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Többféle formában terjedt el az a modern 
anekdota, miszerint az idős férfi  épp vala-
milyen hivatalnál vagy az orvosnál áll sorba, 
és látszik, hogy nagyon nyugtalan. Sietne, 
indulna már tovább, miután fontos ügyét 
elintézte. A körülötte állók közül valaki rá 
is kérdez: Bátyám, maga nyugdíjas, mi az a 
halaszthatatlan ügy, ami miatt ennyire nem 
ér rá itt várakozni? Tudja a feleségem nagyon 
beteg, demens lett, semmire sem emlékszik, 
senkit nem ismer meg, a szeretetotthonban 
él és én minden reggel bemegyek oda és 
vele reggelizem. 

A választ hallva még nagyobb az értet-
lenség: – Ha gondoskodnak róla, és egyéb-
ként pedig nincs is tudatában annak, hogy 
kicsoda ön, és talán az sem tűnne fel neki, 
ha egy-két napig nem látogatná, miért megy 
be mégis? – Mert lehet, hogy ő nem tudja 
ki vagyok én, de én vagyok az egyetlen, aki 
tudja, kicsoda ő!

Keresztény ünnepeink rendeltetése többek 
között abban áll, hogy Isten szabadító tettei-
re emlékeztessenek bennünket, és arra, kik 
vagyunk akkor, ha a saját életünket ennek 
a megváltó műnek összefüggésében látjuk.

Húsvét is éppen azért szolgálhatja lelki 
megerősödésünket, hogy eszünkbe juttat-
ja azt az evangéliumot, amely az emberi 
történelem legcsodálatosabb eseményéről,

Jézus Krisztusnak a halál felett aratott győ-
zelméről szól. Az apostol szavai gyakorlati 
útmutatást is adnak ehhez az emlékezéshez, 
és világossá teszik annak valódi mibenlétét. 
Miközben ennek az evangéliumnak befoga-
dásáról és annak az életgyakorlatra történő 
hatásáról beszél, egyértelművé teszi, hogy 
ez alapvetően hitkérdés. Az evangéliumban 
hirdetett események eljuthatnak hozzánk a 
Szentíráson keresztül, hallhatunk szemé-
lyes történeteket olyanoktól, akik maguk 

is átélték, mit jelent ennek az üzenetnek a 
komolyan vétele, de minden azzal a céllal 
történik, hogy hitre jussunk. 

 A húsvét üzenete nem más, mint bá-
torítás arra, hogy higgyünk Jézus Krisztus 
feltámadásában. Ne engedjük elszürkülni, 
és feledésbe süllyedni azt, hogy nekünk 
feltámadott, élő Urunk van, akire mindig 
számíthatunk! A feltámadás hitének komoly 
következményei vannak, abban is, ahogyan 
magára az életre tekintünk – másokéra és a 
sajátunkra egyaránt – és arra nézve is, aho-
gyan megéljük a hétköznapjainkat. Így volt 
ez már a kezdetekben, az első tanítványok 
és az első gyülekezetek tagjai is ismerték ezt 
az élet és szemléletváltoztató erőt.

Jézus Krisztus feltámadása nem csak tény-
szerűségében páratlan, hanem a hatásában 
annak az embernek a számára, aki hisz, 
mivel a hite által részesévé válik ennek az 
eseménynek.

Vannak egészen konkrét szemmel látható 
következmények, amelyek már itt megélhe-
tővé válnak, és vannak olyanok, amelyek a 

földi életen túli valóságról szólnak, de már 
itt élő reménységet jelentenek nekünk. Ami-
kor lelkünkre aggodalmak árnyéka borul, és 
úgy érezzük, hogy átcsapnak fejünk fölött a 
kétségbeesés hullámai, vagy ha életünk útja 
a kilátástalanságnak és reménytelenségnek 
sötétségébe vész, emlékezzünk arra, aki 
szabadításunkért vállalta a halált. Álljunk 
meg szilárdan szabadító tettének tényein, 
és bízzunk ebben, Jézusban! Amikor ránk 
szakad a mulandóság terhe – akár gyengesé-
geinkkel szembesülve, akár a gyász fájdalmas 
idején – idézzük emlékezetünkbe, hogy 
Jézus Krisztus feltámadt, a halálból, az Írá-
sok szerint. Jusson el hozzánk a harmadnap 
hajnalának örömüzenete!

Azt kívánom mindannyiunknak, hogy 
húsvéti ünneplésünk ilyen erőt adó emlé-
kezés legyen Jézus Krisztus feltámadására!

****
Imádkozzunk!

Feltámadott Urunk! Köszönjük, hogy Te 
magad emlékeztetsz minket, kik vagyunk 
akkor, ha életünket Rád bízzuk, és azzal a 
reménységgel élünk, hogy aki hisz Benned, 
ha meghal is él! Köszönjük, hogy új irányt 
kaphat általad minden! Te adj nekünk élő 
hitet, igaz reménységet és húsvéti örömöt! 
Ámen.

Megerősítő húsvéti emlékezés

EVANGELIZÁCIÓS 
SOROZAT

Az Alberti Evangélikus Egyházközség evangelizációt szervez vendég szolgálókkal. 
Minden érdeklődőt felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül szeretettel hívunk és 
várunk, abban a reményben, hogy az IGE MEGVILÁGOSÍT MINDEN EMBERT

*****
Következő alkalmaink:  
2017.április 23-án 16 órakor lesz, az imateremben
 Igét hirdet: Szénási László nyugalmazott református lelkipásztor Tahitótfalu
2017. május 28-án 17 órakor lesz, az imateremben
 Igét hirdet: Balogh László Levente református lelkipásztor Dömsöd-Dab
2017. június 18-án 17 órakor lesz, az imateremben
 Igét hirdet: Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkipásztor Érd

„Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, 
amelyben meg is maradtatok...hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint– feltámadt a harmadik napon...”

 (1Kor 15,3-4)
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Ha ilyen kevés ideig élt csak gyülekezetünk-
ben, érdemes-e egyáltalán megemlékeznünk 
róla? Mindenképpen! Hiszen hogy is ne 
számítanának az első évek egy olyan em-
ber életében, aki a kicsit, a csekélyt is nagy 
reménységgel szemlélte, meglátva a jelen-
ben a jövőt, a szerény kezdetben a csodás 
lehetőséget!

