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AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Életjel

„És történt, hogy amíg ott voltak, 
eljött szülésének ideje...” 

Lukács 2:6

A karácsonyi történet úgy van előttünk, 
hogy közben a maga rendje szerint mú-

lik az idő, s a múló időben zajlanak az élet 
eseményei. Ott és akkor éppen  a császári 
adólistára kell feliratkozni, és hogy valaki ki 
ne maradjon, el kell menni minden család-
tagnak a család ősi származási helyére. Így 
indul el Mária és József Betlehembe, a Dávid 
városába. Közben mások is úton vannak – 
poros utakon  lépdelve, hogy megfeleljenek 
a törvénynek, hogy odaérjenek a célhoz. A 
múló időben történnek az események. Az idő 
nincs tekintettel senkire és semmire, menni 
kell, kötelességek, utak, célok, örömök felé. 
Útközben egyre inkább azt érezzük, hogy 
kifutnak a kezünk közül a percek, rohan 
az idő. Gyakran annak a szomorúsága is 
ott van a szívünk mélyén, hogy pontosan 
a legvágyottabb dolgaink azok, amelyekre 
nem érünk rá. Elmaradnak a régen várt ta-
lálkozások, beszélgetések. 

Igénkben az „amíg” szó fejezi ki a pár-
huzamos történéseket. Ez a rövid szócska 
folyamatosan történő hatalmas események 
sorát takarja. Az „amíg”ideje alatt másutt is 
zajlik az élet. Kérdés, hogy a párhuzamos 
történésekben mire tudunk fi gyelni? Csak 
a velünk történő eseményekre, vagy másra 
is? Egyedül magunkra, a mi közegünkre, 
a mi családtagjainkra vagy a külvilágra is? 
Egyáltalán, a sok minket elérő információ 
dömpingjében, mi is az, ami igazán lényeges? 
A Szentírás  szerint „amíg” Betlehemben van 
József és Mária, a világ nagy csodája meg-
történt,  „az Ige testté lett”, – megszületett 
az Úr Jézus. Isten megtartotta az ígéretét, 
valósággá váltak a próféták jövendölései, az 
Atya nem hagyta magára az embert, Szaba-
dítót küldött. 

Akiknek nem egydimenziós csupán  ez 
az „amíg”, azok együtt látják a régmúltat 

és ígéretei teljesedését, amit évezredek óta 
hirdettek, vártak, és Jézus jelenvalóságát. 
Tudják, hogy Isten engedi együtt látni az élet 
teljességét: annak a betlehemi éjszakának a 
jelentőségét, a Golgota keresztjéig menően, 
és a jelent, ahol ma is közünk lehet ehhez a 
Jézushoz, egészen személyesen. 

Mert az, amit elhozott egy világszámára, 
nekünk is reményt, új kezdetet, változást 
jelent. Isten megengedi hit által látni a 
megígért jövőt  – amikor az a Jézus, aki 
egykor megszületett, tanított, Megváltóvá 
lett – akinek útja sok ponton párhuzamossá 
lett a miénkkel – visszatér. Már nem úgy, 
ahogyan először , nem gyenge gyermek lesz, 
hanem dicsőséges Úr. 

A párhuzamosok a végtelenben találkoz-

nak, a matematika szerint. Az életutaknak 
is vannak találkozási pontjaik, amikor a 
sok „amíg” egy közös jelenben találkozik. 
Szenteste gyakran fogalmazzuk meg úgy a 
történéseket, hogy „az ég és a föld össze-
ér”. Így történt azon a legelső Szentestén. 
Találkozási ponttá lett az a szegényes istálló 
– akik ott megálltak meglátták, megláthatták 
Isten ajándékát. 

Ő azóta a miénk. Részese lett a múló 
időbeli létnek, hogy elhozza számunkra 
az örökkévalót. Amíg vele járunk életek 
újulnak, remény születik – és találkozik 
Urával az ember. 

Legyen áldott ebben az esztendőben is 
a TALÁLKOZÁS!Legyen áldott a Kará-
csonyunk!

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik azon szorgoskodtak, hogy gyülekezetünk 
betlehemese megint ilyen szép lehessen és emlékeztessen minket a karácsony igaz történetére. 
Köszönjük Farkas Lászlónak és családjának a faépületet, és annak ideszállítását. Köszönjük: 
Lehoczki Katalin, Lehoczki Gabriella, Bukovinszki Beáta testvéreinknek – és családtagjaiknak, 
hogy a bábukat felöltöztették és megszépítették. Köszönet Zátrok Gábornak és feleségének, akik 
a bábukat szállították és mindazoknak, akik az összeállításban segédkeztek!

Párhuzamos ÉLET-utak, közeledő karácsonyi fény
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A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetott-
hon Nappali Klubja 2006 januárjában 

kezdte meg működését 8 fővel. Kezdetektől 
fogva 40 főre kértünk és kaptunk működési 
engedélyt. 11 éve folyamatosan azon dolgo-
zunk, hogy elérjük a maximális létszámot. 
Jelenleg 32 fővel működik a nappali klub. 
Időközben módosítani kellett az ellátási 
területet. A környező településekről (Dán-
szentmiklós, Mikebuda, Ceglédbercel) is 
voltak, vannak jelentkezők, így meg kellett 
kérni az engedélyt ezeknek a település la-
kosainak is az ellátására.

A nappali klub működését és szolgáltatá-
sait városunkban még nem ismerik eléggé. 
Ezért mi dolgozók gondoltunk egy nagyot! 
Ha reklámoznánk magunkat, és a létszámot 
ki tudnánk bővíteni, még több magányos, 
egyedül élő idősnek tudnánk szebbé tenni 
mindennapjait. Egy nyílt családi nap, ahol 
bárki eljöhet, megnézheti az intézményt, 
továbbadhatja ismerőseinek az itt eltöltött 
órák élményét. Az alberti evangélikus óvoda 
dolgozóitól az elinduláshoz kaptunk szakmai 
segítséget, így bátrabban nekivághattunk 
a szervezéshez. Plakátokat, meghívókat, 
szórólapokat nyomtattunk. A nappali klub 
tagjai is kaptak 1-1- meghívót, mellyel csa-
ládtagjaikat hívhatták meg a rendezvényre.

Mentálhigiénés kolléganőmmel sorra 
felkerestük a helyi vállalkozók egy részét, 
a presbitereket, és önkormányzati kép-
viselőket. Minimális anyagi segítségüket 
kértük támogató jegy vásárlás formájában a 
rendezvény sikeres lebonyolítása céljából. 
Nagyon – nagyon hálásak vagyunk azoknak 
a vállalkozóknak és magánembereknek, akik-
nek az adakozásukból – számunkra – egy 
kis „vagyon” jött össze. Vannak, élnek még 
ebben a városban, akik első szóra a jó cél 
érdekében a zsebükbe nyúltak! 

