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Életjel
Jézus feltámadásának titka követőinek meg-
változott életében tükröződik, ahogyan erről 
az evangéliumok is beszámolnak. 

Mi történt ezekkel az emberekkel? Min-
denekelőtt megértették, hogy a Feltámadott 
ugyanaz, mint aki a kereszten értük szen-
vedett. Ez a kételkedő tanítvány, Tamás él-
ményében egészen középponti jelentőségű. 
Jézus sebeit látva hitvallásként mondja ki: 
Én Uram, és én Istenem!

Luther Márton így ír erről: „Márpedig 
olyannak kell tekintenünk Krisztust, mint 
aki magára öltötte a mi testünket és vérün-
ket, és ugyanígy magára öltötte a mi összes 
bűnünket, elítéltetésünket, halálunkat, 
mindenféle balsorsunkat és szorongat-
tatásunkat, és mindezeket önmaga által a 
mi javunkra elemészti és legyőzi, úrrá lesz 
mindezek fölött, a lábánál fognak heverni.”

 A mindenkori ember tele van félelmek-
kel, az első tanítványok sem voltak ez alól 
kivételek. A Feltámadott nekik és nekünk is 
békességet hoz. „Békesség néktek!” – mondja.  
Az általa használt szóról pedig tudjuk, hogy 
üdvösséget is jelent, nem csak háborúmentes 
időszakot. Búcsúbeszédeiben konkrétan 
szól ennek lelki vetületéről: „Békességet 

hagyok nektek, az én békességemet adom 
nektek. Nem úgy adom, amint a világ ad-
ja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne 
féljen.” (János 14,27) 

„Ne félj!” – szól ma is a bíztatás. Lehet-
nek sebeink, lelki zúzódásaink, lehet rossz 
természetünk, sajátos  torzulásaink, kap-
hattunk és okozhatunk sebeket, érhetnek 
veszteségek, fájdalmak – mégsem ezek kell, 
hogy meghatározzák az életünk teljességét. 
A Feltámadott megnyitott számunkra egy 
olyan dimenziót, amit mi sem magunknak, 
sem egymásnak megnyitni nem tudunk: 
újra alapozta az életünket. 

Élet és halál kérdéseiben is konkrét út-
mutatást kapunk. A megfeszített és fel-
támadott Urat ismerve nem a betegségé, 
a visszafordíthatatlan öregedésé és nem a 
kórházi ágyon lassan elhanyatló sóhajé, a 
megsemmisülésé az utolsó szó. 

Jézus így mondja ezt a Jelenések köny-
vében: „Halott voltam, de íme, élek örök-
kön-örökké, és nálam vannak a halál és a 
pokol kulcsai.” (Jelenések 1,18)  Életünknek 
benne nem csak új alapja, hanem új célja 
és távlata is lesz. Ezt jelenti az, hogy ő az 
Első és ő az Utolsó –ami vele kezdődött, 

és vele zárul, az egy merőben új irány, egy 
másfajta élet.  Krisztus győzött, és részesei 
lehetünk  győzelmének, ha hisszük, hogy 
Ő a mi Urunk és a mi Istenünk is! 

Uram!
Segíts, hogy hinni tudjak benned és fel-

támadásod valóságában! Köszönöm, hogy 
nem maradtál a sírban, köszönöm, hogy élsz 
és uralkodsz örökké, te vagy a kezdet és a 
vég! Köszönöm, hogy kezedben van az én 
sorsom is, életben, halálban és az örökké-
valóságban! Ámen.

Szilák-Túri Krisztina
lelkész

„Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő!”

Konfi rmandusok
„Harcold meg a hit nemes harcát, 
ragadd meg az örök életet, amelyre 
elhívattál…” 

(1 Tim. 6,12)
Konfi rmandusaink névsora: Andó Esz-
ter, Bágyi Alex, Balogh Zsófi a, Bartos 
Lili, Csipkó Bence, Csonka Marcell, 
Dósa Albert, Fazekas Julianna, Fodor 
Gréta, Hajdú Anna Zsófia, Hajdú 
Patrik Márk, Helik Blanka, Kotyinsz-
ki Adrienn, Kotyinszki Máté Zsolt, 
Melich Hédi, Meljan Balázs, Molnár 
Dominik László, Murárik Eszter, Nagy 
Levente, Nagy Zsombor, Petró Ádám, 
Petró Gergő, Pjeczka Bea Kata, Princz 
Kinga, Román Balász, Sárik-Farkas 
Vince, Takács Edina Kitti, Takács Vi-
rág Enikő, Telek Nikolett Boglárka, 
Zatykó Milán.