Tessedik Sámuel a felvilágosodás embere 
volt: nemcsak eszének, de szívének-lelkének 
fogaskerekei is a 18. század új eszméje szerint 
jártak. Már gyerekkorában kerti munkákra 
szoktatták, és már kisiskolás korában zavarta, 
ha a tanárai a gyakorlatban nem felhasznál-
ható, haszontalan tanulnivalókkal kínozzák 
őt. Sokkal jobban szeretett valóságosan 
megismerni dolgokat, önállóan vizsgálódni a 
természetben. Egész életében az értelmetlen 
szokások, a babonák és az előítéletek ellen 
küzdött. Azt vallotta, hogy Magyarország 
népei azért nem fejlődnek, azért nem élnek 
bőségben, mert nincsenek megfelelő módon 
„felvilágosítva”, tájékoztatva.

Hazájának elkötelezett híve és munkása 
volt, ezt a hazafi ságot azonban hiba lenne a 
mai értelemben vett patriotizmusnak ven-
nünk: Tessedik Sámuel nem volt sem magyar 
hazafi , sem szlovák nacionalista. Otthon tótul 
és – édesanyjának köszönhetően – németül 
beszéltek, ezeken a nyelveken tanított és írt 
egész életében. 

Önéletrajzát és tudományos munkáit 
németül írta, ez előbbi szerint Szarvason, 
későbbi gyülekezetében, a köszöntő beszé-
deket „német és tót nyelven” mondták el, 
ami arra utal, hogy később is ezek voltak a 
nyelvek, melyeket elsősorban használnia 
kellett. 

Csak főiskolás korában, Debrecenben tanult 
meg folyékonyan magyarul, igaz, ezután ezt 
a nyelvet is haszonnal forgatta, a tanításban 
és a közügyek vitelében egyaránt. Ő egész 
országának, a soknemzetiségű Magyar Ki-
rályságnak volt polgára, ő az egész birodalom 
felvirágoztatásáért dolgozott. Nemzeti és 
vallási kisebbségiként – ne feledjük el, hogy 

ebben a korban az evangélikus erősen diszk-
riminált, 1781-től pedig éppen csak megtűrt 
felekezet – azon az állásponton volt, hogy 
a különböző vallású és nemzetiségű népek 
együttélése javára válhat minden közösség-
nek. Ennek alátámasztásául Szent István 

Intelmeinek felemlegetése mellett maga is 
leírja, milyen sokat tanult a különféle tár-
sadalmi helyzetű és etnikumú emberektől 
Pozsonyban töltött évei alatt.

Tessedik Sámuel a felvilágosodás embere 
volt: nem elégedett meg azzal, hogy elmé-
letben, vagy szavakkal imádja Istent, hanem 
birtokba is kívánta venni Isten ajándékait, 
s az emberre Isten által bízott hivatásnak 
tettekkel akart eleget tenni. A tevékeny sze-
retet embere volt, aki meg akarta jobbítani 
a rábízottak életét. 

Újra meg újra precízen kidolgozott ja-
vaslatokkal állt elő, hogyan lehetne ered-
ményesebbé tenni az alföldi földművelést, 
kertészetet, oktatást, közigazgatást. Bár 

sokszor kellett megtapasztalnia a helyiek 
értetlenségét és maradi elutasítását, ki-
tartott nép- és földművelő küldetésében. 
Azért nem mondhatjuk utópistának, mert 
csodálatra méltó hajthatatlansággal kicsi-
ben fel is építette, amit nagyban az egész 
országnak javasolt. Mintagazdaságában, 
vagy a szarvasi iskolában a legfejlettebb 
módszerekkel, szép eredményekkel folyt a 
munka. Bár kortársai elutasították, az utókor 
őt igazolta. S mintha Tessedik látta volna a 
jövőt, miközben a szerény jelenbeli állapo-
tok közepette munkához látott. Túllátott a 
jelen nehézségein, tekintetét a horizonton 
túli napkeltére szegezte.

Mi, az alberti gyülekezet mai tagjai, ezt 
a bizakodó reménységet tanulhatjuk meg 
Tessedik Sámueltől, valamint a hitet, mely 
szerint a kitartó szorgalomnak igenis lesz 
eredménye. 

Egyik fő művében, amely magyarul „A 
parasztember Magyarországban” címmel 
jelent meg, arról ír, hogy a felmerülő ne-
hézségek, ellenvetések ellenére nem kell 
visszariadnunk a nagy tervektől:

„Azonban nem kell az embernek mindjárt 
minden valóságos vagy képzelt akadályért, 
melyet a bölcs gondviselés, vigyázás, fárad-
hatatlan szorgalmatosság és munka által, ha 
ma nem, mégis holnap, ha száz kéz által 
nem, mégis ezer kéz által elháríttathatni, a 
plántul [értsd: tervtől] megijedni, melynek 
szerencsés végbevitele oly igen sok közön-
ségesen uralkodó rosszat elmellőztethetne, 
és a fejedelemnek, az országnak, vármegyé-
nek, uraságnak és az új lakóknak nemcsak 
haszonnal kedvezne, hanem valóságos té-
teményképpen munkálódhatnék.”

Önéletrajzában azt írja, szülei már leg-
zsengébb korában kerti munkához szoktat-
ták, elültetvén benne az egész életére szóló 
szenvedélyt a természet értő tanulmányo-
zása, a földművelés és a kertészet iránt. Az 
első impulzusoknak, az első éveknek nagy 
jelentőségük van, mégha ez ekkor még nem 
is válik nyilvánvalóvá. 

Büszkék lehetünk arra, hogy ez a tisztelet-
re méltó hazafi , e híres evangélikus lelkész 
gyülekezetünkben kezdte meg élete útját! 
Emlékére mi is elmélyülhetünk az embertárs 
felé forduló nyitottságban, a jövőbe vetett 
reménységben és a kitartó munkában.

Bence Áron

Meglátni a csodás lehetőséget a szerény kezdetben
275 éve, 1742. április 20-án született Albertiben, a templomunk melletti paró-
kián Tessedik Sámuel. Édesapja, id. Tessedik Sámuel, az alberti tót telepesek 
evangélikus lelkésze volt, édesanyja német nemzetiségű pozsonyi asszony, Lang 
Erzsébet. A fi atal Tessedik életének csupán első két évét töltötte Albertiben, 
1744-ben ugyanis apját meghívták Békéscsabára lelkésznek. Hétévesen elvesz-
tette édesapját, s anyjával és két testvérével Pozsonyba költözött.