KÖSZÖNET ÉRTE NEKIK!
Menet közben csinosítgattuk környezetün-

ket. Virágokat ültettünk az udvarra, terem-
díszeket készítettünk a nénikkel együtt. Hogy 
mi legyen a műsor?  Ötleteltünk, és sikerült 
a visszajelzésekből ítélve rövid, de jó műsort 
összeállítani. Fazekas László polgármester 
úr, és Kovács Zoltán intézményvezető kö-
szöntötte a vendégeket, megköszönve, hogy 
elfogadták meghívásunkat, és jó szórakozást 
kívánva a jelenlévőknek. Kostyalik néni és 
Barcza néni párbeszéd formájában felolvasott 

két humoros történetet. Molnár néni pedig 
egy időseknek szóló szép verset szavalt el. 
Kolléganőmmel mi pedig egy kis paródiát 
adtunk elő. A közösen elénekelt nyugdíjas 
himnusz sok vendégnek könnyeket csalt a 
szemébe. És volt meglepetés műsorunk is! A 
budapesti Játékszínből jött két színész, akik 
kuplékat, és sanzonokat énekeltek. Volt olyan 
idős, aki felállva énekelt és tapsolt előadásuk 
közben. Itt szeretném ismét megköszönni 
Petyi Jánosnak, és Pintér Gábornak hogy 
elfogadták meghívásunkat és előadásukkal 
színesebbé tették rendezvényünket. A zon-
gorista hölgy, Ligeti Éva, a fellépés után – 
látva a jókedvet – ráadásként ismert nótákat, 
sanzonokat énekelt a vendégek bevonásával.  
A sok ráadás, ismétlés és nem betervezett 
közös éneklés miatt elhúzódott az ebéd. 
Lelkésznőnk, Szilák Túri Krisztina asztali 
áldásával minden vendégünket beleértve 
a művészeket is vendégül láttunk egy kis 
falatozásra.  A szeretetotthon konyhájáról 
kaptuk a fi nomságokat. A nagyon fi nom 
és bőséges ebéd és a számtalan jobbnál- 
jobb sütemény (amiről gondozottjaink és 
hozzátartozók gondoskodtak) elfogyasztása 
után elkezdődhetett élő zenére a tánc a jó 
hangulatot a tombola húzásával fokoztuk. 
Nagyon sok és értékes tombolatárgyakat 
sorsoltunk ki, melyeket szintén felajánlások 
útján kaptunk.

Az ünnepség délután 3 óra körül fejeződött 
be. Mi is és gondozottjaink is kellőképpen 
elfáradtak.

Néhány vendég személyesen megköszönte 
azt, hogy itt lehetett. Az arcokból ítélve jól 
érezhették magukat.

A családi nap elérte célját. Már 5 fő jelent-

kezett, érdeklődött a bejutás feltételeiről. 
Reméljük, hogy az érdeklődésből felvétel 
is fog történni.

Szeretném megköszönni kolléganőimnek 
a rendezvény szervezésében és lebonyolítá-
sában végzett munkájukat. Hozzáállásukkal 
és lelkesedésük nélkül nem sikerült volna 
ilyen jól megrendezni ezt a rendezvényt.

Az alább felsorolt vállalkozók szintén há-
lát és köszönetet érdemelnek, még egyszer 
köszönjük nekik! Zolépfer KFT., Odorán 
László, Faulháber Motors Hungaria Kft, 
Gombár Judit, Forczek Pál, dr.Tóth Edit, 
Fazekas Valter, Római Katolikus Plébánia, 
Petró Benőné, Hering Gyula, Varényi István, 
Bartos Márton,Kassík Károly, Red’N’Den 
Kft, Mirelite Mirsa Zrt., Tabányi Judit, Kecser 
Pálné,Szegedi Károlyné, Csányi Zsuzsanna 
virágbolt, Petrovicsné Boros Anikó, Balla 
Aranka, Szalai Lászlóné, Zsuzsi Illatszerbolt 
Délkúti Pálné,Irsai Evangélikus Egyház, Zát-
rok Gábor, Dávid István, Móni Major Kft., 
Ergocoop Kft., Bringa Doki, Fazekas László, 
dr. Fógel Kristóf, Iker és Társa Kft., Alberti 
Evangélikus óvoda dolgozói, Gyovai János, 
Takács Tamás, Fekete Lajosné, Hegyi Pálné, 
Lévainé Barcza Mária, dr. Makkos Gyula, 
Gyursó Mihályné, Végvári Pálné, Motyovsz-
ki Pál, Dánszentmiklós Önkormányzata, 
Sperli Jánosné, Búz Jánosné, Jánosi Pálné, 
Szilák Túri Krisztina,Berkesné dr. Zolnyan 
Erzsébet, Lehoczki Pálné, Kajzer János és 
felesége, Végvári Zsolt, Tollas üzletház, 
Ibolya ajándékbolt, KD csapat, Sági József-
né, Aquarius-Aqua Kft., Várhegyi György, 
Revuczki Katalin.

Koska Mihályné
klubvezető

Családi nyílt nap a Nappali Klubban
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A 2018-as év felé közeledve emlékezzünk, 
mi is történt ebben az esztendőben. 

„Isten áldja testünket friss, szabad erővel. 
Isten áldja lelkünket befogadó szeretettel.
Isten áldja életünket boldog reménységgel. 
Isten áldja hitünket igaz bizalommal.”
Ezzel az áldással kezdődött a Roszík Mi-

hály Evangélikus Általános Iskola évzáróval 
egybekötött ballagási ünnepélye az Alberti 
Evangélikus templomban 2017. június 18-án.

Az ünnepi műsort követő igazgatói be-
széd találkozásról, búcsúzásról és arról 
szólt, hogy köszönni, megköszönni csak 
az tud, aki értékeli a másikat, aki a zsoltár 
szavai szerint él: „Ha emberek vagy angya-
lok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs 
bennem, olyanná lettem én, mint a zengő 
érc vagy pengő cimbalom.”

Az ünneplők, szülők felé fordulva a kö-
vetkező szavak hangzottak el:  „Kedves 
szülők, barátok, rokonok!  Lewis Caroll 
szerint: „Az élet egyik legmélyebb titka, 
hogy igazán csak azt érdemes megtenni, 
amit másokért teszünk.” – Önök ezekért 
a fi atalokért már sok mindent megtettek. 
Biztosították számukra a testi táplálékot, a 
fejlődésükhöz szükséges körülményeket. 
Ez rengeteg odafi gyelésbe, energiába ke-
rült, amely hozott sok örömet, de olykor 
nehézségeket, tehetetlenség érzetet is. Senki 
sem ígérheti, hogy az elkövetkezendő idő-
ben ez másképp lesz. Ezek a diákok most 
hálásan köszönik azt, hogy eljutottak idáig, 
gyermekkoruk végéig. Tudjuk, minden vég 
egyúttal kezdet is. Kísérjék továbbra is óvó 
fi gyelemmel e gyermekek sorsát. Közben 
pedig gondoljanak arra, mindannyian pél-
dák vagyunk, adjunk hát követendő mintát 
fi ataljaink számára megfogadva Jackson 
Brown szavait:  „Úgy élj, hogy ha a gye-
rekeid a becsületességen és a tisztességen 
gondolkoznak, te juss eszükbe.” 

Az istentisztelet után az eredmények is-
mertetése következett. 

„Ma emlékezetes évet zárunk kifejezetten 
jó eredményekkel – hangzott a beszámolóban 
–, ugyanis az iskola tanulóinak magatartás 
átlaga: 4,57, a szorgalomé 4,31, tanulmányi 
átlaga: 4,47. 

A továbbtanulási mutatók is kiemelkedőek: 
a 19 fős nyolcadik osztályból 9-en gimná-
ziumban (47%), 7-en szakgimnáziumban 
(37%), 3-an szakközépiskolában folytathat-

ják tanulmányaikat. Összesítve a ballagók 
84%-a (tavaly: 78,5%) megy érettségit adó 
középiskolába.”

Az intézmény vándorkupájának odaítélését 
mindig széleskörű adatgyűjtés előzi meg, 
melynek során alapfeltételként a kiváló ta-
nulmányi eredmény, példamutató magatartás 
és szorgalom mellett a közösségi, szakköri 
munkában való részvételt, versenyeken elért 
helyezéseket is számba véve, mindezeket 
mérlegelve történik meg nevelőtestületi 
szavazással az intézmény hírnevének öreg-
bítéséért a legtöbbet tett tanuló kiválasztása.  
Ebben a tanévben Kőházi Eszter és Molnár 
Rebeka neve került fel a kis táblácskára, a 
kupát először Eszter birtokolhatja, majd fél 
év után pedig Rebeka.

Bágyi Viktor és Magyar Kristóf sport-
ban elért eredményeiért oklevelet kapott, 
Klucsik Ádám szerepvállalásaiért, előadói 
tevékenységéért „az iskola Petőfi je” elis-
merésben részesült.  

