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Körülvesznek minket  a hírek, események-
ről– közelebbről és távolabbról– aztán szinte 
észrevétlen, beszivárognak gondolatainkba,  
lelkünkbe, érzéseinkbe és az álmainkba.  
Nincs szabadulás, részeinkké válnak. Mások 
tettei, a magunkéi, balesetek, természeti 
katasztrófák, aggasztó gazdasági hírek, a 
föld ökológiai állapotáról szóló vészjósló 
elemzések, politika, bűntettek sokkoló ké-
pei, személyes emberi tragédiák.

Helyet ugyan változtathatunk, beleme-
rülhetünk valami másba, akár témát is 
válthatunk vagy elzárkózhatunk, de el nem 
menekülhetünk – mert bennünk van már, 
a világ, visz a sodrás, és amit magával hoz, 
emberi erővel nem megállítható.

A címben idézett mondat Péter válasza, 
Jézus tanítványáé – egy olyan beszélgetés 
után, amikor már sokan nem tudnak az 
Ember Fiával tartani. Nem a gyalogúton, 
sokkal inkább azon a lelki ösvényen, taní-
tása ösvényein. Mert úgy érzik, gondolják, 
hogy mindaz, amit Jézus tanít, megmutat, 
és ahová vezetni akar, az már túl sok, nem 
befogadható a számukra. Hiszen épp arról 
szólt még az imént, hogy testét adja értük 
– és aki él ezzel az „ajándékkal” örök élete 
lehet. De ehhez el kell hinni, hogy Ő Isten 
Fia, és ez az új a Vele megélt és megtartott 
kapcsolat következménye, másképp nem 
lehet. Meg is fogalmazza hallgatói közül 
valaki:”Kemény beszéd ez: ki hallgathatja 
Őt?”(Jn 6,60) És sokan valóságosan hátat 
fordítanak Neki.

Ekkor szólítja meg tanítványait a Mester: 
„Vajon ti is el akarok menni?”(Jn 6,67) El-
képzelem ezt a képet, a kérdező tekintetét, 
ahogyan teljes valójával feléjük fordul,  – a 
tanítványok közül talán van, aki zavartan 
lehajtja a fejét, az utat pásztázva,mások arra 
várnak, hogy valaki törje meg ezt a kínos 
csendet - és ekkor Péter  válaszol: 

”Uram, kihez mehetnénk? Örök élet 
beszéde van Tenálad.”(Jn 6,68)

Kihez is mehetnénk - mi magunk is - 
mint kései tanítványok? A bennünk lévő 
gyásszal, veszteséggel, bánattal? Vagy épp 
a túláradó örömmel, a hála szavaival? A 
minket körülvevő sokszor lesújtó hírekkel, 
aggodalmainkkal, tapasztalatainkkal és kér-
déseinkkel? Hol lelünk békére?

A Húsvét már nagyon közel van. Sokan 
már eltervezték, hol is töltik, mi lesz majd 
annak a néhány napnak a programja. Családi 
találkozások, nagy utazások, közös kirán-
dulás. Ebédek és vacsorák a fehér abrosszal 
leterített ünnepi asztal mellett. Lehet, hogy 
szerényebben ünnepelünk  mint máskor.  
Vagy elfeledve mindazt, amit beárnyékol a 
mindennapi robot – fényes ünnepet ülünk 
majd?

De álljunk meg egy percre! Honnan is 
érkezik ez az ünnepnapjainkat és benne 
minket is bevilágító fény? Nem, nem a 
felkelő Nap első sugarai ezek csupán, bár 
a hajnali napfelkelték szépsége valóban le-
nyűgöző.

Ugyan az a fény ez, ami beragyogta a 
római százados lelkét, ott a Golgota vihar-
felhő takarta tetején, Jézus halálának szem-
tanújaként, megértve mindazt, ami a szeme 
előtt történt, amikor kimondja :„Bizony ez 
az ember Isten Fia volt”(Mk 15,39)

Ugyanaz a fény, ami Húsvét hajnalán 
mosolyt csalt Mária Magdolna könnyek-
től áztatott arcára, amikor az „Idegenben”, 
akivel a temetőkertben beszélt, felismerte 
Jézust, a szeretett Mestert, aki Feltámadott.
( Jn 20,16)

Ugyanaz a fény, ami körülveszi a lelkünket, 
a legnagyobb gyász fájdalmában, és újra-
éleszti bennünk a reményt. A JÓHÍR, amire 
olyan nagy szükségünk van, nap mint nap, 
hogy semlegesítse mindazt, ami beszivárog 
az életünkbe, nyugtalanít, beszennyez és 
mélybe húz vagy, amivel éppen mi magunk 
szennyezzük be az életet.