E M L É L K E Z É S
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Kitörő örömmel és nagy várakozással indult a Káldy Zoltán Evangé-
likus Szeretetotthon idei farsangi bálja, amivel az idősek elbúcsúz-
tatták az idei telet. Sokan jelmezt öltöttek magukra, hogy sietessék 
a telet és végre beköszöntsön a várva-várt tavasz. Szebbnél-szebb, 
mókásabbnál-mókásabb jelmezek készültek, amit időseink szíve-
sen öltöttek magukra. Szakácsaink fi nom, szalagos fánkkal kínálták 

időseinket, amelyet üdítővel, és egy-két korty borral öblítettek le. 
Sokan táncra perdültek, de aki kerekesszékben ült természetesen 
ők is kivették részüket a mulatságból, a gondozók és nővérek se-
gítségével! Időseink kellemesen elfáradtak, a mulatság végén jól 
esett a meleg vacsora és az édes pihenés.

Mentálhigiénés munkatársak

A KiVa egy innovatív, iskolai tantervbe épített 
antibullying program, amely a bántalmazás-
sal és annak hátterében zajló folyamatokkal 
foglalkozó legmodernebb kutatások fel-
használásával kidolgozott program, amely 
évek óta sikeresen működik Európa számos 
országában. 

Magát a programot Finnországban, a Turkui 
Egyetemen dolgozták ki, a fi nn Oktatási és 
Kulturális Minisztérium fi nanszírozásával. 
Kidolgozói olyan szakértők, akik már év-
tizedek óta tanulmányozzák a bántalmazás 
jelenségét és mechanizmusait. 

A bizonyítékokon alapuló program célja 
a bántalmazás megelőzése, valamint a bán-
talmazási esetek hatékony kezelése. Mind-
amellett, hogy a hangsúly a megelőzésen 
van, az esetkezelés is lényeges, ugyanis a 
megelőzésre tett erőfeszítések sem képe-
sek egyszer s mindenkorra megszüntetni 
a bántalmazást, ezért szükség van olyan 
eszközökre, amelyeket egy bántalmazásos 
eset napvilágra kerülésekor alkalmazha-
tunk. A KiVa harmadik eleme az iskola 
helyzetének és az időbeli változásoknak a 

folyamatos monitorozása (ismételt állapot-
felmérés) – ezt teszik lehetővé a KiVa részét 
képező online eszközök. Ezek az eszközök 
az egyes iskoláknak évente visszajelzéssel 
szolgálnak arról, hogyan sikerült a prog-
ramot megvalósítaniuk, valamint az elért 
eredményeikről. 

A KiVa mind általános, mind célzott te-
vékenységeket magában foglal. Az általános 
tevékenységek, mint például a KiVa-tan-
anyag (a diákoknak tartott foglalkozások és 
online játékok) az összes diákra irányulnak, 
és főként a bántalmazás megelőzésére össz-
pontosítanak. 

A célzott tevékenységeket akkor kell alkal-
mazni, amikor fény derül egy bántalmazási 
esetre. Ezek kifejezetten azon gyermekekre 
és kamaszokra irányulnak, akik elkövetőként 
vagy áldozatként közvetlenül érintettek a 
bántalmazásban, valamint olyan osztály-
társakra, akiket azzal bíznak meg, hogy 
támogassák az áldozatot. 

Az intervenciós lépések célja, hogy véget 
vessenek a bántalmazásnak.

Jelenleg számos antibullying program 

működik, sajnos azonban ezek közül csak 
keveset tanulmányoztak szigorú tudományos 
vizsgálatok keretében. Ez azt jelenti, hogy 
nem áll rendelkezésre hiteles bizonyíték 
arra nézve, hogy ezek a programok tény-
legesen segítenek-e csökkenteni az iskolai 
bántalmazás előfordulását.

A KiVa bántalmazás-ellenes program 
hatásait számos tanulmány vizsgálta. A ku-
tatócsoport által összegyűjtött és elemzett, 
valamint a fi nn Országos Egészségügyi és 
Jóléti Intézet által gyűjtött független adatok 
is azt jelzik, hogy a KiVa-program széleskörű 
bevezetésének hála csökkent a bántalmazás 
és az áldozattá válás Finnországban. 

A KiVa három blokkból áll, amelyek 
közül jelenleg a Unit 1 és a Unit 2 állnak 
rendelkezésre Finnország határain kívül. A 
„Unit 1” a 6-9 éves kor közötti gyermekek 
számára lett kidolgozva. A „Unit 2” a 10-13 
éves kor közötti gyermekeknek megfelelő.

A KiVa jelentős mennyiségű tanároknak, 
diákoknak és szülőknek szánt anyagot foglal 
magában, pl. tanári kézikönyveket, videókat, 
online játékokat, tanulói és tanári kérdő-
íveket, posztereket, mellényeket és szülői 
útmutatókat.

(forrás: www.kivaprogram.net/hu)

K Ö Z Ö S S É G I  É L E T

A KiVa programról

Idősek Farsangja a Szeretetotthonban
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I S K O L A I  É L E T

Albertirsáért
Albertirsa Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2017. március 15-én Hepp 
Évának városunk, valamint az Alberti 
Evangélikus Gyülekezethez kötődő 
szolgálatának elismeréseként Alber-
tirsáért kitüntetést és Emlékplakettet 
adományozott. 

Hepp Éva 1965. június 28-án született 
Budapesten. Általános Iskolai tanulmányait a 
Tessedik Sámuel Általános Iskolában fejezte 
be 1979-ben, majd a ceglédi Kossuth Lajos 
Gimnáziumban érettségizett 1983-ban. Tanári 
diplomáját 1987-ban szerezte az egri, akkor 
még Ho-Shi-Minh nevét viselő tanárképző 
főiskola matematika-ének szakán.

Még ennek az évnek őszén elhelyezkedett 
a felsőtárkányi általános iskolában, ahol két 
tanévet töltött el. Házasságkötésük után 
férjével Albertirsán telepedtek le. 1988-tól 
három éven át a vecsési általános iskolában 
dolgozott, majd 1991-től a Tessedik Sámuel 
Általános Iskolában tanított négy évig. Rövid-
idejű egyéni vállalkozói tevékenysége után 
az akkori evangélikus intézmény, jelenleg 
Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola 
pedagógusa 2000-től.

Házasságából két gyermeke született, 
Ildikó és Ádám.