Szintén a sport területén jeleskedett a 6. 
évfolyamos Német (Piskóta) Gergő, aki 
az ökölvívó diákolimpián a 40 kg-os súly-
csoportban lett aranyérmes. Gratulálunk 
neki és a többi sportolónak is: Bukovinszki 
Gergőnek, Osgyáni Tamásnak, Tokai Lili-
nek, Molnár Máténak, Kőházi Eszternek 
és a Bozsik-programban részt vevőknek. A 
lista nem teljes, mi azoknak az eredményét 
tudjuk számon tartani, akik okleveleiket 
bemutatják az iskolában.

Az iskola 215 tanulójából 78-an (a tanulói 
létszám 36%-a) részesültek nevelőtestületi 
dicséretben példás magatartásukért, szorgal-
mukért, tanulmányi munkájukért. 

Példamutató magatartásáért és kimagasló 
tanulmányi munkájáért nevelőtestületi di-
cséretben részesült:

1. évfolyam: Bukovinszki Laura, Czerman 
Norbert, Csernák Viktória, Kovács Eszter, 
Márku Dominika, Silló Laura.

2. évfolyam: Dormány Vencel, Fabók Lil-
la, Felker Krisztián, Kis-Varga Emili Alirán, 
Klausz Hanna Molnár Máté, Nagy Vivien, 
Petró Bence, Sedró Laura, Szászi Gréta.

3. a osztály: Bukovinszki Réka, Dobozy 
Máté, Gajdács Lili, Kemenczei Regina, Kó-
ródi Kitti, Kovács Kinga.

3. b osztály: Gaál Noémi, Hauzer Ben-
ce, Pákay Anna, Solymosi Melinda, Szűcs 
Bianka, Takács Fatima, Tóth Márk.

4. évfolyam: Danyi Janka, Gyurcsányi Bog-
lárka, Illés-Nagy Maja, Jári Hanna, Molnár 
Fanni, Pék Dalma, Prazsák Nikolett, Revák 
Márk, Tóth Ádám.

5. a osztály: Fazekas Julianna, Takács Edi-
na, Takács Virág.

5. b osztály: Balogh Zsófi a, Bartos Lili.
6. évfolyam: Bukovinszki Gergő, Demeter 

Boglárka, Iker Flóra, Kovács Dániel, Kovács 
Diána, Molnár Kitti, Szászi Csenge, Tóth 
Lili, Veres Csenge.

7. évfolyam: Kotyinszki Regina, Tokai Lili.
8. évfolyam: Kőházi Eszter, Klucsik Ádám, 

Misák Dorina, Molnár Rebeka.
Kimagasló tanulmányi munkájáért nevelő-

testületi dicséretben részesült:
1. évfolyam: Balon Szabolcs, Balon Zsom-

bor, Nagy József, Ribárik Bence, Szombati 
Lea.

2. osztály: Pék Balázs.
3. a osztály: Müller Dániel.
Példamutató magatartásáért és szorgal-

máért nevelőtestületi dicséretben részesült:
1. évfolyam: Felker László. 
2. évfolyam: Erdős Barbara, Kovács Zsó-

fi a, Mohsen Khalil Karsa, Szabó Szabolcs, 
Váraljai Viktória.

3. a osztály: Danyi Dalma, Szlovák Viktória.
3. b osztály: Kecskeméti János, Pászti Kira.
5. b osztály: Princz Kinga.
6. évfolyam: Fabók Flóra.
7. évfolyam: Kostyalik Kata.
Büszkék vagyunk rájuk, mint ahogyan 

versenyzőinkre is. Többek között iskolánk 
ötfős, Czerman Nikoletta, Bodócs Vivien, 
Tokai Lili, Szelei Laura, Molnár Rebeka 
alkotta csapatára, akik részt vettek a Refor-
máció Emlékévének tiszteletére szervezett 
„Re:formáció - Kulturális kincskereső” 
Komplex műveltségi vetélkedőn. Az online 
elődöntőben olyan jól szerepeltek tanítvá-
nyaink, hogy továbbjutottak a középdöntőbe. 
A május 9-én, Kecskeméten rendezett kö-
zépdöntőben 3. helyezést értek el, 1 ponttal 
lemaradva a továbbjutó csapattól. 

Egy másik, internetes, az 1956-os tör-
ténelmi emlékversenyen Brabander Alex, 
Klucsik Ádám, Molnár Rebeka és Sebők 
Viktor alkotta csapat országos első helyezést 
ért el Fehérné Skrada Éva felkészítő tanár 
segítségével.

A negyedik évfolyamosok közül Pék 
Dalma, Prazsák Nikolett és Tóth Ádám 
a Szövegmanó megyei versenyen értek el 
negyedik helyezést (felkészítő pedagógus: 
Bazsonyiné Bódi Csilla)

Tanév után – tanév közben
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 Angolból a London Brigde országos dön-
tőjében és a Litteratum megyei döntőjében 
3. helyen végzett Princz Attila (felkészítő 
tanár: Zila Lászlóné). Ezen a megyei dön-
tőn Kotyinszki Máté 15., Klucsik Ádám a 
20. helyen végzett. 

A Márai Sándor Városi Szavalóversenyen 
Szászi Csenge különdíjas, Dobozy Máté 
második helyezett lett. Máté a megyei szö-
vegértési versenyen is második lett. Mohsen 
Khalil Karsa a kistérségi versmondó ver-
senyen arany, míg Steingruber Ottó ezüst 
minősítést kapott. 

A Soltvadkerten rendezett Országos Korál-
éneklési versenyen a Baróti Jázmin, Gallen 
Zsolt, Gergely Bianka, Jakab Janka, Pákay 
Anna, Solymosi Melinda, Szűcs Bianka 
alkotta énekkar első, a Hidvégi Melitta, 
Szászi Csenge, Veres Csenge, Iker Flóra, 
Török Dorina alkotta csapat pedig második 
helyezést ért el (felkészítők: Motyovszki 
Zsuzsanna, Hepp Éva).

A Bendegúz és HEBE versenyeken induló 
tanulóink (Hajdu Anna, Pjeczka Bea, Fazekas 
Julianna, Demeter Boglárka, Czerman Niko-
lett) is szép eredményekkel büszkélkedhetnek. 
Köszönöm a tanulók, felkészítők munkáját, 
a szülők együttműködő támogatását.

Több tanulónk készített rajzot a szeretet-
otthon által hirdetett rajzversenyre, a városi 
rajzpályázatra. Közülük Kóródi Kittit emelem 
ki, aki városi szinten lett első.

Intézményünk többféleképpen is próbál 
segíteni a gyerekeknek, szülőknek. Tavasz-
szal például az 1.-5. évfolyamos tanulók a 
Hetedhét varázslat című mesejátékot tekin-
tették meg az iskola költségén egy budapesti 
színházban. A darab főszerepét Illés-Nagy 
Maja tanítványunk játszotta. 

A Penny Market támogatásának és az is-
kolagyümölcs programban való részvételnek 
köszönhetően majdnem mindegyik tanítási 
napon biztosítottunk gyümölcsöt valamennyi 
diákunknak. Az étkeztetés szüneteltetésekor 
pedig gyümölcslével, müzli szelettel kedves-
kedtünk tízórai gyanánt tanítványainknak.