Húsvéti készülődés az óvodában
Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe.  Jézus pénteki keresztre feszítése 
után, a harmadik napon vasárnap feltámad.  Emellett a tavasz köszöntésével, az élet 
megújulásával, a termékenységgel is szorosan összefonódik. Legismertebb jelképe a 
tojás. A negyvennapos böjt után sonkát, tojást, kalácsot esznek az emberek. A csibe, a 
bárány, a kacsa az újjászületést jelképezi, a nyúl valószínűleg a termékenység jelképe. 
Az óvodában ilyenkor ünnepi készülődés zajlik. Beszélgetés húsvéti képek alapján az 
ünnep lényegéről (mit ünneplünk), a jellemző szokásokról. 

A csoportszobák díszítése, ablak-, ajtó-, asztaldíszek készítése, tojásdíszítés. Mivel 
a karácsonyi készülődés nagyon jól sikerült és a szülők is szívesen vettek részt rajta, 
így ennek örömére a nagyhét egyik délelőttjén újra nyílt napot tartunk. A szülőkkel 
közösen kézműveskedünk, süteményt készítünk. Ez a közös készülődés is hozzájárul 
ahhoz, hogy erős érzelmi kötelék alakuljon ki, amely fejleszti a szülő–gyermek–pe-
dagógus kapcsolatot, az együttes tevékenység során.  

A nyílt délelőtt egy vidám hangulatú, felszabadult együttjátszás, együttalkotás kere-
tében szokott megvalósulni.

Bita Adrienn, Gavlik Adrienn
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Tisztújítás  
a gyülekezetben

„Szolgáljatok az úrnak örömmel…” 
(Zsolt 100,2)

2018. március 4-én a gyülekezet közgyűlésre 
a következő 6 éves ciklusra megválasztotta 
presbitereinket és tisztségviselőinket. Akiket 
2018. március 18-án ünnepi istentisztelet 
keretein belül beiktattunk hivatalukba.

Presbitérium névsora:
1.  Andó Csaba
2.  Andó Csabáné
3.  Aszódi Zoltánné
4.  Délkuti Pálné
5.  Farkas László
6.  Farkas Lászlóné
7.  Fazekas András
8.  Fazekas Csaba Krisztián
9.  Fazekas Károlyné
10.  Hepp Éva
11.  Ikerné Roszík Márta
12.  Kassik Károly
13.  Kemenár János
14.  Kostyalik Katalin
15.  Kovács Zoltán
16.  Mag Pálné
17.  Mányi Sándorné
18.  Nagy Zoltán
19.  Revuczky László
20.  Végvári Pálné
Tisztségviselőink:
Lelkész: Szilák-Túri Krisztina
Felügyelő: Iker Ferenc
Másodfelügyelő: Farkas László
Gondnok: Kassik Károly
Számvevőszék: 
Elnök: Nagyné Lehoczki Anita
Tagok:
 Délkuti Pálné, Fazekas András, Nagyné 
Rubi Irén, Tóth Jánosné Hanák Ildikó
Pénztáros: Végvári Pálné
Jegyző: Farkas Lászlóné
Jelölőbizottsági tagok: 
 Andó Csabáné, Délkuti Pálné, Fazekas 
Csaba Krisztián, Ikerné Roszík Márta, 
Kemenár János.
Gyűjteményi felelős: Revuczky László
Megyei küldöttek: Kassik Károly, Kovács 

Zoltán.

Isten áldását kérjük életükre  
és szolgálatukra!
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Tisztelt Szülő!
A gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé 
válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő 
(2012. augusztus 31-éig született) gyermekét 
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerinti illetékes kötelező felvételt 
biztosító vagy a választott iskola első év-
folyamára beíratni. 

A 2018/2019. tanévre az első osztályos 
tanulók beíratásának időpontjai:

• április 12. (csütörtök) 8.00–19.00 óra 
között

• április 13. (péntek) 8.00– 0.00 óra között.