Az evangélikus iskolában eltöltött tizenhét 
éve alatt számos gyermek került ki a kezei 
közül, akik tehetségükkel hozzájárultak vá-

rosunk hírnevének öregbítéséhez. Ezzel egy 
időben előtérbe került az intézményen belül 
a zenei oktatás. Először az iskolai énekkart 
hozta létre, később az Alberti Evangélikus 
Gyülekezet életébe való bekapcsolódásakor 
átvette a felnőtt énekkar vezetését. 

2001-ben találkozóra, közös éneklésre hívta 
Albertirsa énekkarait az evangélikus iskola 

tornatermébe. Ebből az ötletből nőtte ki 
magát az idén ősszel XV. alkalommal meg-
rendezésre kerülő Tessedik Kórusfesztivál. 
A találkozón rendszeresen fellép az általa 

betanított énekkari számokkal a Campa-
nello női kar és a Campanella gyerekkórus, 
melyek létrehozása szintén az Ő nevéhez 
fűződik. Nem csak a két énekkar vezetése, 
de a kórusfesztivál teljes megszervezése is 
évek óta az Ő vállain nyugszik összefogva 
ezzel a helyi énekes közösségeket. 

Az evangélikus iskolák és gyülekeze-
tek egyéni énekesei számára hívta életre a 
Koráléneklési versenyt, amely 12 éve kerül 
megrendezésre minden ősszel az evangéli-
kus általános iskolában.

Az általa felkészített egyéni énekesek, 
alkalmi csoportok és énekkarok egy-egy 
év során versenyeken, fesztiválokon, helyi 
rendezvényeken rendszeresen fellépnek. 

Életének minden szabad idejét a zenének, 
éneklésnek szentelve hitvallásként követi 
Babits sorait:

„Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

(Babits Mihály: A második ének)
Albertirsa zenei életének több évtize-

des fejlesztéséért és ápolásáért lelkesen 
és fáradhatatlanul tevékenykedő presbiter 
testvérünknek, kollégánknak ez úton is 
gratulálunk, és további sikerekben gazdag 
tevékeny éveket kívánunk.

Mányi Sándorné

Felvételi tájékoztató
a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskolába 

való beiratkozásról

Tisztelt Szülő!
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a ha-
todik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé 
válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 
31-éig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerinti illetékes kötelező felvételt biztosító vagy a 
választott iskola első évfolyamára beíratni. 

A 2017/2018. tanévre az első osztályos tanulók
beíratásának időpontjai:
- április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
- április 21. (péntek) 8.00 – 10.00 óra között.
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles 

bemutatni: 
•  az iskolánkban beszerezhető, szülő által kitöltött felvételi 

kérelmet,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

•  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
óvodai igazolást vagy iskolaérettségi szakértői véleményt,

• TAJ kártyát,
•  nyilatkozatot arról, hogy mindkét szülő belegyezik az isko-

lánkba történő beíratásba,
•  a diákigazolványhoz szükséges, okmányirodában kiállított 

adatlapot.
A 2017/2018-as tanévben indítandó első osztály tanítója Sza-

kál Rita lesz.
Sajtosságaink: Világnézetileg elkötelezett intézmény vagyunk, 

ezért elsősorban az evangélikus vallású gyermekeket vesszük fel.
Első évfolyamtól kezdődően folyik az angol/német nyelv oktatása.
Iskolánk a szabadon felhasználható órakerete terhére a magyar 

nyelv és irodalom, matematika tantárgyak óraszámát növeli.
Intézményünkben az arra jogosult tanulók ingyenes tan-

könyvellátásban és ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben 
részesülnek. 

A 2017/2018-as tanévben várjuk a jelentkezőket felső tagoza-
tos osztályainkba is. Érdeklődni elektronikus levélben, illetve az 
53/370448-as telefonszámon lehet.

Mányi Sándorné
igazgató
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K Ö Z Ö S S É G I  É L E T

„Hazánkat, népünket akkor szeretjük igazán, ha ismerjük múltun-
kat. A jövő nem képzelhető el a múlt ismerete nélkül. Az ember 
nem élhet hagyományok, gyökerek nélkül, s hogy azok a gyökerek 
milyen talajban, és milyen mélyen kapaszkodnak, a mi gyermekeink 
szempontjából nem elhanyagolható.” Idézet Dr. Tóth Tiborné, 
Néphagyományok c. kötetéből.

A hagyománynak nagyon fontos szerepe van mind a kisebb, mind 
a nagyobb közösségekben. Fontosak egy nemzetnek a hagyomá-
nyai, segítik az összetartozás érzését, ha ápolják azokat. Fontosak a 
családok hagyományai, hiszen az ember lényegéhez tartozik, hogy 
igénye van az ünneplésre. Az ünnep kiemel a hétköznapok szür-
keségéből, rácsodálkoztat Istennek körülöttünk lévő és bennünk 
rejlő ajándékaira. A családi és egyéb ünnepeken is fellelhetjük a 
gondviselő Isten szeretetét. Az ünnepi készülődés a holnap örömét 
adja, megerősíti hagyományainkat. A készülődés során lelkünket 
is ráhangoljuk a szépre, a jóra, az örömre.

Mi pedagógusok sokat tehetünk annak érdekében, hogy a gyer-

mekek az óvodában és az iskolában megismerjék a régi, a korábbi 
felnőtt és gyermektársadalom szokásait, játékait, ünnepeit. In-
tézményeinkben a hagyományápolás nevelésünk szerves része. 
Az ünnepek, szokások, keretet adnak munkánknak. A várakozás, 
készülődés fokozza az ünnepekhez fűződő érzelmeket. Jó lehető-
séget biztosít arra, hogy a szülőkkel szorosabb kapcsolat alakuljon 
ki a gyermekeken keresztül.

Óvodánkban és iskolánkban is vannak intézményi, csoport, 
osztályszintű hagyományok. Ilyenek a különböző ünnepek meg-
rendezésének módjai, a szülőkkel való közös programok, a nevelő-
testületek saját programjai. Hagyományai vannak a születésnapok 
megtartásának, a Mikulás, Advent, Karácsony, Farsang, Húsvét, 
Anyák napja, Gyermeknap, Ballagás, Évzáró megünneplésének.

Munkánkban Jézus útmutatásai mindenkor a segítségünkre van-
nak. Milyen módon valósítjuk meg? Meghatározzák az ünnepek 
specialitásai és a pedagógusok egyénisége.