A Pegazus tábor és az Áldott Gyermek-
kor Közhasznú Alapítvány támogatásának 
köszönhetően 10 tanulónk vett részt ezen 
a nyáron is egy hétig a Pegazus lovastábor 
foglalkozásain. Köszönjük a nagylelkű ada-
kozást. Az első-második évfolyamosok 
közül a legjobban olvasó Kovács Eszter 
és Pék Balázs, a többi évfolyamon azok a 
tanulók voltak esélyesek a táborra, akik a 
félévi eredményeikhez képest az osztályon 

belül a legtöbbet javítottak, illetve azoknál 
az osztályoknál, ahol ilyen tanulót nem 
találtunk, a kitűnők közül húztuk ki a sze-
rencséseket. Így ingyenes táborozáson vett 
még részt: Kovács Zsófi a, Ocztos Médea, 
Gergely Bianka, Molnár Fanni, Fodor Gré-
ta, Bartos Lili, Tóth Lili és Bodócs Vivien.

A bizonyítvánnyal együtt Odorán László 
képviselő és az iskola ajándékaként pedig 
minden gyermek egy vagy két fagyijegyet 
kapott. 

Lassan a 2017/2018. tanév 2018. január 
26-ig tartó első félévének végéhez érkezünk. 
A tanulókat és szüleiket február 2-áig érte-
sítjük az elért tanulmányi eredményekről. 

Előtte azonban még sor kerül a téli szü-
netre, amely 2017. december 22-étől 2018. 
január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó taní-
tási nap 2017. december 21. (csütörtök), a 
szünet utáni első tanítási nap 2018. január 
3. (szerda). A tavaszi szünet 2018. március 
29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szer-
da), a szünet utáni első tanítási nap 2018. 
április 4. (szerda). Szeptember 21-én tanítási 
szünet lesz.

A 6. és 8. évfolyamosok kompetencia 
mérésének napja: 2018. május 23-a, míg az 
idegen nyelvi mérésre május 16-án kerül sor. 
Az elsősök DIFER mérését még az ősszel, 
míg a felsősök NETFIT mérését tavasszal 
kell elvégezni.

Iskolánk falain belül nyáron sem állt meg 

az élet: a tantermek egy része újra lett festve, 
2013-ban átadott udvari játszótér mázolását 
követően gumiszőnyeg védőburkolatot kapott, 
az informatika terem is teljesen megújult 
és két osztályra való tabletet is vásároltunk 
digitális oktatás céljaira.

Új sportágak bevezetésére is sor került. 
Így az 1-2. évfolyamon sakkot, az 5-6. év-
folyamon „bringázást” tanulhatnak diákjaink. 

Ősszel nagyon jó eredményekkel esett át 
intézményünk a tanfelügyeleti látogatáson. 
Az újság lapjain keresztül is köszönöm az 
ebben részt vevő szülőknek az ügyhöz va-
ló pozitív hozzáállását, építő véleményét. 

Köszönöm az alsó tagozatosok olvasási 
versenyén indulók bátorságát, akik részvé-
telükért, elért eredményükért bronz, ezüst 
vagy arany oklevelet kaptak. Közülük pedig 
a legeslegjobban olvasók neve álljon itt: 

2. évfolyam: Bukovinszki Laura és Kovács 
Eszter. 3. évfolyam: Mohsen Khalil Karsa 
és Fabók Lilla. 4. évfolyam: Hauzer Bence 
és Dobozy Máté. 

Gratulálok minden versenyzőnek. 
A tanévből hátralévő mintegy 100 tanítási 

napra a kollégáknak, szülőknek erőt, türel-
met, kitartást kívánok. 

A diákoknak pedig üzenem: 
„Ne csüggedj, / hisz ifjú vagy, / S minden el-

érhető, / Ha van benned bátorság, / Remény, s 
szeretni / erő...”

Isten áldása legyen velünk!
Mányi Sándorné

Kirándultunk
Kirándulás – ez a szó mit takar? Jókedvet? Szabadságot? Sétát az erdőben, városnézést 
vagy tóparti üldögélést?

Az óvoda dolgozói idén is nagy örömmel várták a nevelési év végén a kirándulás napját. 
Az aktív dolgozók és a nyugdíjas kollégák is úti csomaggal a vállukon indultak erre az 
útra. Minden évben a munkatársak által javasolt helyszínek közül választunk. 

Sokféle jártuk, sok nevezetességet, várost megtekintettünk. Ezen a kiránduláson Baja 
városa és a Gemenczi vadgazdaság megtekintése volt a cél. Elégedettek voltunk, mert 
megismerhettük Baja városát. A főtéri látványosságok megtekintése után séta kocsikáz-
tunk egészen a Duna partjáig. Jó levegő, látvány, kagylógyűjtés, majd visszatérve a város-
ba egy vízparthoz közeli éttermet választottunk, hogy hódolni tudjunk a gasztronómiai 
élvezeteknek. 

Mit ettünk Baján? Természetesen halászlét és halat minden mennyiségben!
A délutánt a természetben töltöttük. A Gemenczi erdőben jártunk. Az öreg pöfékelő, 

zötyögő kisvonat, gyönyörű erdei utakon vezetett, őzek, szarvasok, vadmalacok kísértek 
utunkon. Csak a szúnyogokkal volt harcunk, nyomot hagytak itt-ott. 

A nap végén, úton hazafelé, már tervezgettük a következő kirándulás helyszínét. Él-
ményekkel gazdagon, kellemesen elfáradva értünk haza.

Kívánhatunk ennél többet?
Talán csak… Sok-sok boldog, áldott együtt töltött időt!
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Az a megtiszteltetés érte a Campanello Nőikart, hogy 2017. de-
cember 3-án meghívást kapott – Nyitra Megye Önkormányzata 
rendezésében – a Tárjuk ki szívünket énekkari hangverseny, im-
máron 10. alkalommal megrendezett bemutatójára Szlovákiába. A 
rangos esemény lehetőséget adott énekkarunk számára, hogy kül-
földön is képviselhessük Egyházközösségünket és Albertirsa várost.

Ez az év egyben Kodály Zoltán emlékév is, így a fellépő ének-
karok előadásában szerepeltek Kodály művek is. A több órás út 
zökkenőmentesen és jó hangulatban telt. Megérkezésünkkor Varga 
Szilvia a rendezvény szervezője fogadott bennünket. Rövid gyakor-
lás, frissítő meleg ital és már indultunk is a csehi Keresztelő Szent 
János Római Katolikus Templomba. Az eseményt indító kedves 
üdvözlő szavak után, melyek szlovákul és természetesen magyarul 
is elhangzottak, a helyi iskola gyermekei szavaltak, majd fellépett 
a Gimesi Alapiskola Gyermekkara. Utánuk következett a Peredi 
Nőikar, a Berencsi Fidelitas Vegyeskar, majd mi – a Campanello 
Nőikar, a Sárisápi Szent István Kórus, és a Gimesi Ghymes Vegyes-
kar. Az esemény zárásaként együtt elénekeltük a Béke fejedelme 

című éneket. Megható erejű pillanat volt a templomban egységesen 
felhangzó dallam, mely egy szívdobbanásnyi időre összekovácsolta 
a szélrózsa minden irányából érkezett embereket.

 Ezután megvendégeltek minket a Kultúrházban. Amíg mi ízletes, 
szeretettel és nagy gonddal elkészített vacsoránkat fogyasztottuk, 
az iskola kis diákjai egy kedves előadással készültek számunkra, 
majd hagyományos karácsonyi énekeket hallhattunk, gyönyörű 
hímzett, népviseletben a Zoboraljai Hagyományőrző Egyesület 
tagjaitól. Útnak kellett indulnunk végül, bár szívesen maradtunk 
volna, de tudtuk, hogy hosszú út áll még előttünk hazáig. Kö-
szönetet mondtunk vendéglátóinknak, új barátainknak. Egy-két 
kotta gazdát cserélt és ígértük, hogy hamarosan újra találkozunk.

 Szívünkben azzal a büszke érzéssel utaztunk haza, hogy elvittük 
közösségünk hírét a világnak eme gyönyörű szegletébe, mi pedig 
szívet melengető emlékeket kaptunk cserébe. A csodálatos tájat 
közben szikrázó fehérré varázsolta a csendes hóesés, karácsonyi 
hangulatot varázsolva az útra és a szívünkbe egyaránt.

