születésnapja alkalmából
Juhász Jánosné szül. Dobozi Máriát
(1935. 02. 18.) 83. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

Állatorvosi ügyelet
Február 03-04. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
353 327 | +36 20 661 52 15
Február 10-11. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353 397 | +36 70 217 37 45
Február 17-18. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u.55.
+36 20 445 62 56
Február 24-25. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u.26.
254 505 | +36 20 941 19 00
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Önkormányzati hírek
Sok munkával telik a január az önkormányzatnál is. A legtöbb polgármesteri
feladatot a pályázatok adják.
A már megvalósított egészségházi
fejlesztés esetében a módosított tételek elfogadtatása, a tervezett mérföldkövek
szerinti beszámolás folyik.
Az iskolai energia racionalizációs
projektben még mindig a tervezési folyamat zajlik, melyet nehezít az épületek műemléki státusza. Sajnos ez nagyon sok
problémát okoz az engedélyeztetés terén.
A közösségi terem kialakítása pályázatunk most tart a szerződéskötésnél,
ehhez sokféle dokumentációt kellett öszszeállítani és a minisztérium felé benyújtani.
A humán erőforrás fejlesztési
programnál ugrásra készen állunk a kezdésre, de mivel 8 településsel vagyunk
konzorciumban, a szerződéskötés kiterjedt adatszolgáltatást igényel.
A belterületi út és járdafelújításhoz
kapott kormányzati támogatás szerződése
sínen van, az aláírásra a napokban kerül
sor. Ehhez már sikerült bekérni a kivitelezői ajánlatokat, amelyről a soron következő testületi ülésen döntünk a képviselőkkel.
A vidékfejlesztési programban
szereplő külterületi útfelújítási fejlesztésről csak annyit tudunk, hogy támogatást
kapott, azonban a támogatási szerződés
megkötéséhez a következő hetekben fogjuk megkapni a kötelező előírásokat.
Gőzerővel dolgoztunk a Zártkertek fejlesztése pályázaton, amelynek benyújtására a napokban került sor. A kérelmünkben végül sikerült a cserhegyi és
a rézhegyi alsó út felújítását szerepeltetni,
mintegy 8,7 millió forint értékben. Ehhez
további előírást kellett teljesíteni, amelynek keretében egy, az önkormányzat fele
rész tulajdonában lévő diósi zártkerti területen, bekerített szilvafa oltvány telepítését is beterveztük. Nagyon bízunk a pályázat kedvező elbírálásában.
A Völgyvidék Közösség által több
kiírás is megszületett a Leader program
keretében. Ezek közül már elkezdtük a
futballpályán lévő sportöltöző felújítása
érdekében a projekt kidolgozását, amelyet február közepén az Alcsútdoboz Községi Sportegyesület nyújthat be.
Más Leaderes pályázat benyújtására is van tervünk: programokra, játszótérre, kilátófejlesztésre. Ezek lesznek a
következő hónapok feladatai.
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Egyéb fontos intézkedések, történések
Január hónap legelején nagyszabású
programnak adott helyet a sportcsarnok.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő itt
Alcsútdobozon tartotta a Fejér megye 03.
sz. választókerületi szervezet ülését. Az
ülésen a VK 33 településéről érkeztek
vendégek, köztük L. Simon László az
agárdi térséget képviselve.
Január 12-én a Megyei Jogú Városok Szövetsége által rendezett konferencián vettem részt, amelyen egy felhívás
került elfogadásra. A résztvevő polgármesterek egyetértettek abban, hogy a Soros-terv és a tömeges betelepítés veszélyt
jelent településeink biztonságára és jövőjére. A felhívással egyetértve a következő
testületi ülésre előterjesztésben fogom javasolni alcsútdobozi képviselőtársaimnak, hogy hozzunk határozatot a Sorosterv elutasításáról, és a bevándorlás-szervező irodák működésének megakadályozásáról.
Január 18-án egynapos Kárpátaljai
utazáson vettem részt. A Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége és Tessely
Zoltán képviselő úr az ungvári színházban
ünnepi programot szervezett a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére. A színvonalas
műsorban a népzenész Csík Jánossal
együtt fellépő Esszencia művészeti
együttes produkciója nyújtott feltöltődést
a magyar kultúrára „kiéhezett” nemzettársainknak, köztük az alcsútdobozi testvértelepülésről, Rátról színházjegyet kapott 30 magyar testvérünknek is. Öröm
volt a rátiakkal ismét találkozni, a Helytörténeti Kör és FATEV Egyesület ajándékát (iskolai oktatást szolgáló térképeket) részükre átadni.
Január 19-én Alcsútdoboz Település Önkormányzata s a József Nádor Iskola közös ünnepséget tartott a Magyar
Kultúra Napja alkalmából. Gyerekek, ifjak, felnőttek, idősebbek tartották fontosnak, hogy részt vegyenek a rendezvényen,
amelyen a Prelúdium Művészeti Iskola
alcsútdobozi növendékei és a helyi felnőtt
művészeti csoportok, előadók adtak színvonalas műsort. Köszönöm valamennyiüknek, hogy méltón, szellemi-lelki épülésünket szolgáló módon tudtunk ünnepelni.
Tóth Erika
polgármester