Aszódi Zoltánné

Intézményeink életében hagyománynak szá-
mít a jeles napokhoz fűződő bálok megren-
dezése. Sok-sok évvel ezelőtt a két intézmény 
úgy döntött, hogy jótékonysági bált szervez 
a szülők és nevelők közreműködésével. 
Célunk a bál teljes bevételével az óvoda 
és az iskola korszerűsítése, és a gyermekek 
fejlesztését elősegítő eszközök vásárlása volt. 
Az iskola az idei teljes bevételét a népi- és 
palotásruhák elkészíttetésére, és a kölcsön-
zésre fordította, melyekben március 15-ei 
ünnepélyen is gyönyörködhettünk. 

A kezdetek óta eltelt időszakban többször 
is rendeztünk jótékonysági bált. Témája volt: 
szüret, reneszánsz időszak, farsang, Márton 
nap, tavaszvárás.

A jótékonysági bál az idei évben, február 
11-én került megrendezésre. Már novem-
ber hónapban elkezdődött a felkészülés. 
A szervezés megkívánta, hogy a vendégek 
jóléte biztosított legyen: fi nom étel, ital, 
sütemény, zene, ízléses dekoráció fogadja 
a vendégeket. Réczi Pál ízletes vacsorát 
készített. A szórakoztatást sem tekintettük 
másodlagosnak, most is Oláh Imre és ze-
nekara szolgáltatta a zenét. A felső tagozatos 
diákok lelkesen készültek bemutatni hagyo-
mányos táncukat: a palotást. A kezdetben 
csetlő-botló gyermekek, a bálon elegáns 
tánccal kápráztatták el a közönséget. A lá-
nyok és a fi úk gyönyörű magyaros ruhában 
pompáztak. A pedagógusok műsora jóízű 
humorral szórakoztatta a közönséget, amire 

a koronát az iskolaigazgató és a pedagógiai 
asszisztens előadása tette fel.

A bál minden tekintetben sikeres volt. Az 
óvoda bevétele a támogatói jegyekkel összesen 
295 000.-Ft, az iskolai bevétel 265 000.- Ft. 
Ehhez sok ember munkájára volt szükség. 

Köszönjük Gyócsos Krisztinának, aki a 
táncot végtelen türelemmel, szívvel-lélekkel 
tanította be, és a szervezésben is segített. 

Köszönjük Antal Józsefnének és lánya 
Tündének a táncruhák varrását. Továbbá 
köszönetet mondunk Kovácsné Szilviának, 
aki a ruhák, anyagok beszerzésében, szállí-
tásában és a báli előkészületekben segített.

Köszönjük valamennyi szülőnek, aki 
munkájával hozzájárult a bál sikeres lebo-
nyolításához (Horváth Erzsébet, Méhész 

Csilla, Hajdú Mihály, Szakál Rita, Brabander 
Szilvia, Fazekasné Mag Ildikó, Kostyalik 
Katalin, Romanekné Marika, Perjési Rita, 
Petróné Anita, Vízvári Orsolya, Kotyinszki 
Regina szülei, Kiss János vállalkozó, Kiss 
Erika és férje).

Köszönjük Fazekas Károlyné és Fazekas 
Andrásnak a fi nom kalácsot; Kókai Ernő és 
családjának a fődíj felajánlást és segítséget, 
Vicha Katának és férjének, valamint Dudás 
Szilviának a vendéglátásban nyújtott segítsé-
get; és Stefkovics Adrienn, G. Nagy Orsolya, 
Fülöpné Melinda és férje sós süteményeit, 
Kostyalik Károlyné ropogós csöröge fánkját. 

Köszönjük minden résztvevőnek és tá-
mogatónak, hogy hozzájárultak a rendez-
vény sikeres lebonyolításához. Örömömre 
szolgált, hogy mindenki jól érezte magát. 

Aszódi Zoltánné

Hagyományőrző bál

Hagyományápolás, közösségi nevelés
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Egyházközségünk több mint 300 éves történelmének 
számtalan olyan epizódja van, amit nyilvánosan még nem 
ismerünk. Anyakönyveink, jegyzőkönyveink és más doku-
mentumok alapos elemzése során, rábukkanunk jó néhány 
eseményre, melyet megosztok önökkel is.

Ezek talán nem országos, netán világhírű események, de szá-
munkra, egyházközségünk hívei és településünk lakói számára 
fontos, szívdobogtató élmények lehetnek. Ebben a sorozatban, – 
nem kronológiai sorrendben – számot adok megfi gyeléseimről, 
megállapításaimról, többnyire a rendelkezésemre álló dokumen-
tumokra alapozva.

Egyházközségünk életében két testvérpár is szolgált. Poleretzky 
János 1753-1762 között és Poleretzky Ádám 1762-1764 között, 
valamint Apostoli István és Apostoli András.

Ez utóbbi testvérpárról gyűjtöttem adatokat, melyet megosztok 
önökkel is.

Apostoli István, gyülekezetünk 3. lelkésze 1721-1740-ig végez-
te áldásos szolgálatát gyülekezetünkben. Kiemelkedő érdemeket 
szerzett az által, hogy az addigi gyakorlattól eltérően, amikor is 
egyáltalán nem vezettek anyakönyveket, elkezdte papírra vetni a 
kereszteltek, házasultak és eltemetettek - abban az időben - fon-
tosnak tartott adatait.

Ivanics Melinda így ír róla a könyvében:
„Jelmondat: Megváltó, segíts! Én, Apostoli István, Nógrád 

megyében születtem, édesapám Apostoli Sámuel, édesanyám 

Zabojnik Zsuzsanna. Szülőföldemen tanultam, azután Beszter-
cebányán Pilarik tanár úr irányítása alatt, Rozsnyóban Missovicz 
tanár úr útmutatása szerint, végül a halléi akadémián teológiai és 
fi lozófi ai tanulmányokat folytattam. Hazámba visszatérve, miután 
Desewffy Ferenc úrnál pedagógiai munkát végeztem, meghívtak 
a lófalvi egyházközségbe. Schwartz M. János exc. úr szentelt fel 
pappá 1713. július 12-én.”

Az akkori idők anyakönyvezésének latin volt a megszokott nyel-
ve. Az első megkeresztelt neve 1721. január 1-jén Mala Pál volt. 
Keresztapa Hudák Pál, keresztmama Mn

kowa.
Az első házassági bejegyzés 1721 januárjában történt. Gábor 

György házasodott özvegy Kostialik-al. Érdekességképpen a meny-
asszony keresztnevét nem írta fel a lelkész, viszont későbbiekben a 
családnevével együtt folyamatosan jegyezte. Ezek voltak a kezdeti 
nehézségek, hiszen nem volt követendő példa, milyen személyes 
adatokat is írjanak be az anyakönyvekbe.