A szülő az első évfolyamra történő bei-
ratkozáskor köteles bemutatni: 

• az iskolánkban beszerezhető, szülő által 
kitöltött felvételi kérelmet,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• az iskolába lépéshez szükséges fejlett-

ség elérését tanúsító óvodai igazolást vagy 
iskolaérettségi szakértői véleményt,

• TAJ kártyát,
• nyilatkozatot arról, hogy mindkét szülő 

belegyezik az iskolánkba történő beíratásba,
• a diákigazolványhoz szükséges, okmány-

irodában kiállított adatlapot.
A 2018/2019-es tanévben indítandó, sakk-

palotás első osztály tanítója Motyovszki 
Zsuzsánna lesz.

Sajtosságaink:
• Világnézetileg elkötelezett intézmény 

vagyunk.
• Első évfolyamtól kezdődően folyik az 

angol/német nyelv, tánc oktatása.
Iskolánk a szabadon felhasználható órak-

eret terhére a magyar nyelv és irodalom, 
matematika tantárgyak óraszámát növeli.

Intézményünkben az arra jogosult tanulók 
ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben 
részesülnek. 

A 2018/2019-es tanévben várjuk a jelent-
kezőket felső tagozatos osztályainkba is. 
Érdeklődni elektronikus levélben, illetve az 
53/370448-as telefonszámon lehet.

Mányi Sándorné
igazgató

A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola sokat tesz annak 
érdekében, hogy tanítványaival megismertesse a kultúra külön-
böző forrásait.

A jelenlegi tanév őszén elsősorban a Reformáció500 Emlékévhez 
kapcsolódóan a programok széles tárházát nyújtotta intézményünk 
a fenntartó támogatásának segítségével. Így a Luther-napi isten-
tisztelet mellett iskolai futóversenyt rendeztünk. Október 26-én 
pedig a Gryllus-fivérek koncertjén az alsó tagozatosok, majd no-
vember 8-án Levente Péter és Döbrentey Ildikó: Fiú vagyok-e vagy 
lány? Párválasztás – pályaválasztás – párbeszéd témájú előadásán 
a felsősök vettek részt. 

Január elején a Kolozsvári Állami Magyar Színház színésze, Ma-
rosán Csaba Lutherről és Arany Jánosról szóló élvezetes előadása 
volt a rendhagyó irodalom óra témája. Szintén januárban az iskola 
énekkarának tagjai pedig – lelkiismeretes és kitartó munkájukért 
- A muzsika hangja című színdarabot tekinthették meg a Pesti 
Magyar Színházban. 

Alsó tagozatos diákjainknak és az óvodásoknak ebben a tanévben 
már kétszer nyílt lehetőségük az iskola tornatermében megren-
dezett ingyenes bábszínházi előadáson részt venniük. Legutóbb 
februárban az Ákom-bákom Bábszínház előadásában a „Világgá 
ment kiscsacsi és bari”, illetve  a „Péter és a farkas” interaktív da-
rabot tekinthették meg.  

Dicséretes, hogy pedagógusaink – a saját szabadidejüket nem 
kímélve – rendszeresen szerveznek a diákoknak múzeum-, kon-
cert-, mozi- vagy színházlátogatást.

Legutóbb a negyedikesek a Rumini színdarabot látták Budapes-
ten, míg a felső tagozatosok Lázár Csaba és Laczkó Zoltán Vince  
előadásában Arany János balladáival ismerkedtek egy irodalom óra 
keretében. Íme, néhány beszámoló:

Amikor énekkarunk advent második vasárnapján fellépett az 

istentiszteleten, akkor az iskola lelkésze nagyon jó hírt közölt a 
gyerekkórussal. Meghívást kaptunk egy (ingyenes) ajándék színházi 
előadásra.  2018. január 24-én indultunk Budapestre a Pesti Ma-
gyar Színházba. Egy pont nekünk való színdarabot néztünk meg, 
A muzsika hangját. Nagyon kedves buszos bácsi vitt minket, kb. 50 
fős busszal. Az előadás kb. 2 órás volt, egy szünettel. A darab arról 
szólt, hogy egy túl fiatal apácát a fő apáca elküldte egy családhoz 
dadának. Mivel az apuka elvesztette a feleségét, így nem tűrte a 
játékot és az éneklést az otthonában. A gyerekei parancsszóra me-
neteltek, nem volt túl vidám az életük. A dada viszont megtanította 
őket énekelni, és az apuka is kezdte megkedvelni a fiatal nevelőt. 
A végén tényleg egy pár lettek, aminek nagyon örültek a gyerekek. 