Kovács Szilvia

Vendégszereplés Nyitracsehin
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Intézményünkben az elmúlt években 
számos felújítás és eszközbeszerzés va-

lósult meg. Többek közt ezt köszönhetjük 
a Magyarországi Evangélikus Egyház által 
kiírt eszközfejlesztési pályázatnak. A 2017-
es költségvetésünk az önerőből történő 
fejlesztést nem tette lehetővé, ezért most 
különösen is öröm volt számunkra, hogy 
élhettünk a pályázati lehetőséggel. Az or-
szágos presbitérium által hozott határozat 
alapján a benyújtott pályázati összeg teljes 
egészében kifi zetésre került, így 4.273.406 
Ft-ot költhettünk fejlesztésre, beszerzésre. 

Óvodánkban a gyermekek napközbeni 

mozgását, illetve a testedzést segítő torna-
eszközök nagy részét már kicseréltük, de a 
gyermeklétszám miatt még többre lenne 
igény. Az elnyert támogatásból három udvari 
játékeszköz beszerzése volt a cél, melyeket 
augusztus végén és szeptember elején tele-
pítettek óvodánk udvarára.  Gyermekeink 
örömére egy mini vár lépegető híddal, 
függeszkedővel, egy az egyensúlyozó járást 
segítő szett, valamint egy négyüléses billenő 
rugós hinta bővíti a játéklehetőségek sorát. 
A mozgáskoordináció fejlesztésének segíté-
sére új rollereket vettünk. Az IKT eszközök 
bővítése is feladatunk, ezért egy notebookot, 
az óvodai ünnepélyek színvonalas lebonyo-
lításához, egy nagyobb teljesítményű hifi  
berendezést, két csoportba CD lejátszót 
vásároltunk.

Az udvarunk zöld területeit a szülők 
segítségével évente szépítjük. A növények 
gondozásához szükséges vizet saját vízellátó 
rendszerrel biztosítjuk (a gyülekezettel kö-
zösen), mely tönkrement így új szivattyút 
és hidrofort vettünk.

Megújult óvodánk konyhája is, mert a 
meglévő rozsdamentes berendezéseket újakra 
cseréltük és vásárolunk egy új ételminta-tároló 
hűtőt, valamint egy új gáztűzhelyt.

Hálás szívvel köszönjük a támogatást és 
bízunk benne, hogy gyermekeink min-
dennapjait tettük ezekkel az eszközökkel 
örömtelibbé, élvezhetőbbé.

Köszönet
Az új udvari játékok telepítéséhez az 

óvoda udvarán megfelelő területet kellett 
kialakítani. A nyári szünetben, egy meleg 
szombati napon, apukák, nagypapák és 
egy testvér segítségével elbontották a régi 
babaházat, eltávolítottak néhány játékot. 
Szeretném a gyermekek és a magam nevé-
ben is megköszönni mindenkinek, hogy 
szabadidejüket feláldozva segítettek ebben 
a munkában.  A segítők névsora: Kovács 
Gábor, Kukucska Dávid, Nagy Ferenc, Rubi 
Gergely, Zatykó Attila. A talaj rendezésben 
nyújtott segítségért köszönet Kovács Viktor 
vállalkozónak.

Mag Pálné

(Tata 1280 × 640 cm)

Magyar Himnusz faragott táblakép

Nyílt napok 
az óvodában
2017.12.11. (hétfő) délelőtt a Süni 

csoport
2017.12.13. (szerda) délelőtt Halacska 

csoport
2017.12.15. (péntek) délelőtt Méhecs-

ke csoport
Ezekre az alkalmakra szeretettel vár-

juk óvodásaink hozzátartozóit, hogy 
betekinthessenek az óvoda minden-
napjaiba.

Karácsonyi ünnepély 
az óvodában

2017.12.21-én délelőtt tartjuk óvodánkban a karácsonyi ünne-
pélyünket. Szeretettel hívunk minden kedves szülőt, testvért, 
nagyszülőt, hozzátartozót erre a szép alkalomra.

Az óvoda dolgozói nevében mindenkinek áldott kegyelemteljes 
karácsonyi ünnepeket és egészségben boldog új évet kívánok.

Mag Pálné

Szépült és gyarapodott óvodánk
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Három fő gondolata:
• az első Luther Márton tézisei. A 95 tétel nem egy-egy mon-

dat, többsége egyetlen hosszabb-, némelyik két-három mondatot 
tartalmaz. 

• a második az 1529-ben kiadott Kis Káté, amely az evangélikus 
egyháznak az Ágostai hitvallás mellett a legfontosabb hitvallási ira-
ta. A német reformátor, egyik legnagyobb hatású műve. Először 
plakát illetve falitábla formában, majd könyv alakban jelent meg. A 
cím fölött az „Enchiridion” kifejezés olvasható, ami kézikönyvet, 
vezérfonalat jelent. A káté több fejezetet tartalmaz. Függelékei: 
Esketési könyvecske-, Keresztelési könyvecske.

• a harmadik említendő összeállítás a Nagy Káté. Első ízben az 
„Emmaus Felé”, evangélikus teológusok folyóirata 1930-ban adta 
ki Sopronban, latin nyelven. A második kiadást 1944-re jegyzik. 
A Káté a lelkészek és a tanítók számára összefoglalva a tanítás leg-
fontosabb tételeit, részben az alapvető szövegeket, mint például 
a Tízparancsolat, az Apostoli hitvallást és a Miatyánkot magyará-
zataként ismertette.

A reformáció elterjedése és megerősödése nyomán, Magyar-
országon is, virágba borult az anyanyelvi kultúra és az irodalom. 
Felsorolásszerűen a következők: A Biblia, A prédikáció, Az imádság, 
A gyülekezeti ének, A hitvitázó irodalom, A protestáns iskoladráma, 
A reformáció korának epikus költészete: verses bibliai históriák, 
A jeremiád, A feddő ének.

A 15-16. század igen gazdag irodalmi anyaggal rendelkezik. A 
reformáció vagy hitújítás, a 16. században, Nyugat-Európában a 
katolikus egyház „hibáinak” bírálatával és azokra való válaszként 

indult mozgalom. A 15–16. században végbemenő gazdasági, 
társadalmi és politikai változások, a reneszánsz és a humanizmus 
eszméinek elterjedése következtében megváltozott a vallással kap-
csolatos magatartás. Egyre fokozódott a katolikus egyház bírálata. 
Luther Márton először az általa megfogalmazott 95 tézissel hívta 
fel a fi gyelmet a hibákra, majd fokozatosan távolodott el a római 
vezetéstől. Ezzel egy időben, Svájcban előbb Ulrich (Huldrich) 
Zwingli, majd Kálvin János elindította az új, független vallási 
mozgalmat. E mozgalmak tagjait a pápasággal szembeni tiltakozás 
(„protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték, a kereszténységnek 
ekkor kialakuló nagy ágát a protestantizmust. Kik a protestánsok: 
Azok a keresztények, akik a reformáció következtében, a 16. szá-
zadban, a katolikus egyháztól különváltak. Két legfontosabb ága 
a református (kálvinista) és az evangélikus (lutheránus) egyház, 
melyek máig jelentős erőt képviselnek. A reformáció egyes irány-
zatainak szétválása a különböző protestáns egyházak, felekezetek 
kialakulásához, majd megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az 
evangélikus (más néven lutheránus) egyház és a református egy-
ház a legismertebbek. Befolyása megtartása érdekében a katolikus 
egyház az ellenreformációval válaszolt.

Erős vár a mi istenünk = A Domingo Deus noster (latin) = 
Unser Gott ist eine starke Erwartung (német)

Békesség Istentől (Református köszöntés Erdélyben) = Pax a 
Deo (latin) = Friede von Gott (német) 

Albertirsa, (Örök élet vasárnapján) 2017. november 26.
Szentjóby Szabó Andor

A teljes cikket elolvashatják a www.albertievangelikus.hu honlapon.