Az első halotti bejegyzés 1721. január 8-án volt. Arina, Unya-
tinszki Tamás házastársát temették. Módja, általános temetés volt. 
A kor szokása szerint többféle temetési szertartás létezett; általános 
temetés, különleges temetés, hálaadással temetés, köszöntéssel 
temetés, énekszóval temetés, gyülekezéssel temetés.

Apostoli István regnálása idején adta ki Szeletzky Márton, az 
iskoláztatásról, a bíró választásról, a pipázásról és a szitkozódást 
tiltó szóló rendeleteit.

Családjára vonatkozó adatokat az anyakönyvben nem találtam, 
mint pl. házasság vagy gyermekáldás, ezért feltételezésem szerint 
nőtlen ember volt.

id. Tessedik Sámuel feljegyzése szerint 1740-ben Békéscsabára 
távozott, ahol még abban az évben meghalt. Ezzel szemben anya-
könyvünkben 1740. március 15-én a következők vannak bejegyezve:

„Sepultus A Adm. Rev. D. Stephanus Apostoli Ecclesia Albert. 
Pastor , annor 53.”

Tehát Apostoli Istvánt, az Alberti Evangélikus Egyház lelkipász-
torát, 53 éves korában Albertin temették el! 

Közös múltunk feltárását fontosnak tartom, hogy meríthessünk 
belőle, mert őseink nagyszerű dolgokat cselekedtek. Sokszor ve-
rítékkel, de Istenbe vetett hitük nem halványult el.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a felhívá-
somnak eleget téve, gyarapították az egyházközségünk gyűjteményi 
anyagát. Neveiket az alábbiakban olvashatják:

Méhész Csilla, Kassik Károly, Roszík Mihályné, Iker Fe-
renc, Motyovszki Mihály, Jarábikné, Szemők Sándorné és 
Jan Jancovic.

Folytatás következik…
Revuczky László

gyűjteményi felelős

Mozzanatok az egyházközségünk múltjából
(Apostoli testvérek)

K Ö Z Ö S S É G I  É L E T
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Néhány gondolat 
március 15-ről

Idén, március 15-én a Roszík Mihály Evangélikus Általános isko-
la diákjai számára az Alberti Evangélikus templomban a 10 órás 

istentisztelettel kezdődött meg az ünneplés. Majd a gyülekezettel 
együtt átvonultak a szobor kertbe ahol megtekinthették az iskola 
diákjai által előadott ünnepi műsort. 

K Ö Z Ö S S É G I  É L E T

BALLAGÁS
Az Alberti Evangélikus Óvoda nagycsoportosai
szeretettel meghívják Önt és kedves családját

2017. június 3-án 9 órakor kezdődő
Évzáróval egybekötött 

BALLAGÁSI ÜNNEPÉLYÜKRE.

Óvodai időpontok: 2017.06.19-től 2017.07.21-ig nyári zárva 
tartás az óvodában.

Először egy palotás táncot láthattak majd az ünnepi előadás 
után egy népi tánccal zárult a diákok számára a szereplés. A tán-
cosok nagy izgalommal várták ezt a napot, ahol bemutathatták 
tudásukat. 

Nagyon nagy köszönet Gyócsos Krisztina tanárnőnek aki, a pa-
lotás táncot és a műsort, valamit Kovács Katalin tanárnőnek, aki a 
6. osztályosoknak a népi táncot tanította be. 

Csadó Balázs Irsai Evangélikus lelkész beszéde után a kitünteté-
sek következtek, ami még büszkébbé tette iskolánkat. Hepp Éva 
tanárnő kapta az Albertirsáért kitüntetést és Emlékplakettet. 
A csodás pillanatok után a koszorúzással zárult a nap. 

Isten áldása legyen mindenkin, aki ezen a napon, bármilyen 
formában hozzájárult az ünnepséghez.
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Gondolatok a kutatásról
Minden elismerésem azon történetírók, vagy nevezzük csak 
egyszerűen kutatók felé, akik feljegyezték azokat a régi törté-
néseket, amikből ma is bőségesen merítünk. Még nagyobb az 
elismerésem, ha fi gyelembe vesszük azokat a tényeket, melyek 
a korukra jellemzően, szegényes írásos előélettel rendelkező 
történéseket vetettek papírra. Bár pontosságuk a mai igények-
nek nem mindig felelnek meg, mert sokszor elmondások után, 
hagyományokra építve tették ezt, mégis úttörő munkát végeztek 
a történelemírás területén. 

Gondoljuk csak végig, milyen nehézségekkel kellett megküz-
deniük. A török a legtöbb helyiséget elpusztította, felégette. Sok 
pótolhatatlan feljegyzés, dokumentum veszett így el. Akadály volt 
a nagyfokú írástudatlanság is, többnyire csak a papok és a tanítók 
tudtak írni, olvasni. Valamirevaló írásos történelmi nyom csak a 
nemességi irattárakban volt fellelhető. Ezek után a múlt idézésében 
a még élő idősebbek elmondásaira, a hagyományok ápolta vissza-
emlékezésekre támaszkodhattak, ami az idők múlásával esetleg 
megkopott, vagy megszépült emlékekre volt alapozva.

A ma kutatóinak már lényegesen könnyebb a dolga, hiszen 

építhet az elődök munkáira, s egyre tágul az a kör, mely az online 
kutatást segíti elő. Ezért van az, hogy egyre többet tudunk elődeink 
életéről, munkásságukról. A digitálisan átalakított (szkennelt) régi 
iratok sorra jelennek meg a világhálón és sokszor a bőség kosarából 
nem győzünk válogatni. Létezik az ún. betűfelismerő szkennelés, 
– az evangélikus egyházunk is ezen kísérletezik –, ami forradalma-
síthatja az újabb kutatásokat. Az eddigi személyes tapasztalataim 
viszont, – alapozva az anyakönyveink némely részének nehezen 
olvashatóságára, értelmetlennek tűnő kifejezéseire, követhetetlen 
rövidítéseire –, kétségbe vonják annak pontosságát.