Az egész énekkarnak tetszett az előadás, amiről még napokon 
keresztül beszélgettünk.

Czerman Nikolett
8. osztály

******
Március 10-én szombaton egy előadáson vettünk részt. A közel 

egy órás összeállításban megszólaltak Arany János balladái Lázár 
Csaba előadásában. Gitáron kísérte: Suha Kálmán, aki különböző 
hangulatú és ritmusú dalrészletekkel fokozta a hangulatot. Min-
den balladának elmondta előtte a tartalmát, és elmagyarázta, mivel 
nekünk még nehezen érthető az eredeti nyelvezet. 

Az öt ballada:a Szent László király legendája, a Szondi két ap-
ródja, a Pázmán lovag, A walesi bárdok és a Hídavatás.

Az előadást a balladák illusztrációból összeállított képek kivetítése 
tette színesebbé.  

Az előadók nagyon rokonszenvesek voltak. Az előadás igen szép, 
hangulatos és érdekes volt. Sokáig fogunk rá emlékezni.

Veres Csenge és Kovács Diána
7. osztály

Felvételi tájékoztató a Roszík Mihály Evangélikus  
Általános Iskolába való beiratkozásról

Kulturális élet az iskola falain belül
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Nevelőtestületünk március 14-étől 17-éig 
Prágában volt csapatépítő tréningen. Autó-
buszunk szerda reggel 7 órakor indult az 
iskolától. Útközben megálltunk Brnoban, 
Csehország második legnagyobb városában. 

Itt megtekintettük a Petrov dombon maga-
sodó Szent Péter és Pál székesegyházat egekbe 
magasodó gótikus stílusú csúcsaival, majd 
átsétáltunk Spilberk várába, ahol a kazama-
tákban megnéztük a híres börtönrendszert, 
amely számunkra arról nevezetes, hogy Ka-
zinczy Ferenc itt raboskodott. Estére értünk 
a szállodába, ahol a szobák elfoglalása után 
le lehetett menni az uszodába felfrissülni.

Második nap Prága nevezetességeinek 
megtekintése volt a program, mely egy igen 
hosszú több kilométeres séta lett Cséfal-
vay Ildikó (Prága nem ereszt el útikönyv 
szerzője), magyar nyelvű idegenvezető 

kíséretében, aki nagyon sok érdekességet 
mondott a városról és a cseh mentalitásról. 

Megnéztük többek között Klášterní Pivovar 
kolostort, a vár különböző részeit (Szent 
Vitus - Ulászló terem - Szent György Ba-

zilika - Arany utcácska), majd átsétálva a 
Károly-hídon az Óvárosi térre érkeztünk.  
A városi könyvtárban belenéztünk a „tudás 
feneketlen kútjába”, mely már a leselejte-
zésre ítélt könyvekből magasodik egészen 
a mennyezetig.

Harmadik nap már esős időnk volt, de bent 
a Kozel sörgyárban ez nem okozott gondot. 
Itt is magyar idegenvezető ismertette velünk 
a gyár történetét és a sörgyártás folyamatát, 
sőt kóstolón is részt vehettünk. A fiataloknak 
nagyon tetszett itt a kecskék simogatása és 
a gyár udvarán magasodó „trójai fakecske”. 
A kétórás látogatás után továbbindultunk 
Kutná Horába, az ezüstbányászatáról híres 
városba, ahol megnéztük a Szent Borbála 
katedrálist, melynek látványa kívül-belül 
lélegzetelállító. Ebben a templomban imád-
koztak a „hirtelen halált halt” bányászokért. 
Kissé távolabb a Sedleci osszárium római 
katolikus kápolna és csontházba mentünk 
be, amelyben mintegy 60 000 csontvázból 
áll, ezek bútorozzák be a kápolna belső terét. 

Negyedik nap reggel arra ébredtünk, 
hogy Prága hófehér lett. Időben kellett 
hazaindulni, tekintettel az útviszonyokra. 
Útközben megálltunk Lednicében, ahol egy 
álomszerű kastélyt nézhettünk meg. Óriási 
park vette körül, de nem igazán tudtunk 
sétálgatni, mert már nagyon hideg volt. Így 
a birtokon levő Minarethez sem mentünk 
el, viszont a Pálmaházban nagyon jó meleg 
várt ránk csodálatos növényekkel, kis tóval 
a közepén, még egy 400 éves pálmát is lát-
tunk. Ebéd után folytattuk utunkat haza. 
Habár Szlovákiában híre sem volt a hónak, 
azért még sem volt számunkra meglepő az 
itthoni nagy hók.