L O M TA LA N Í T Á S
A Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
a tavaszi lomtalanítást

2018. ÁPRILIS 14-ÉN
TARTJA
A lomhulladék
2017. április 13-án 17 órától
helyezhető ki a közterületre.

AZ ORVOSI ÜGYELET
HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104
hívható:
naponta 16 és 08 óra között
hétvégén egész nap
A mentőszolgálat/mentési
hívószám:
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Ingyenes kiadvány
Kiadja Alcsútdoboz Település
Önkormányzata
Megjelenik 500 példányban.
ISSN 2061-6422
Felelős kiadó:
Tóth Erika polgármester
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Grafika, nyomdai előkészítés:
www.hpdesign.hu
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.
Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál.
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot
a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.
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Óvodai farsangi mulatság
Alcsútdobozon a Sportcsarnokban
2018. február 3-án 14 órától
Program:
1. Meglepetés zenés műsor
2. A csoportok műsora
3. Jelmezes felvonulás
4. Jelmezverseny díjkiosztása
Lesz ott tombolasorsolás és zsákbamacska!
A rendezvény alatt büfé várja a vendégeket.
Vállalkozó szellemű szülők beöltözhetnek gyermekeikkel.
Felnőttjegy: 500 FT
Iskolás gyermek: 200 FT
Támogatói jegy: 500 Ft (aki a rendezvényen nem tud részt
venni, ezzel támogatja az óvodát)
Tombolajegy: 50 Ft
A teljes bevételt az alcsútdobozi óvodások javára fordítjuk!
SZMK

Megtaláltuk Istent

Az ember holtáig tanul. Mi, akiknek gyermekkorunktól fogva ismertek a legfontosabb bibliai történetek, majd hittanórára is
jártunk, kellene, hogy legyen valamiféle
fogalmunk arról, milyen az Isten. A hívő
embereknek a társadalom többi tagja felé
mutatott istenképe pedig megfigyelhető
mindenütt. Ezekből kialakult egy többnyire zavaros képzeletvilág, amivel találkozni szoktunk, ha Isten szóba kerül az
emberek között.
Például Isten elhelyezkedésével
kapcsolatban még mindig az ókori világképnél tartunk: a mennyország fent van, a
pokol lent. Holott alig van olyan ember,
aki ne fogadná el tényként, hogy a föld

Agárdi „Gyógycsobbanás”
Községünk Önkormányzata a 2017-es esztendőben is támogatta
a nyugdíjasok részére kedvezményes Agárdi Gyógy- és Termálfürdői lehetőséget. Heti három alkalommal vehettük igénybe a
reumatológus doktornő által ajánlott és kiírt kezeléseket. A decemberi és januári hónapban a falu kisbuszával sikerült eljutni a
helyszínre. Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak a támogatást, hogy a tavalyi évben is gyógyulhattunk, szinten tarthattuk fizikai állapotunkat, s a meghitt beszélgetések közelebb hoztak egymáshoz.
Ferenczi Istvánnak köszönjük a lelkiismeretes, pontos
szállítást, a biztonságos, balesetmentes közlekedést.
Őszintén ajánljuk minden kedves nyugdíjas társunknak,
aki még nem volt, próbálja ki! Testi-lelki terápia!
Dr. Hargitai Lászlóné