Valóban nem könnyű befogadni ezt az 

egészen új valóságot, amelyről Jézus hozott 
hírt nekünk. Mert nem úgy tapasztaljuk 
meg, ahogyan azt a világot, amit már úgy 
gondoljuk, jól ismerünk – a rendjével, a 
hibáival. Jézus valósága túl van azon a ta-
pasztalaton, amit az érzékeink közvetítenek. 
De hitünkkel mégis megragadható. Így 
érthette meg Péter is, Isten Szentlelkének 
segítségével, hogy nem mehetünk máshoz. 
Hogy csak Jézus közelében kapunk életre 
szóló reménységet – legyünk bár a kereszt 
alatt, útközben valahonnan valahová, vagy 
éppen örömünnepre készülve.

Péter személyes történetét a Passió ese-
ményei között  jól ismerjük. A szenvedélyes 
ígéretet, arról, hogy ha kell, az életét adja 
Mesteréért. Bukását a háromszori tagadás-
ban, amikor ő maga is komoly önismereti 
lépéseket tesz meg és rájön, milyen erőtlen 
és csalárd önmagában lelkesedése. 

De megtapasztalhatja azt is, hogy Jézus 
nem változik. Örök élet beszéde van Nála. 
Akkor is, amikor együtt jár földi életének 
éveiben Izrael poros útjain, akkor is, amikor 
az utolsó vacsora estéjén testének, vérének 
erejéről szól. A Keresztúton, egészen az „El-
végeztetett!” örökkévalóságig visszhangzó 
kiáltásáig, és a nagy megbocsátó találkozás 
pillanataiban is, amikor újra szól Péter felé a 
Feltámadott  Jézus Krisztus újbóli megbíza-
tása„Legeltesd az én juhaimat!”(Jn 21,17)

Hová is mehetnénk, Örök élet beszéde 
van Jézusnál ma is, 2011. Húsvétján, és 
körülölel minket a JÓHÍR világossága. 
Engedjük, hogy megtöltse hittel, szeretettel 
és reménnyel!

Úr Jézus, légy valódi fénye, reménye, Ura 
az ünnepnek és az életünknek! Köszönjük, 
hogy Nálad helyünk van. Kérünk, erősítsd 
meg bennünk a hitet és az örök élet remény-
ségét! Hadd lehessen áldás Húsvétunkon, 
családjainkon, gyülekezetünkön! Ámen

Túri Krisztina
gyülekezeti lelkész

Jöjj, feltámadás fényessége!
„Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van Tenálad…” (János 6,68)
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Van egy nap az év 365 napja között, 
mely jelentőséget kapott keresztyén 
életünk területén.

124 éve Mary Ellen James – lelkészfeleség az 
USA-ban – felhívást intézett egy imanapra, 
melyben elismerjük saját bűneinket és bát-
ran kiállunk a könyörtelen környezetben élő 
szenvedők mellett. Azóta ezen a napon többet, 
jobban gondolunk egymásra, fi gyeljük, hogy 
milyenek az asszonyi sorsok valahol, tőlünk 
egészen távol; a nők mint élik le életüket 
és jutottak hitre az Úr Jézus Krisztusban. 

Így lett aztán az esztendő márciusának első 
pénteki napja a Nők Világi Imanapja.

Hazánk evangélikus gyülekezetei kö-
zül – tudomásom szerint – mi 
elsőként 1983-ban kapcsolód-
tunk be ebbe a nagyon szép, 
érdekes és lelki életünk számára 
értékes imakapcsolatba. Akkor 
a Karib-tenger sziget-
világával ismerkedtünk. 
Mindannyian, akik részt 
vettünk  – több gyüleke-
zetből és felekezetből – 
azon az imanapon ma is 
szívesen emlékezünk rá 
és azóta is egyre többen 
jövünk össze ezeken az 
alkalmakon.

Idén a chilei asszonyok számol-
tak be életükről. Megismerhettük 
gyönyörű, természeti adottságokban 
gazdag országukat, helyzetüket, 
gondjaikat, örömeiket, keresztyén életük 
értékes küzdelmét, hitük erejét. Imádságba 
vihettük Isten színe elé kéréseiket, amelyek 
mindnyájunk kérései a magunk helyén, ha 
ebben a világban Istennel akarjuk megélni 

életünket.
Hány kenyeretek van? Így tette 

fel Jézus a kérdést annak a soka-
ságnak, akik hallgatták a hegyen 
elmondott beszédét. Az élethez 
szükségünk van lelkünk feltöl-
tődésére, a lélek kenyerére, de a 
testünket tápláló kenyérre is. 