Nagyon szépen köszönjük Mányi Sán-
dornénak (Marikának) az út megszervezé-
sét, Szilák-Túri Krisztinának a lelkiséget, 
gondozást. A rossz idő ellenére mindenki 
jól érezte magát, és csodálatos látványban 
volt részünk. 

Gyócsos Krisztina

Csapat a száztornyú városban
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Óvodai alkalmak
2018.05.03-án délelőtt Anyák napja az óvodában
2018.05.06-án Anyák napi Istentisztelet az óvodások szolgálatával, utána szeretet-

vendégség az óvodában
2018.05. 24-én gyermeknap az óvodában
2018.06.02-án 9 órakor évzáró és ballagási ünnepély az óvodában
2018.06.15-én nevelés nélküli nap az óvodában
Nyári zárva tartás: 2018.06.18-tól 2018.07.20-ig
Nyitás: 2018.07.23-án hétfőn

Szegedi Kata vagyok, 2018. január 2. óta 
dolgozom félállásban iskola- és óvodapszi-
chológusként a Roszík Mihály Evangélikus 
Általános Iskolában és az Alberti Evangélikus 
Óvodában. Az óvodában hétfőnként reggel 
8-tól 11 óráig, az iskolában csütörtökönként 
reggel 8-tól 16 óráig találhatnak meg a szü-
lők és a gyerekek.  

Születésem óta Albertirsán élek, a jelen-
legi Alberti Evangélikus Óvodába jártam 
ovisként, majd a Tessedik Sámuel Általános 
Iskolában kezdtem meg tanulmányaimat. 
A Ceglédi Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskolában érettségiztem, majd a 
Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatán 
végeztem pszichológusként és pszichológia 
tanárként, szakdolgozatom témája a válás 
gyermekre gyakorolt hatása volt. 

Diplomám megszerzése után a Pilisi 
Gyermekotthonban dolgoztam egy tan-
évet pszichológus munkakörben, majd 
2008 márciusától a ceglédi gyermekjó-
léti központ pszichológusa lettem, ahol 
leginkább gyermekekkel foglalkoztam. 
Emellett a 2011/12-es tanévben heti pár 
órában dolgoztam már a Roszík Mihály 
Evangélikus Általános Iskolában, így most 

valamennyire ismerősként tértem vissza az 
iskolába. 2016 szeptemberében kezdtem 
el az ELTE tanácsadó szakpszichológus 
szakképzését, ahol idén júniusban kapom 
meg a diplomámat.

Iskola- és óvodapszichológusként a gyer-

mekekkel való egyéni foglalkozás mellett 
feladatom a pedagógusokkal való kon-
zultáció; pszichológiai ismeretek átadása 
a pedagógusok, szülők, gyerekek számára 
(pl. előadás formájában); közösségbe való 
beilleszkedés segítése; pedagógussal együtt-
működve közösség (pl. osztály) kialakítása; 
krízistanácsadás (váratlan élethelyzetekben 
pl. haláleset, súlyos kudarcélmény, válás); 
viselkedési és tanulási problémák vizsgálata, 
kezelésének megszervezése (pl. agresszív 
viselkedés, gyakori verekedés, kiközösítés, 
túlzott visszahúzódás, szorongás, iskolai 
teljesítményromlás, kudarctól való félelem, 
óvodában szobatisztasággal kapcsolatos 
problémák, szülőtől való elválás nehézségei 
stb.); gyermek más intézménybe való tovább-
irányítása esetén pszichológiai vélemény 
készítése; tehetséggondozás; pályaválasztással 
kapcsolatos tanácsadás; nevelési tanácsadás 
és ismeretterjesztés szülők számára; csa-
lád és nevelési intézmény (óvoda, iskola) 
együttműködésének segítése. 

Akár a fentebb felsorolt problémák esetén, 
akár más, az óvodába, iskolába járó gyerme-
kével kapcsolatos nehézség esetén keressen 
bizalommal a megjelölt időpontokban.

Keressenek bizalommal!

Tájékoztató
Az idei tanévben április 6-án a művelődési 
házban rendezendő Művészeti gálán lépnek 
fel a Roszík Mihály Evangélikus Általános 
Iskola tanulói. 