Mielőtt még azt hinnénk, hogy itt a Kánaán, lehűteném önöket, 
mert nem lenne ez a 21. század, ha ebből nem csinálnának egyes 
cégek üzletet. Sorra vásárolják fel a régi dokumentumok elérhetősé-
geit és honlapjukra téve, jelentős összeg fejében, közkinccsé teszik. 

A mai kutatóknak csupán kitartóan kell keresni, sokszor tűt a 
szalmakazalban, némi anyagi áldozatot is kell hozniuk, és termé-
szetesen nem árt egy kis szerencse sem, ha közel akarnak jutni a 
céljaikhoz. 

Albertirsa, 2017.03.10
Revuczky László

gyűjteményi felelős

Sajnálatos módon az utóbbi időben nem 
találkoztak a torony külső munkálatai-
val kapcsolatosan az Életjel hasábjain.

A téli hónapokban gyakran fújt a szél 50 
km/ó sebességgel, mely nagymértékben 
megrongálta a torony külső vakolatát. Elő-
fordult, hogy vakolat omladék és cserép 
hullott a gyalogjárdára. Egy esetben az is 
előfordult, hogy a városi hivatal elzárta a 
forgalom elől a gyalogjárdát.

Feltehető kérdés, miért nem lépett az 
egyházközség elnöksége a felújítás meg-
kezdése érdekében.

E kérdésnek egyszerű oka van, ugyanis 
az egyházközség nem rendelkezik, akkora 
összeggel mely fedezné a felújítás költségeit. 
Napjaink fontos feladata, hogy az egyház-
község egészét – beleértve a munkabéreket 
is – működtetni tudja. Miért van ez így? Azért 
tisztelt olvasók, mert elfelejtettük azt a Jézusi 
mondást – amit a farizeusoknak mondott 
–, hogy ami a császáré az a császáré, ami az 
Istené az az Istené!

Amíg az egyházfenntartási járulékot nem 

fi zetjük rendszeresen, amíg a vasárnapi 
Istentiszteletek után az összegyűjtött per-
selypénz 20-40 ezer forint között mozog, 
hihetetlen nehéz feladatnak látszik a torony 
külső vakolását elvégezni. Költsége 18 millió 
forintot tesz ki.

Halvány fénysugár látszik a templom külső 
tatarozására, beleértve a tető felújítását is és 
a héjazat teljes cseréjét. Költsége 55 millió 
forintra tehető.

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy 
őseink 1892-ben, amikor a torony süvegét 
rézlemezzel borították a templom külső és 
belső renoválását is végrehajtották, melynek 
bekerülési költsége 5500 forintba került. 
Ekkora összeget hogyan tudtak összegyűj-
teni? Úgy, hogy a presbitérium kijelölt egy 
bizottságot és készítettek egy nyilvántartást 
és megállapították, hogy vagyoni helyzetük 
alapján kinek mennyi forinttal kell hozzá-
járulni a templom felújításához. Abban az 
esztendőben a községadó formájában – bizott-
ság segítségével – behajtotta. Megjegyzem, 
hogy a kivetett összeget nem mindenki tudta 

abban az évben befi zetni. Néhány fő ket-
tő év alatt rendezte költségeit. Levonandó 
tanulság, hogy az adakozási kedv nagyobb 
volt, mint napjainkban. 

Szeretettel kérem Önöket, hogy ne saj-
náljuk annak a néhány doboz cigarettának 
árát, arra a nemes célra fordítani, mely 
hozzájárulna a környezetünk szépítéséhez 
és mindenek előtt a balesetek elkerüléséhez.

Kassik Károly
presbiter 

Gondolatok a toronyról

K Ö Z Ö S S É G I  É L E T

Ökumenikus 
Világimanap

Ebben az évben az Ökumenikus Világimanap 
alkalmával a Fülöp-szigeteki asszonyokért 
imádkoztunk, március 10-én az ökumenikus 
közösségben. Igehirdetőnk Brebovszkyné 
Pintér Márta evangélikus lelkész volt aki a 
MEÖT Női Misszió Bizottságának elnöke.

BALLAGÁS
A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola 

8. osztályos tanulói szeretettel meghívják Önt és kedves családját
2017. június 18-án 9 órakor kezdődő

ballagási ünnepélyükre.
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A vecsési evangélikus gyülekezet lelkésznője Heinemann Ildikó 
vezetésével az ifjúsági tagok, a Körszínházzal közösen az egyház-
megye több gyülekezetében előadja a „Te a mi Urunk Istenünk kis 
bolondja vagy” című reformációi színdarabot. Pilisen, Albertirsán 
és Bényén már jártak.

A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola 4-5-6-7-8. év-
folyamos tanulói és néhány alsós kisdiák 2017. Március 4-én  
szombaton a Móra Ferenc kulturális Központban tekinthették 
meg az előadást. 

A társulat az előadás végén egy kötetlen beszélgetés keretein 
belül elmesélték megalakulásukat. 

Tartalom: Egy történelemóra közepébe csöppenünk, a téma: a 
reformáció. A diákoknak viszont már tele van a hócipője: hittanból 
és töriből is ezt kell hallgatniuk, és az egésznek semmi köze az 
életükhöz... Azonban egy rejtélyes idegen érkezik, aki felnyitja a 
szemüket: ma is szükség van Luther tanítására! – Kiss Zsolt ren-
dezése és az evangélikus ifi  önfeledt játéka frissítő szórakozást ígér, 
de el is gondolkodtat. –(forrás: Vecsési ev. gyülekezet) 

A soron következő előadások: 
Április 7. Gombai református iskola
Április 29. 11 óra Jótékonysági Kulturális Nap, Vecsés, Bálint 

Ágnes Kulturális Központ
Június 10. Cegléd 

SZERETETTEL VÁRNAK MINDENKIT!

„Te a mi Urunk Istenünk kis bolondja vagy”

Isteni fény
Látok két csillagot, úgy fénylenek,

ragyognak, mint az Isteni szemek.

Isten szeme néz le ránk az égből,

s erőt meríthetünk az ő fényéből.

Milyen jó, hogy van Istentől kapott kegyelem,

angyali szeretet, csend és fegyelem.

Minden vita után legyen béke,

szeresd felebarátodat, Isten ezt kérte!

Az még jobb, ha nincs vita, sem harag,

mert utána csak rossz érzés marad.

Fontos viszont a kommunikáció s az egyetértés,

bomló, romboló gondolatoktól való megtérés.