„A reformáció és az irodalom kapcsolata”
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadal-
mi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 

által az Alberti Evangélikus Egyházközség 
pályázatot nyert, melynek keretein belül az 
óvodások az iskolások illetve a felnőttek egy 
előadás sorozaton vehettek részt.

Előadóművészeink, zenészeink a Re-
formáció 500. évfordulójával kapcsolatos 
műsort hoztak el nekünk.

Először 2017.10.26-án (csütörtökön) az 
óvodásaink és 1-5. osztályos tanulóink vehet-
tek részt Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos 
zenés műsorán. A hangulat fergeteges volt, 

együtt énekeltek a művész urakkal és kü-
lönböző hangszerekkel is megismerkedtek. 

Ezen idő alatt 6.,7. és 8. osztályos tanulóink 
az udvaron megrendezett futóversenyen 
vehettek részt.

Majd 2017.10.29-én (vasárnap) Egyház-

zenei áhítat volt templomunkban. Ahol 
az Istvánffy kamarakórus Mutang Lőrinc 
vezetésével, a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Karának Vonós Kamara-
zenekara Kosztándi István vezetésével és a 

Szegedi Szimfónikus Zenekar fúvós művé-
szei Gyüdi Sándor vezényletével, J. S. Bach 
Reformacio Kantáta BWV 80. előadott mű-
veiből hallgathattunk meg templomunkban.

Következő rendezvényünk 2017.11.08-án 
(szerdán) Döbrentey Ildikó és Levente Péter 

a 6.,7. és 8.osztályosoknak: Fiú vagyok-e, vagy 
lány?, párválasztás – pályaválasztás – párbe-

széd, majd törekvő felnőtteknek, Minek a 
nő, minek a férfi ? Minek a házasság? Minek 
a család? Minek a nemzet? című előadásán 
vehettünk részt.

Záró programunk 2017.11.12-én (vasár-
nap) a XV. Tessedik Kórusfesztivál, melyen 
a résztvevők Albertirsa Város Énekkarai és 
vendég fellépő Békéscsabáról a Calandrella 
Kamarakórus volt. 

Köszönetet szeretnénk mondani Kassik 
Károly presbiternek – pályázati felelősnek 
aki, az esemény megszervezésében fontos 
szerepet játszott. Reméljük, hogy mindenki 
nagyon jól érezte magát.  

A szerkesztő

A Reformáció 500. évfordulója
2010 pünkösd ünnepén a Magyarországi Evangélikus Egyház 
meghirdette a reformáció 500. évfordulóját előkészítő program-
sorozatát. Mint ismeretes hitújító téziseivel 1517-ben lépett a 
nyilvánosság elé Luther Márton, ágostonrendi szerzetes. Ennek 
500. jubileumáról emlékeztünk meg 2017-ben.
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H I T É L E T

Apostoli András, egyházközségünk 5. lel-
készének életéről többet tudunk, mint a 
bátyjáéról, Apostoli Istvánról.

„ Én Apostoli András”, a gácsi vár (Nógrád 
VÁRM.) alatt épült városban születtem. Édes-
apám Apostoli Sámuel, édesanyám Zabojnik 
Zsuzsanna. Islokáimat részben Magyarországon 
végeztem, pl. Maskovban, Tamásfalván, Os-
gyánban, Alnovban és Késmárkon, részben pedig 
Erdékyben, pl. Medgyesen és Brassóban. Innen 
visszatérve – igazgatói tisztségbe felvéve – meghívtak 
a padari iskolába, majd a szirákiba, ahonnan vé-
gül Isten akaratából és parancsára a Pest megyei 
pilisi egyházközségbe hívott meg. A szent rendet 
az igen kiváló és művelt férfi útól, Antoni Sámuel 
püspök úrtól kaptam meg Csetneken az 1722. 
esztendő július havának 20. napján.

Így szól önmagáról, az ordinációs irat 
szerint, Ivanics Melinda „Ki dolgát az Úrra 
hagyja” című könyvében.

Apostoli András a Pilisi Evangélikus 
Egyházközség első lelkésze volt. Erről így ír 
Csilló Mihály a PILIS TÖRTÉNETE című, 
1994-ben megjelent könyvében:

„A sziráki betelepülőkkel eljött tanítójuk is. 
Apostoli András. Ez a kiváló képzettségű tanító 
rövidesen a pilisi gyülekezet első lelkésze lett. Még 
ugyanebben az évben pappá szenteli Antonoi 
Sámuel püspök Csetneken. Beiktatása 1722-ben 
a Szentháromság utáni XI. vasárnapon volt. A 
beiktatást testvére Apostoli István alberti lelkész és 
Konyicsek Mátyás irsai lelkész végezték.”

Akárcsak testvérbátyja Albertin, ő is el-
kezdi az anyakönyvek vezetését. Folytatom 
a Csillo könyv további reá vonatkozó részét: 

„Az új lelkész a beiktatási istentiszteleten a 
68. Zsoltár 29. verse alapján hirdette Isten igé-
jét: Istened rendelte el a te hatalmadat. Erősíts 
meg oh Isten azt mit számunkra készítettél. Ez 
a bibliai idézet mélyen rávilágít első lelkészünk 
alázatos voltára. Hitet tesz amellett, hogy meg-
bízatását Isten rendeléséből kapta és ahhoz Isten 
erejét kéri segítségül.

1822-ben a gyülekezetünk első krónikaírója 
nem tudta mi történt első lelkészünkkel. Any-
nyit tudott csak róla, hogy 3 évig szolgált nálunk 
és amint írja – vagy meghalt, vagy egyéb helyre 
ment. Kutatásaim az utóbbi feltételezést igazol-
ják. Ugyanis feltűnik 1740-ben, mint lelkész. 
1745-ben már Albertiben említik, mint lelkész. 
Ugyanabban az esztendőben meg is hal. Nyil-
ván más gyülekezetekben is lelkészkedett 1725 
és 1740 között, de ezek a gyülekezetek előttem 
még ismeretlenek.”

Írja mindezt Csilló Mihály a fent említett 
könyvében. Az első alberti lelkész Claudi-
nyi Frigyes 1712 márciusában Cinkotára 
kerül. A cinkotai gyülekezet ekkor már 
jól szervezett volt. A református templom 
maradványaira felépítették kőtemplomukat, 
igaz ideiglenesen, nádtetővel fedték be. 
Megépült a szerény paplak is. Nem csoda 
ha Claudinyi Frigyes  ezt a gyülekezetet vá-
lasztotta, hiszen Albertiben meg kellett volna 
teremteni a semmiből a hit gyakorlásának 
technikai feltételeit is. Albertiben nem volt 
imaház, nem volt paplak, nem volt orgona 
és a szentségek kiszolgálásához sem volt 
meg minden feltétel. Talán egy bibliája és 
egy Tranoscius lehetett a birtokában.

A cinkotai gyülekezetben Martinin Sámuel, 
Claudinyi Frigyes és Valentiny ÍIlés szolgá-
lata után, akik az iskolai oktatás feladatát is 
ellátták, a Pilisről érkezett Apostoli András 
1725-től hirdette Isten igéjét. Elődei nem 
vezettek írásos dokumentumokat. Ő indítja 
el az első anyakönyvezést . Lelkészsége alatt 
sok jelentős esemény történt.:

1725-ben boltíves mennyezetet kapott  
a-templom. 1726-ban kívül belül tataroz-
zák és zsindellyel látták el. 1729-ben új 
oltárt kapott, 1738-ban pedig öt változatú 
orgona került a templomba. 1734-38 között 
megnagyobbították a paplakot és az iskolát.