Munkanap-átcsoportosítások miatt 2018. 
április 21-én, szombaton tanítás lesz intéz-
ményünkben, az április 30-ai hétfőt fogjuk 
ledolgozni. 

A felső tagozatosok NETFIT mérésére 
2018. január 9. és 2018. április 27. között 

kerül sor, a 6. és 8. évfolyamosok idegen 
nyelvi mérése május 16-án, a kompetencia-
mérés május 23-án lesz.

Június 8-án, pénteken csak négy órát tar-
tunk. Az étkeztetés, délutáni foglalkozások 
szünetelnek. Az utolsó tanítási hét hétfőjén, 
június 11-én a diákönkormányzat szervezi a 
sportnapot, keddre közös iskolai kirándulást 
tervezünk, szerdán és csütörtökön igazgatói 
szünet lesz. Az utolsó tanítási nap június 
15-ére, péntekre esik. 

A ballagással egybekötött tanévzáró idő-
pontja június 17-e, vasárnap 9 óra.

Színházban 
jártunk

Egy hosszú tanítási hét 
után 2018.03.11-én (vasár-
nap) a 4. a és 4. b osztályos 
tanulók a Pesti Magyar 
Színházban jártak.  

Berg Judit: Rumini Fer-
git szigeten című előadását 
nézhettük meg. Reggel 
izgatottan vártuk a buszt az 

iskola előtt. Az előadás két felvonásból állt. 
Az izgalmas történet lekötött mindenkit, 

nagyon jól éreztük magunkat. Indulás előtt 
még szétnézhettünk és vásárolhattunk a 
színház ajándék boltjában. A hazafelé tartó 
úton, a buszon már az új élményekről be-
szélgettünk. 

Köszönjük szépen osztályfőnökünknek, 
Kökény Károlynak, Czövekné Jaziniczky Bea 
tanár néninek és Lehoczki Katalin anyuká-
nak, hogy terelgettek minket.

Bukovinszki Réka
4.a osztály
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Az első betelepülők, István király idejéből, a 
honfoglaló magyarok vadászai és hajtó zsel-
lérei voltak. Ahol letelepedtek, a települést, 
Istvánfalvának nevezték, melyet a tatárdúlás 
teljesen elnéptelenített.

A második betelepítésről pontos informáci-
óink nincsenek, de tény, hogy IV. László király 
idejében már létezett, mert 1277. október 
6-án kiadott oklevelében Alberti neve már 
szerepelt. 1345. április 25-én kelt oklevél-
ben említést tesznek az alberti templomról 
„Beate Marie Virginis”, azaz Boldogságos 
Szűz Mária névvel és a templom körül el-
helyezkedő belső jobbágytelkeket is említ.

Török uralom alatt a nemesek felhúzódtak 
a felvidékre, a jobbágyok helyben marad-
tak és adót fizettek a földesuraiknak  és a 
törököknek is. 1546-1559 között 63 helyi 
adófizetőt jegyeztek fel a török adóbeszedők. 
Alberti pusztabokor 1590-ig lakott volt, de 
a folyamatos zaklatások és a 15 éves hábo-
rú pusztításainak következtében teljesen 
elnéptelenedett.

A török kivonulása után Alberti puszta négy 
embercsoporttal népesült be. Közvetlenül a 
török uralom alóli felszabadulás után, ekkor 
kezdődött e hely harmadik betelepítése, egy 
spontán népesség telepedett le. 1702-ben 
már – rendezett közigazgatással – működött 
a falu vezetősége. 

Spontán (külső hatás nélküli, ösztönös) 
betelepülőknek azokat tekintjük, akik az 
1700-as évek elejétől 1711-ig, mint ön-
kéntes letelepülők – a felvidéki szlovákok 
megjelenéséig – már itt éltek. 

1703.01.29-án, Pest-Pilis-Solt (továb-
biakban PPS) vármegye közgyűlése így 
határozott: „Alberti, Irsa és Majosháza, mivel 
újonnan felépült helységek, két évig mentesek a 
forspont (előfogat) alól.” 

Ebből az időből Koczka Mátyás egy későbbi  
tanúvallomásában mondja, hogy kb. 12 éves 
korában az alberti gazdák szarvasmarháik 
borjait őrizte az irsai bérelt mezőkön.

Ez a spontán emberi csoport nyilván több 
személyből állt, de neveiket, Koczka Mátyás 
kivételével, nem ismerjük. Ez arra sarkallt, 
hogy kutassak újabb nevek után.