gömbölyű, az ég pedig nem egy vizeket
tartó bura, hanem tulajdonképpen nincs
is: a nap fénye törik meg a levegő páratartalmán, ezért kéknek látszik. De az ókorban ezt nem tudhatták, tehát kialakult a
Ptolemaioszhoz köthető világkép, amelylyel egybevág a teremtéstörténet leírása.
A szentírást mindig úgy kell olvasni, hogy
figyelembe vesszük, mit akart mondani a
korabeli szentíró azzal a tudással és abban
a helyzetben, amiben élt. Így például
nincs értelme rákérdezni, hogy miben hiszek: az evolúcióban vagy a teremtésben?
A kettő nem zárja ki egymást, hiszen a világot Isten teremtette és Ő gondoskodik
arról, de nem várhatjuk el, hogy a babiloni
fogság idején az írástudók erre biokémiai
magyarázatot is adhattak volna. Az a természettudományok feladata a maga idejében. Az írástudók isteni sugallatra a kor
kulturális szintjén teológiai igazságokat
közöltek.
Ehhez képest mintegy 2500 évvel
később még mindig azt mondjuk: a Nap
felkel és lenyugszik, a csillagok az égen
vannak, a mennyország fent van, a pokol
meg lent. Csak nem állunk mindannyian
ókori kultúrszinten? Talán többnyire nem,
csak szeretünk képekben gondolkodni.
De attól még tudjuk, mi a valóság. Amikor
Jurij Alekszejevics Gagarin ezredes elvtárs feljutott az űrbe, és végre kiderült,
hogy Isten meg az angyalok nem a felhőkön trónolnak, a figyelmes szovjet propagandagépezet egy diadalmas plakáttal is
nyomatékosította a nagy felfedezést: Gagarin tényleg felment a felhők fölé, nem
találkozott Istennel, sem az angyalokkal,
tehát Isten nincs.
A nap azonban továbbra is felkel