A rákoskeresztúri gyülekezet történetéből 
idézem a következő sorokat, ugyanis ekkor 
Cinkota fíliája volt…

„A későbbi időben, 1725-ben Apostoli András 
cinkotai evangélikus lelkész feljegyzésében azt írta, 
hogy mind Cinkotán, mind a szomszédos közsé-
gekben kálvinista hitvallású magyarok laktak.”

„A cinkotai lelkészek nem vezettek naplókat 

(anyakönyveketÍ). ezt a munkát Apostoli András 
Cinkota negyedik lelkésze kezdte el 1725-től.”

Ezek után levélben kerestem meg Vető 
István cinkotai lelkészt, aki érdeklődésemre 
a következő választ adta:

„Apostoli András valóban 1725-ben került 
Cinkotára. Őt nevezi a történetíró „alapító lelkész-
nek”, későbbi esperesnek. 1744-ig volt Cinkotán.

A gyülekezet jubileumi kiadványa (1999) 
csupán annyit ír vele kapcsolatban, hogy lel-
készsége alatt sok jelentős esemény történt (temp-
lom-felújítás, parókia, iskola bővítése, stb.). 
Arról nem szól a krónika, hogy hova távozott.
1744-ben Turdeli Dániel lett itt az utódja.”

A fentiek tanúsága szerint Apostoli And-
rás Cinkotáról jött Albertibe 1744-ben. Az 
anyakönyvi bejegyzés szerint 1744. augusz-
tus 17-én. Másnap már temetési szolgálatot 
végzett.  Írása ugyan nehezen olvasható, de 
érdekes betűformákat használt. A mai em-
bernek igen nehéz kiolvasni. Érdekességként 
említem, hogy sűrűn használja a keresztnevek 
becézett formáját. Ilyen keresztnevek sze-
repelnek az anyakönyvben: Ondreg, Ancsy, 
Anyicska, Ancsa, Dora, Beta, Ersika, Fero, 
Gyura, Gyurko, Gyuro,Elena, Illya, Illusa, 
Jakuba, Jánosa, Ján, Jano, Jancsi, Katta, Ka-
toj, Katka, Mary, Margeta, Marisa, Margena, 
Marciko, Marci, Metusa, Mattyi, Matega, 
Mihóka, Miso, Palko, Palya, Zuzza, Zusa. 

Rövid alberti szolgálatáról kevés az ér-
demleges forrásunk, csupán az anyakönyvek 
beírásai tanúskodnak.

Apostoli András Albertiben halt meg, ő volt 
a gyülekezetünk 5. lelkésze. Temetéséről az 
anyakönyvünkben nem találtam bejegyzést.

Revuczky László
gyűjteményi felelős

2018. évi tisztújítás időpontjai
Szeretném emlékeztetni Testvéreinket, hogy 2018. a gyülekezetekben a tisztújítás éve 
– amikor is újabb hat évre megválasztjuk felügyelőnket, tisztségviselőinket és presbi-
tereinket.  Fontos, hogy részt vegyünk ebben a gyülekezetünk jövőjét meghatározó 
folyamatban! Azért imádkozunk – és erre bíztatjuk testvéreinket is – hogy áldás lehessen 
ezen a folyamaton, és a megválasztott testvéreink szolgálatán. A jelöltek állításában, 
jelölések vállalásában számítunk Testvéreinkre. Mert akkor tudunk formálni egy kö-
zösséget, ha aktív tagként vagyunk jelen. A döntéshozatalban konfi rmált, nagykorú és 
az egyházfenntartói járulékot 2017. december 31-ig rendező tagjaink vehetnek rész 
– ők választhatók és választhatnak is! 

Jelölési időszak: 2018.01.01-2018.02.03
Jelölő közgyűlés: 2018.02.04. 

Választó közgyűlés: 2018.02.25.
Tisztségviselők és az új presbitérium beiktatása: 2018.03.18

Mozzanatok az egyházközségünk múltjából: Apostoli András)
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy királylány, aki egy világvégi város-

ban élt. Soha egy vándor sem lépett be a 
városba, mert az annyira eldugott helyen 
feküdt. A lakók sem lépték még át a város 
határát sohasem, hiszen mindent ők maguk 
termeltek meg: a lentől kezdve, a krumplin 
át a kukoricáig. Még bányájuk is volt, ezért 
a rezet, a vasat, és a sót is ők bányászták. 
A királylány nagyon szeretett volna vilá-
got látni, azonban törvény kötötte oda: az 
uralkodócsalád nem hagyhatta el a várost.

Az apjától kérdezte ő, még kisebb korá-
ban, hogy kimehet-e a városból, amire az 
édesapja azt felelte, hogy kint szörnyűségek 
vannak és rengeteg a veszély, ezért nagy 
ívben kerülje el a kaput. Azonban 15 éves 
korában újra érdeklődni kezdett a kinti vi-
lág után, mert az iskolában tanultak a világ 
többi részén lévő szörnyűségekről. Ennek 
ellenére nagyon kíváncsi lett a királylány, 

akit nevezzünk Virágszálnak. Már 2 éve 
vágyakozott a kinti világ felé, de nem akart 
ellenszegülni apjának. Így még 16 évesen 
kiküldött egy galambot a nagyvilágba, lá-
bán egy levéllel, amelyben megkérte azt az 
embert, aki megkapja a levelet, hogy írjon 
a nagyvilágról. Belesúgta a galamb fülébe, 
hogy szálljon egy szimpatikus férfi  vállára 
és adja át az üzenetet. Virágszál három hó-
nap alatt nem kapott válaszlevelet, amikor a 
születésnapján egy galamb szállt az ablakába 
és a királylány adott neki enni, majd meg-
nézte a lábát, s ott volt egy vörös szalaggal 
átkötözött üzenet. A királylány elolvasta és 
nagyon boldog lett, egy ismeretlen András 
nevű férfi  írt neki a világról és arról, hogy 
ő is királyfi , de oda kalandozhat, amerre 
csak akar.

Egy évig leveleztek egymással, amíg az 
utolsó levélben András királyfi  meghívta 
magához a királylányt, hogy világot lát-
hasson. Virágszál nagyon örült ennek, de 
kétségei voltak, mert apja tilalmának nem 
akart ellenszegülni. Néhány hónap múlva 

mégis rászánta magát a vándorlásra és ké-
szülődni kezdett. Álruhát öltött: koldusnak 
öltözött, majd belerakta a szükséges tárgya-
kat egy hátizsákba. Pontban éjfélkor pedig 
szépen elindult. Egy kis késztetést érzett, 
hogy visszaforduljon, de erőt vett magán és 
elindult az ismeretlen felé. Elővette a tér-
képét, amit a királyfi  rajzolt neki. Elindult 
nyugat felé reményekkel a szívében és soha 
ne ismert boldogság kerítette hatalmába. Éjjel 
látta a tisztán ragyogó csillagokat és érezte a 
természet fi nom illatát. Ment, mendegélt, 
mígnem egyszer sírást hallott. Odamenvén 
egy pici manócskát látott, aki folyamatosan 
pityergett.

– Mi a baj kismanó? – kérdezte a királylány.
– Jaj, a lábam, jaj, de fáj! – jajgatott a kis 

ember. 

Virágszál rögtön látta, hogy itt baj van. 
A kis manó lábából csak úgy dőlt a vér. 
Virágszál gyorsan letépett a szoknyájából 
egy darabot, majd bekötötte a manó lábát. A 
manó megköszönte és adott neki egy sípot.

– Ha bármi bajod van, csak fújd meg a 
sípot! – azzal eltűnt. 