Ha tiszta a lélek, tiszta a tekintet is,

Isten fénye ott ragyog a te szemedben is!

2017 KONFIRMANDUSAI

Bánszki Tamás, Bukovinszki Gergő Károly, Demeter Boglárka, Fabók Flóra, Hídvégi Melitta, Iker Flóra, 
Kovács Diána Bianka, Molnár Kitti, Müller Patrik Gábor, Német Gergő, Osgyáni Tamás, Pintér Balázs, 
Sebők László, Sebők Miklós Ádám, Simó Benedek, Szászi Csenge, Székelyhidi Martina Bella, Tóth Lili 
Csenge, Török Dorina, Zajacz Liliána, Czékus Sára, Keliger Lóránt, Lovász Réka, Zátrok András.

H I T É L E T
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2017. április 07. 18 óra „Predestinált refor-
máció? A lutheri gondolatok sikerességének 
történeti kerete.” Bence Áron reformációi 
előadása a Móra Ferenc Kulturális Köz-
pontban
2017. április 09. Virágvasárnapi zenés isten-
tisztelet 10 órától a templomban a kórusok 
szolgálatával
2017. április 13. Nagycsütörtöki istentisztelet 
18 órától az imateremben
2017. április 14. Nagypénteki Úrvacsorás 
istentisztelet 10 órától a templomban pas-
sió-olvasással
2017. április 16. Húsvét vasárnapi Úrvacsorás 
istentisztelet 10 órától a templomban
2017. április 16. Húsvét vasárnap 18 órától 
esti istentisztelet az imateremben
2017. április 17. Húsvét hétfői Úrvacsorás 
istentisztelet 10 órától a templomban
2017. április 20. Tessedik Sámuel születésé-
nek 275. évfordulója alkalmából klasszikus 
harmonika koncert 18 órától a templomban. 
Szász Szabolcs harmonika művész, tanár, 
dalszerző és Novák Attila harmonika mű-
vész előadásában.
2017. május 07. Anyák napi istentisztelet 10 
órától a templomban az ovisok szolgálatával, 
majd szeretetvendégség az óvodában
2017. május 14. Cantate vasárnapján Dél-Pest 
Megyei  Egyházmegye Kórustalálkozója a 
templomban

2017. május 21. Konfi rmációi vizsga 8:30 
órától a templomban 
2017. május 21. Konfi rmációi ünnepi Úrva-
csorás istentisztelet 10 órától a templomban
2017. május 25. Mennybemenetel ünnepi 
istentisztelet 10 órától a templomban
2017. június 04. Pünkösd vasárnapi Úr-
vacsorás ünnepi istentisztelet 10 órától a 
templomban
2017. június 05. Pünkösd 2. ünnepi Úrva-
csorás istentisztelet 10 órától a templomban

****
DÁNSZENMIKLÓSON

Minden hónap első vasárnapján, illetve 
nagyünnepeken Úrvacsorával egybekötött 
istentisztelet az Imaházban
Konfi rmandus tábor: 2017. június 19-23 
Mátranovák
ADJON ÉLETJEL-ET, ÉS JÖJJÖN EL 

ALKALMAINKRA!

ÉLETJEL • AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 
Felelős kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Szilák–Túri Krisztina evan-
gélikus lelkész. Felelős szerkesztő: Bukovinszkiné Beáta.  Szerkeszti  a szerkesztőbizottság.  
A címlapgrafi ka Várhelyi György szobrászművész és Hepp Ildikó munkája. Készült: Apáti 
Nyomda, Cegléd. • Tel: 53/313-565

HIVATALI 
IDŐ

Hétfő és péntek: 9-13 óráig
Telefonszám: 06-53-370-179
Szilák–Túri Krisztina lelkész: 

06-20-824-65-05
Bence Áron lelkész: 
06-20-775-37-36

Elérhetőség: albertielh@lutheran.hu
Honlapcím: 

www.albertievangelikus.hu

Az egyházfenntartó gyülekezeti 

tagok számára szolgáltatási díjak 

2017. április 1-től

(1-es sírhelyek)

Sírásás 15.000 Ft

Urnás sírásás 5.000 Ft

Sírhely:   15.000 Ft

Sírhely regisztrációs díj 2.000 Ft

Ravatalozó használati díj 4.000 Ft

Hűtőtér használat 

          minden megkezdett nap 2.000 Ft

Harangozás 1.000 Ft

Emlékharangozás 3.000 Ft

Temetés utáni szemétdíj 5.000 Ft

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK

Aktív dolgozók részére 6.000Ft

Nyugdíjas, GYES, munkanélküli

18 évet betöltött diák  4.000Ft

A TEMETŐ 
NYÁRI NYITVA TARTÁSA 

Minden nap 7-20 óráig 
(az óraátállítás után)

TÉLI NYITVA TARTÁS
minden nap 7-17 óráig  

Temetőgondnok: Andó Csaba 
Elérhetősége: 06-20-775-37-19

Hétfő: 07:45-től Iskolások hétkezdő áhítata 
a templomban
Kedd: 08:00-tól Taizéi áhítat Bence Áron 
vezetésével a templomban (hideg esetén 
az imateremben)
Szerda: 08:00-tól Taizéi áhítat Bence Áron 
vezetésével a templomban (hideg esetén az 
imateremben)
Csütörtök: 08:00-tól Reggeli áhítat az ima-
teremben 18:00 Bibliaóra az imateremben
Péntek: 18:00-tól Énekkari próba a Roszík 
Mihály Evangélikus Általános Iskolában
Szombat: 16:00-tól Ifjúsági óra az imate-
remben, majd sportolási lehetőség az iskola 
tornatermében
Vasárnap: 10:00-tól Istentisztelet a templom-

ban, minden hónap első vasárnapján, illetve 
nagyünnepeken Úrvacsorával
Gyermek istentisztelet a főistentisztelettel 
párhuzamosan
Vasárnap: 18:00-tól Esti istentisztelet az 
imateremben 
Havonta egy alkalommal, a hirdetés sze-
rint, Baba-mama kör 09-12 óráig az Alberti 
Evangélikus Óvodában
Havonta egy alkalommal a hirdetés szerint, 
Szöszmötölő kézműves kör az imateremben 
14:00-tól
Havonta egy alkalommal Evangelizáció 
vendég igehirdetővel, hirdetés szerint, 
vasárnap délután Szeretetvendégséggel az 
imateremben

Rendszeres alkalmaink

Ünnepi alkalmaink