és lenyugszik, az ég fent van, az alvilág
meg lent. Úgy tűnik, a nagy felfedezés
nem igazán rengette meg évezredek kulturális emlékezetét.
De vajon mennyire hasonulnak
ezek a gondolatok Jézus Krisztus istenképéhez? Az evangéliumot olvasva Jézus
rendszeresen beszél Isten országáról. Kijelenti, hogy az köztünk valósul meg. Elmondja, hogy hasonlít a mennyek országa
egy olyan kincshez, amit ha megtalálunk,
minden mást otthagyunk érte. Istenről pedig mint szerető Atyjáról beszél (valójában az „abba” héber szó az apukának egy
becézett alakja). Isten a mi apukánk, nem
valami sztratoszféra felett trónoló Úr. Annak a képnek is megvan a maga jelentése,
de Jézus nem domborítja ki. Jézus tanítását Istenről Szent János apostol az első
levelében egészen megrendítően magának az igaz szeretetnek a megnyilvánulásaként tálalja: „Szeressük egymást, mert a
szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. (…) Istent soha senki nem látta.”
Isten ismerete tehát nem a látásán
múlik, hanem Istennek a szereteten keresztüli megtapasztalásán.
Megköszönve tehát Jurij Alekszejevicsnek, hogy tájékoztatott bennünket
arról, amire János kb. kétezer évvel korábban sugalmazott gondolatként utalt,
tegyük ezt a megmosolyogtató propagandaanyagot a helyére, és inkább Isten igéjéből táplálkozzunk, hiszen fontosabb a
kultúrharcnál Jézus parancsa: „Aki Istent
szereti, szeresse testvérét is.” (1Jn 4.21)
Jäger Tamás
hitoktató
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Áhítat
Olvasni: Jeremiás 4, 1-18.
„Ha meg akarsz térni Izráel, így szól az Úr, hozzám térj meg!”
Jeremiás 4, 1.
Kedves Testvérek! A felolvasott igében Izráel népe egy nagyon
nehéz történelmi helyzetben volt, mert északról követek érkeztek, akik a babiloni csapatok előrenyomulásáról hoztak hírt. Izráel népe tudta, hogy ez milyen nagy veszélyt jelent a számára.
Amikor valaki beteg lesz, sokszor már előre tájékozódhat
arról, hogy mire számíthat, hogyan fog elhatalmasodni rajta a betegség, hogy várhatóan milyen állapotba kerül majd hónapokon
belül.
Mit tesz az ember, amikor érzi, tudja, hogy közeleg a vihar, a betegség az életében? Próbál menekülni, valahol enyhülést, megoldást találni. A beteg ember bevonul egy szanatóriumba vagy kórházba, a kezelésekben próbál menedéket találni.
Az ember sok mindenbe menekül, amiben próbálja megtalálni a
vigasztalást, az enyhülést, a békességet. Még ha ez csak átmenetileg jelent is megoldást.
Izráel népe, amikor hírt kapott az északról jövő babiloni
veszedelemről, kürtökkel figyelmeztette az ország lakosságát,
hogy menjenek a megerősített menedékvárosokba, és ott próbálják átvészelni a nehéz időket.
Vajon van-e mindig olyan biztos hely, ahová az ember
menekülhet? Általában az általunk biztosnak gondolt helyek
sokszor mégsem bizonyulnak olyan jó megoldásnak.
Isten felajánlja segítségét a nehéz időkben, ha népe megtér hozzá. De ennek egy feltétele van: a megtérésnek őszintének
kell lennie. El kell távolítaniuk a bálványokat, a más isteneket, és
akkor áldást kapnak Istentől.
Jeremiás két példával mutat rá arra, hogy miért szükséges
megtérni Istenhez. Amint a földműves nem előkészítetlen talajba
veti a magot, ugyanúgy Isten sem vet áldásmagot meg nem tért
szívbe. Izráel népének új szántóföldet kell szántaniuk, ami azt
jelentette, hogy a megtéréssel meg kell puhítaniuk a kemény szívüket. Érdekes, hogy amikor a föld felszántásáról beszél, akkor
azt mondja, hogy kétszer is szántsák fel a földet. Nem maradhat
benne gaz, mert ha valamennyi is marad, az veszélyezteti a termést. Teljesen meg kell térni a bűnökből, teljesen meg kell tisztítani a szívet és átadni Istennek, mert a félmegoldások később
nagy veszélyt jelentenek a termésre nézve.
A második példa, amire Jeremiás utal, a körülmetélkedéssel kapcsolatos. A körülmetélkedés annak volt a jele, hogy az ember Istennel kötött szövetségben él. A szív körülmetéléséről van
szó, hogy az ember belső állapota, szíve teljes mértékben Istené
legyen. Vagyis teljes, mélyreható szövetségben legyen Istennel.
Ha Izráel nem tér meg, akkor nem lesz rajta Isten áldása,
sőt Isten haragjának erejét, jeleit fogja megtapasztalni. Ha Izráel
nem tér meg bűneiből, akkor megtapasztalja az északról jövő
pusztítás erejét, és kő-kövön nem marad.
Jeremiás próféta a megtérés útjának négy állomását, öszszetevőjét látja, amelyet ha valaki végigjár, megél, akkor megmenekül a pusztulástól. Értékes és meggyőző feleletet kapunk
ebben a próféciában arra, hogy mi a megtérés, amelyre Isten
mindannyiunkat hív.
1. Először is hallja a kiáltást, mint sírást és könyörgést az
elrontott utak miatt. A megtérés tehát egy döbbenettel kezdődik,
amikor az ember az életének egy pontján ki tudja mondani: nem
mehet úgy tovább az életem, ahogyan eddig ment. Aki magába
száll azt is végig gondolja, honnan vezetett odáig az út, hogy
honnan esett ki, honnan indult el. Hányan mondják azt: ha most
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újat kezdhetnék, akkor másként döntenék, másképpen csinálnám. Az ilyen mondatok közben döbben rá az ember, hogy honnan indult, és mostanra hová jutott el.
A megtérésnek, a kiáltásnak ebben az időszakában még
nem tud az ember semmit abból, hogy Isten figyel rá. Nem tud
arról, hogy ami benne lezajlik, azt Isten Szentlelke végzi el benne. Az ember számára az a természetes, hogy távol van Istentől.
Amikor valaki azt érzi, hogy nem jó valami az életében, nem jó
Isten nélkül lenni, és kiáltani kezd Istenhez, ez a megtérés első lépése. Ahogyan a Zsoltáros is megfogalmazza: „a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram halld meg kérésemet, könyörgésem
szavát!”
Isten is arra bátorít bennünket, hogy amikor felfedeztük a
nyomorúságos helyzetünket, hogy az életünk egy mély gödörben
van, akkor kiáltsunk hozzá: „hívj segítségül engem a nyomorúság idején” – mondja Isten. Tehát amikor az ember észreveszi,
hogy az élete teljes bizonytalanságban van, akkor anélkül, hogy
tudna róla, már Isten kezében van. És mert nem tud erről, ezért az
embernek kiáltania kell.
2. A megtérés második jele az, amikor az ember hallja Isten bíztató szavát: „Térjetek meg, elpártolt fiaim!”. Ekkor értjük
meg, hogy a nyomorúságunkat nemcsak mi látjuk, kiáltásunkra
van felelet. Szabad tudni, hogy ahol sírás, bánkódás van, ott már
maga Isten van jelen. A bűnbánatot is Ő érleli ki a szívünkben.
Amikor valaki már könnyein keresztül hallja az igét, akkor az az
ige csupa bíztatás. Rá szabad döbbennie az embernek, hogy nemcsak neki hiányzott az atyai szó, hanem ő is hiányzott az atyai
házból. Ezt éli át a tékozló fiú, amikor atyja tárt karokkal várja
haza. Valaki figyel rám, törődik a sorsommal, a bajommal és hazavár.
Jézus Krisztusban, a mi kegyelmes Istenünk jött elénk. Az
Ő szava megtérésre vezető szó, elközelített hozzánk Isten országa. Evangéliumot hallani annyi, mint megérteni, hogy a megtérés
minden gátja átszakadt. Jézusban szabad utunk van Istenhez,
mert „betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta.”
3.A megtérés harmadik jele a bűnbánat. Megalázkodással, könnyeivel, vallomásaival. Isten fülei nyitva vannak a bűnét
beismerő ember számára. Az igazi bűnbánatban az ember önmagát vádolja és nem a másikra mutogat. Már látja a saját hibáit, bűneit és ezeket Isten elé viszi.
4.Végül a megtérés Istenhez térést jelent. A tékozló fiú,
aki megy haza, nem ér rá arra, hogy foltozza szakadt köntösét.
Nem akar szebbnek, jobbnak látszani, nem önmaga jobbik énjéhez, nem ősei törvényéhez, nem a kegyes magatartáshoz tér meg,
hanem Istenhez. Ahhoz az Istenhez, aki minden fohászunkat
meghallgatja. Ebből az is kiderül, hogy amit a jövőben hall Jeremiás, az valami egészen más, mint Jósiás buzgó reformja, igyekezete. Aki bűnbánatot tart, az a legszentségesebb trónja elé áll.
Mögötte marad minden, amit el kell hagynia.
A mi mai keresztyén életünk reménysége is a bűnbánatban, megtérésben, Istenhez való térésben van. Isten nemcsak Izráelt, hanem ma minket is erre hív: „Ha meg akarsz térni, hozzám
térj meg!” – mondja az Úr.
Olyan sokszor az emberek a vallási, egyházi gyakorlatokat is egyfajta menekülési útnak használják. Amíg az egyház, a
gyülekezet dolgaival foglalkoznak, addig sem kell a mindennapok problémáival küszködni. Amíg csendességet tartok, Bibliát
olvasok, vagy imádkozom, addig is kizárhatom magam körül a
külvilágot. Isten arra hív bennünket, hogy Őhozzá meneküljünk,
Őhozzá térjünk meg, mert igazi megmenekülést az fog adni.
Az emberek sok mindenhez menekülnek, hogy megmeneküljenek a veszélyektől, a bajoktól, a támadásoktól. Vajon odamenekülünk-e Istenhez? Amikor Izráelben megszólalt a kürt, a
jelzés, hogy az ellenség közeleg észak felől, akkor sokan menekültek a menedékvárosokba. Vajon a mi életünkben milyen menedékvárosok vannak, amelyekről azt gondoljuk, hogy segítenek
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rajtunk? Vajon nem ilyen hely ez a templomépület? Egy menedékhely. Nekünk az Úrhoz kell menekülnünk, neki kell elmondanunk, amit próbatétel, nehézség vagy bűn az életünkben.
Mit kíván Isten tőlünk? Külső és belső változást. Nem reformokra van szükség, hanem gyökeres változásra. Szükség van
eltökéltségre, a szív körülmetélésére, az Istennel való szövetség
megerősítésére. Szükség van ma is arra, hogy mindnyájan Istenhez, az Ő Fiához, Jézus Krisztushoz meneküljünk, mert egyedül
Ő tud segíteni rajtunk, Ő tud meggyógyítani bennünket.Ámen
Farkas Balázs István ref.lelkész