Virágszál eltette az ajándékot, majd tovább 
indult. Már nagyon álmos volt, ezért keresett 
egy alkalmas helyet és lefeküdt. Reggel látja, 
hogy ahová lefeküdt az egy rókavár. Hallja, 
hogy valaki segítségért kiabál belőle. Meg-

nézte, s egy kis rókának beszorult a lába az 
egyik gyökérbe. Segített rajta, s hát pont akkor 
ért haza a rókaasszonyság, aki megköszönte 
a segítséget, majd adott a királylánynak egy 
sípot azzal, hogy ha baj van, csak fújjon bele. 
Virágszál továbbindult az ismeretlen felé. 
Már másfél napja gyalogolt, ezért nagyon 
elfáradt. Látott egy kis derengő fényt nem 
messze, ezért elindult arrafelé. Hát épp egy 
öregapó pihent a házában a kályhája mellett. 
A királylány megkérte, hogy ott aludhasson 
éjszakára és az öreg szívesen bele is egyezett. 
Virágszál elmesélte a történetét és az apó is 
mesélt egyet, s mást. Az apóka szépen el-
altatta a királylányt és ő is elaludt.

Reggel aztán az öregapó adott Virágszálnak 
egy sípot mondván, bármikor segítségére 
lehet. Reggeli után elköszöntek egymástól, 
majd a királylány továbbindult. Ment, men-
degélt, majd meglátott egy várost. Gondolta: 
Ez biztos a kedves levelezőtársam városa 
lesz! Gyorsan bemegyek hozzá! – azonban 
a kapun nem engedték be.

A kalandvágyó királykisasszony
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Nagyon elszomorodott. Ám egyszer csak 
eszébe jutott a manó sípja. Elővette, majd 
belefújt. Rögtön ott termett előtte és azt 
kérdezte:

– Mi a bajod kedves gazdám?
– Jaj, nem is kérdezd! Nem tudok bejutni 

ebbe a városba, pedig nagyon szeretnék! – 
panaszkodott Virágszál.

– Ezen nem is búsult. Manóvá változtat-
lak, és játszva bejuthatunk! 

A királylány ennek nagyon megörült és 
beleegyezett az átváltozásba.

A manócska lekicsinyítette Virágszálat, 
majd átbújtak a kapu alatt. Virágszál meg-
köszönte a segítséget, majd visszaváltozott 
eredeti nagyságára. Csakhogy nagyon rongyos 
volt a ruhája és rongyos ruhába csak nem 

mehet a királyfi  színe elébe, hiszen maga 
is királylány. Ezért elégé elszontyolodott.

– Hogy menjek így András úrfi  elébe?
De eszébe jutottak a sípjai, és gyorsan 

meg is fújta a róka sípját, s a róka ott ter-
mett előtte. Virágszál gyorsan kért tőle egy 
királylányhoz méltó ruhát, azt nyomban 
megkapta, felvette, megköszönte és gyorsan 
a palota felé szaladt. A palota lépcsői nagyon 
síkosak voltak, de a királylány csak szaladt 
felfelé. Egyszer azonban megcsúszott és el-
esett. A ruhája elszakadt, és a lábát is nagyon 
fájlalta. Nagyon szomorú lett.

– Jaj! Így hogyan tudok odamenni András 
úrfi hoz? Nagyon fáj a lábam. Rá sem tudok 
állni! Még az új ruhám is elszakadt! – kez-
dett sírni Virágszál.

Sírt egy darabig, majd eszébe jutott az 
öregember meg a síp. Gyorsan elővette 
és belefújt. Az apóka rögtön megjelent, és 
kérdezte, hogy mi a baj.

– Nagyon fáj a lábam és a ruhám is el-
szakadt! – sírt a lány.

– Ezen ne is búsulj! Rögtön megjavítom! 
– azzal a ruha hibátlan lett, Virágszál lába 
pedig újra ép és egészséges.

Megköszönte a segítséget, és futott tovább 
a trónterem felé. Mikor odaért a trónterem 
ajtaja elé, gyorsan kifújta magát, majd mél-
tóságteljesen belépett a terembe.

Nagyon pompásan volt feldíszítve a he-
lyiség, és csodálatos rózsaillat terjengett az 
egész trónteremben.

– Hiszen ez a kedvenc virágom! – cso-
dálkozott Virágszál.

Ekkor nézett csak jobban körül, s meglátott 

egy igazán jóképű fi atalembert középen, az 
asztalok között. A férfi  felállt, majd odament 
a királylány elé.

– Drága virágszál! Jó, hogy megjöttél! 
Hozzám jönnél feleségül? – kérdezte And-
rás királyfi .

– De hiszen nem is ismerlek! – csodál-
kozott a királylány.

– Pedig ismersz, én vagyok András ki-
rályfi , akivel leveleztél. És mellékállásban 
én voltam a manó, a róka és az öregember, 
akiken segítettél és beszéltél velük. Meg-
tudtam, hogy nagyon kedves, fi gyelmes és 
kötelességtudó lány vagy. Hozzám jössz 
feleségül? – mosolygott.

– Hát … Jó! – mosolygott a királylány 
leendő férjére, aki már kezdetektől fogva 
tetszett neki.

– Csak hívd ide az esküvőre a szüleimet 
is. Nem volt szép tőlem, hogy elszöktem 
tőlük a tudtuk nélkül.

– Ó! Ők már itt vannak! – azzal ellépett 
az egyik sarok elől, ahol ott ült Virágszál 
családja.

A királylány megölelte őket, bocsánatot 
kért a szökés miatt, majd a királyfi  nyakába 
borult és megcsókolta.

Hét országra szóló lakodalmat csaptak, én 
is ott mulattam, jól éreztem magam. Azóta 
is vígan élnek együtt békességben, népes 
családjuk körében. Itt a vége, fuss el véle, 
hazamentek a zenészek.

Veres Csenge 
(7. osztályos tanuló, 

Roszík Mihály Evangélikus Általános 
Iskola)

Áldott karácsonyt 
és békés, boldog új esztendőt 
kívánunk 
gyülekezetünk minden tagjának!
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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

Ünnepi alkalmaink

Hétfő: 07:45-től Iskolások hétkezdő áhítata a templomban
Csütörtök: 08:00-tól Reggeli áhítat az imateremben 17:00 Bibliaóra az imateremben
Péntek: 18:00-tól Énekkari próba a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskolában
Szombat: 16:00-tól Ifjúsági óra az imateremben, majd sportolási lehetőség az iskola torna-
termében
Vasárnap: 10:00-tól Istentisztelet a templomban, minden hónap első vasárnapján, illetve 
nagyünnepeken Úrvacsorával
Gyermek istentisztelet a főistentisztelettel párhuzamosan
Vasárnap: 17:00-tól Esti istentisztelet az imateremben 
Havonta egy alkalommal, a hirdetés szerint, 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

2017. december 24. 10:00-tól istentisztelet a 
templomban
2017. december 24. 17:00-tól Szentesti isten-
tisztelet a konfi rmandusok szolgálatával
2017. december 25.  Karácsony 1. nap-
ja:10.00-tól ünnepi istentisztelet úrvacsorával
2017. december 25. Karácsony 1. napján:17-tól 
ünnepi istentisztelet
2017. december 26.  Karácsony 2. napja: 
10.00-tól ünnepi istentisztelet úrvacsorával
2017. december 31. 10:00-tól istentisztelet a 
templomban
2017. december 31. 17:00-tól Óévi úrvacsorás 
istentisztelet a templomban (borítékos ado-
mányok gyűjtésével)

2018. január 1. 10:00-tól Újévi úrvacsorás 
istentisztelet a templomban (borítékos ado-
mányok gyűjtésével)
2018. január 6. 10:00-tól Vízkereszti isten-
tisztelet a templomban

*****
DÁNSZENMIKLÓSON

2017. december 25. Karácsony 1. napja 8:00-tól 
ünnepi istentisztelet úrvacsorával
2018. január 1. 8:00-tól Újévi Úrvacsorás 
istentisztelet

ADJON ÉLETJEL-ET, 
ÉS JÖJJÖN EL ALKALMAINKRA!

Evangelizációs 
sorozat

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