Szeberényi Gusztáv szuperintendens (egy-
házi főfelügyelő), 1882-ben tartott vizitációt 
(ellenőrző vizsgálatot) az Alberti Evangé-
likus Egyházközségben. Megállapításait 

jegyzőkönyvbe foglalta, és többek között 
az első betelepülőkről is ír, ebből idézek 
néhány sort: „– erről tanúskodik egy 1703. 
évről megőrzött szerződés, mely köttetett az Irsai 
család Váracskay és Komjáthy, más részről Csibi, 
Rőth stbbi alberti lakosok között”. 

Ezzel már is bővült a spontán betelepülők 
névsora, majd szemlélgetve a békéscsabai 
evangélikus anyakönyveket, felfigyeltem 
a Kolarovszky családra. A halotti anya-
könyvben leírja az anyakönyvvezető, hogy 

a halott neve Tamás, aki 1709-ben született 
Albertiben. Édesapja Kolarovszky György 
az édesanyja pedig Ilona.

A Kolarovszky család 1717-ben először 
Szentmáriára (mai neve Tarnaszentmária) 
költözött több alberti-i lakossal együtt. Erről 
Tarnaszentmária történeti leírása tanúskodik, 
ahol azt írják, hogy a település újranépese-
désében Albertiből több visszatérő család is 
részt vett. Tudjuk, hogy a szlovákok, akik 
1711-ben telepedtek le Albertiben, innen 
indultak Váracskay András hívására.

Kolarovszkyék a következő évben pedig 
már Békéscsabán szaporították az újonnan 
betelepülőket (hospeseket).

További spontán betelepülőkről Lehoczky 
Miklós tájékoztatott, aki sikeresen kutatta 

őseit. Leírta, hogy Lehoczky János és családja 
Érsekújvárról költözött Albertibe és egészen 
bizonyosan 1705-ben már itt laktak. A né-
pes család öt fiúgyermeket (János, György, 
László, Ferenc és Dávid) hozott magával. 
Mindannyian katolikus vallásúak voltak.

Az idősebb fiú Sáriba költözött, csa-
ládot alapított és megtartotta katolikus 
hitét. A többiek, helyi katolikus plébánia 
hiányában, evangélikussá lettek. György és 
László leszármazottai, az 1740-es években, 

elköltöztek Békésszentadrásra több Alberti-
ben lakó személlyel együtt. Szentandráson 
ellentétbe kerültek a katolikusokkal, ezért 
a környék földbirtokosa, Rudnyánszky 
József gróf a szlovákokat (80 evangélikus 
családot) átköltöztette Komlós nevű pusz-
tájára. (Komlós nevét 1341-ben említette 
először oklevél Komlos néven. A település 
az 1800-as évek végén is birtokában volt a 
Komlóssy családnak. Ekkor Komlóssy János 
volt birtokosa. Tőle ered a település neve.) 
A mai neve Tótkomlós.

Sikerült még egy további spontán betele-
pülőt találni. Irsai Zlinszky József ügyvéd 
összetűzésbe keveredett nyáregyházi gaz-
dákkal. 1761-ben tettlegességre is sor került, 
mely perrel végződött. A tanúk között volt a 

Alberti harmadik betelepítése
Első rész – Spontán betelepülők
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Kérjük adója 1 %-ának felajánlásával támogassa Ön is evangélikus egyházunkat, 
iskolánk alapítványát, hogy továbbra is ingyen tudjunk kulturális eseményeket 
biztosítani tanulóink számára. 

 

KÉRJÜK, ADÓJA EGY SZÁZALÉKÁVAL 
TÁMOGASSA 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZAT 0035 

a 
Ragyogó Gyermekarcok 

Alapítványt 
Adószám: 18715943-1-13 

az 
Áldott Gyermekkor 

Alapítványt 
Adószám: 18715998-1-13 

 

 
 
 

62 éves Kerepeszky Mihály, pilisi lakos, aki 
Pilis és Alberti felvidéki szlovákokkal tör-
tént újratelepítése (1711) előtt Kerepesről 
(innen a neve) települt Albertibe.