Az alcsúti református
gyülekezeti terem felújítása,
presbitérium váltás
Hosszú ideje probléma volt a gyülekezet előtt a téli istentiszteletek helyszínének méltatlan állapota, de mindig elsőbbséget
kapott a parókia felújítása, modernizálása az érkező lelkészek jogos igényeit is figyelembe véve. Tavaly augusztusban döntött a
presbitérium a gyülekezeti terem részleges megújításáról. Nagyságrendileg 2 millió forintra becsültük a költségeket. Legfontosabbnak a padlót borító linóleum és a bejárati ajtó cseréjét tartottuk. Terveink szerint 1 milliót a tartalékunkból, 1 milliót pedig
adományok gyűjtéséből gondoltunk erre a célra fordítani.
Szűkösnek tűnt a rendelkezésünkre álló idő a templomból
való átköltözésig, de újra megmutatkozott, hogy az alcsúti gyülekezetet szereti az ő Ura, mert a mesteremberek határidőre végeztek, ha kellett éjszakába nyúlóan dolgoztak. Jöttek az adományok, felajánlások munkában, árkedvezményekben, szállításban. Segítséget kaptunk az önkormányzattól, folyamatosan figyelemmel kísérték a munkálatokat. Komoly pénzbeli támogatást kaptunk falun kívülről is, Mészáros Lőrinctől, és ennek a jelentősége nem csupán anyagi természetű.
Láttam az emberek arcán az örömöt, mert tudjuk, hogy
lelkileg „gödörben” vagyunk, főegyházunktól inkább csak kritikát, de segítséget nem kapunk. Ebben a helyzetben ez a támogatás, a mellénk állás, lelki megerősítés volt. Köszönjük!

A felújítási munkálatokkal párhuzamosan folyt a presbitérium
választás. Tudtuk, hogy komoly változás lesz a személyi összetételben és jó volt látni, hogy vannak, akik vállalják a jelöltséget,
vagy a választással kapcsolatos feladatokat. Mindeközben régiek
és újak együtt hordoztuk az anyagi és fizikai terheket. A közös
munka a váltást is megkönnyítette, pozitív élményt adva a teljes
csapatnak és Istent dicsérve, hogy mindkét folyamat egymást
szeretetben elfogadva ment végbe.

Kicsit fáztunk már a templomban, mire birtokba vehettük a megújított gyülekezeti termünket és hagytunk bőven munkát az új
presbitériumnak, de minden alkalommal öröm és hála van a szívünkben. Sokkal méltóbb lett a terem az istentiszteletek helyszínének.
Remélem, hogy a mi Urunknak is öröme van, mikor köztünk jár az alkalmainkon. Szükségünk van a szeretet közösségére, mert anyagilag stabil a gyülekezet (készpénz tartalékunkat
megdupláztuk az elmúlt hat évben, épületeinkre közel 9 milliót
sikerült költenünk), de a lelki építésben nagyok a hiányosságok.
Ehhez nem csupán egy bennünket szeretni, elfogadni tudó lelkészre van szükségünk, hanem nekünk kell egymás iránt gyakorolni a megbocsájtást, megbecsülést, vagyis a szeretetet!
Nem mindig könnyű ezt gyakorolni, ezért mutat Jézus
példát nekünk és tapasztalom, hogy sok benne az öröm!
Bárányos Gábor

Új presbitérium beiktatása

2017 őszén a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben presbitériumi tisztújításra került sor. A 2012. január 1-től
tisztségbe lépett presbiterek hat éves mandátuma 2017. év végével lejárt, így a közelmúltban az egyházközségek a következő hat
éves ciklusra megválasztották presbitériumi tisztségviselőiket.
Az Alcsúti Református Egyházközség választásra jogosult tagjai 2017. november 5-én vasárnap, az istentisztelet után
megalakult közgyűlésen nyolc presbitert és két pótpresbitert választottak, megbízatásuk hat évre szól. A megválasztott Presbitérium az alcsúti és dobozi gyülekezet közös presbitériuma, akik
a gyülekezet lelki és anyagi javainak sáfárai.
Megválasztott presbiterek: Boross József, Dávidné Kiss
Klára, Ferenczi Istvánné, Kovács István, Mészáros Anna, Mészáros János Elek, Pallagh Jánosné, Tima János.
Pótpresbiterek: Komáromi Dénes, Mészáros Dániel.
2018. január 7-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten
megtörtént az újonnan megválasztott presbiterek beiktatása. Az
új ciklust megkezdők eskütételét követően Farkas Balázs lelkipásztor a gyülekezet nevében egy-egy Bibliával és igés lappal
megköszönte az előző ciklusból leköszönő gondnok, Bárányos
Gábor valamint a leköszönő presbiterek, Bárányos Péter, Mészáros Eszter és Mészáros János Béla sok éven át végzett áldozatkész munkáját, Isten áldását kérve életükre és a gyülekezetben
végzett további szolgálatukra.
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak
ki és rendeltelek arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek,
és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az
én nevemben, megadja nektek.” (Jn. 15,16)
Mészáros Anna
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