Összegzésként: edddig a következő neveket 
ismerhettük meg a spontán betelepülők kö-
zül: Koczka Mátyás, Csiby (György), Rőthy 
(István), Kolarovszky György, Kolarovszkyné 
Ilona, Kolarovszky Tamás, Lehoczky János, 
ifj. Lehoczky János, Lehoczky György, Le-
hoczky László, Lehoczky Ferenc, Lehoczky 
Dávid és Kerepeszky Mihály.

Folytatás következik a második részben 
– A felvidéki szlovákok betelepedése 1711-
ben – cím alatt.

Felhasznált irodalom:
Pesty Frigyes: Kéziratos helynévtára
Hídvégi Lajos: Pusztabokrok II.
Dr Bába József: Adatok Nyáregyháza, 

Csév, Pótharaszt történetéhez
PPS vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei

Revuczky László
gyűjteményi felelős

Munkálatok  
a Vendégházban

Hosszú előkészületek után az Alberti Evan-
gélikus Egyházközség Vendégházában meg-
történt a füstjelző berendezések korszerű-
sítése. A tűzoltóság engedélye után újabb 
munkálatok kezdődtek meg. A vendégház 
két régebbi szobája került teljes felújításra, 12 
szobában 28 férőhellyel várjuk vendégeinket. 

Vezetőségünk nagy odafigyeléssel kezeli 
az egyházhoz tartozó épületeket. A tavalyi 
évben a Pesti út 103. alatti ingatlan került 
teljes felújításra. Szeretnénk, hogy mindazok, 
akik ellátogatnak városunkba és megszállnak 
a vendégházunkban, elégedettek legyenek, 
és visszatérjenek.

a szerk.
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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 címlapgrafika 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
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 egyes:   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 6-20 óráig  
(az óraátállítás után)

TÉLI NYITVA TARTÁS 
minden nap 7-17 óráig  

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

Rendszeres alkalmaink

2018. március 25. Virágvasárnapi zenés isten-
tisztelet 10 órától a templomban a kórusok 
szolgálatával.
2018. március 29. Nagycsütörtöki istentisztelet 
18 órától az imateremben.
2018. március 30. Nagypénteki Úrvacsorás 
istentisztelet 10 órától a templomban pas-
sió-olvasással.
2018. április 1. Húsvét vasárnapi Úrvacsorás 
istentisztelet 10 órától a templomban.

2018. április 1. Húsvét vasárnap 18 órától 
esti istentisztelet az imateremben.
2018. április 2. Húsvét hétfői Úrvacsorás 
istentisztelet 10 órától a templomban.
2018. május 6. Anyák napi istentisztelet 10 
órától a templomban az ovisok szolgálatá-
val, majd szeretetvendégség az óvodában.
2018. május 10. Mennybemenetel ünnepi 
istentisztelet 10 órától a templomban.
2018. május 13. Konfirmációi vizsga 8:30 
órától a templomban.
2018. május 13. Konfirmációi ünnepi Úrva-
csorás istentisztelet 10 órától a templomban
2018. május 20. Pünkösd vasárnapi Úr-
vacsorás ünnepi istentisztelet 10 órától a 
templomban.
2018. május 21. Pünkösd 2. ünnepi Úrva-
csorás istentisztelet 10 órától a templomban.

*****
DÁNSZENTMIKLÓSON

Minden hónap első vasárnapján, illetve 
nagyünnepeken Úrvacsorával egybekötött 
istentisztelet az Imaházban
ADJON ÉLETJEL-ET, ÉS JÖJJÖN EL 

ALKALMAINKRA!

Evangelizációs 
sorozat

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

*****
Következő alkalmunk 2018. április 22-én 16 
órakor lesz, az Imateremben:
Igét hirdet: Kiss László, Pestszentlőrinc sze-
meretelepi Református lelkipásztor
2018. május 20-án 16 órától lesz, az ima-
teremben:
Igét hirdet: Szénási László, nyugalmazott  
tahitótfalusi lelkipásztor.
2018. július 29-én16 órától lesz, az ima-
teremben: 
Igét hirdet: Ittzés István, nyugalmazott  érdi 
evangélikus lelkész.

Hétfő: 07:45-től Iskolások hétkezdő áhítata 
a templomban.
Csütörtök: 08:00-tól Reggeli áhítat az ima-
teremben, 17:00 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: 15:00-tól Biblia óra az ima-
teremben.
Vasárnap: 17:00-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.

Ünnepi alkalmaink

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!  
Sok szeretettel hívunk és várunk  

mindenkit alkalmainkra!