Jézus magát adta és azóta táp-
lálja és élteti lelkünket. Azonban 
megkérdezi van-e kenyerünk? És 
azt mondja: Adjatok nekik ti enni. 
– Adjuk Neki és Ő megszaporítja, 
mint a sareptai özvegy kenyerét, 
aki utolsó kenyerét Illés prófétá-
nak adta, és mint a gyermek öt 
kenyere és két hala megelégítette 
a sokaságot. Mindnyájan kaptunk 
Jézus kezében megszaporodó és 
tápláló „kenyeret”. 

Március 4-én gyülekezetünk-
ben Csoszánszki Márta lelkész-
nő hirdette Isten igéjét erről a 
meggazdagító, megszaporodó 
kenyérről. Az óvodánk, isko-
lánk, szeretetotthonunk dolgozói 

közvetítették a chilei asszonyok üzenetét. 
Néhány személyes szóval szólítom meg ősi 
gyülekezetünk tagjait. Akik még élünk és 
részt vettünk ezeken az alkalmakon legyünk 
hűségesek gyülekezetünkhöz, adjuk tovább a 
megízlelt kenyeret a mieink között. Biztosan 
van még olyan fi atal, aki gyermekként kis 
szolgálatot végzett ezeken az alkalmakon, 
jöjjetek közénk és vegyétek az élet kenye-
rét Jézustól, aki azt mondta: „Én vagyok az 
élet kenyere.” „Uram nyisd meg szívemet, 

hogy az élet csodáit Veled élhessem meg. 
Add, hogy minden napon feszülten várjam, 
hogy mi a terved velem.”

Roszík Mihályné

M I S S Z I Ó

Békehullámok 
a Dunán

Magyarországon is szenvedünk az erőszak és ag-
resszió különféle megnyilvánulásától. Jézustól,

a Béke Fejedelmétől tanulhatunk szelídséget és 
alázatot. Hisszük, hogy az erőszaknak nincsen 
jövője. Jézus azt ígérte nekünk: „Boldogok a sze-
lídek, mert ők öröklik a földet.” Ebben segítsen 
minket a „Békehullámok a Dunán” program-
sorozat is. Gáncs Péter elnök-püspök

A „Békehullámok a Dunán” rendezvény-
sorozat célja, hogy bátorítson az erőszak 
felismerésére és leküzdésére, keresztyé-
nekként az erőszakmentes együttélésért 
történő fellépésre, a kapcsolatok építésére, 
a béke lelkiségének megélésére.

A központi kérdés: hogyan válhat a 
Duna, amely a történelem során gyakorta 
volt háborús összecsapások tanúja, Európa 
növekvő globalizációjának összefüggésében 
a béke folyamává?

2011. április 20-án (Nagyszerdán) este 6 
órától a „Békehullám a Dunán” rendezvény-
sorozat magyarországi záró istentiszteletén 
szolgálhat gyülekezetünk énekkara is.

Világi Imanap Albertiben

Az első női imanap kézzel íródott plakátja
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G Y Ü L E K E Z E T I  É L E T

A tavasz tele van ünnepekkel: nőnap, március 15-e, húsvét, május 
elseje, anyák napja…. Nézzük a legelsőt, vajon tisztában vagyunk-e 
történetével?  

Március 8-án tartjuk a Nemzetközi Nőnapot annak emlékére, 
hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy negyvenezer 
munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért, munkaidő-csökkentésért. A 
nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos 
ünneppé az ENSZ-közgyűlés.

Politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdelmeinek 
eredményeképpen a múlt század elején valósult meg az az ötlet, 
hogy az év egy napja legyen jelképesen a nőké. 1909-ben az Ame-
rikai Szocialista Párt február 28-át tette meg nemzeti nőnappá, s 
1913-ig e napon tartották az ünnepet. 

Aztán 1914-ben a New York-i textilmunkásnők 1857-es sztrájk-
jának – más források szerint egy New York-i gyárban 1908-ban e 
napon bekövetkezett tűzben elpusztult 129 munkásnő – emlékére 
került át az ünnep március 8-ára. A legtöbb országban ekkortájt 
erősödtek föl a nők követelései jogaik kiszélesítésére és a foglalkoz-
tatásban, a bérezésben érvényesülő hátrányos megkülönböztetésük 
megszüntetésére. 

A Nemzetközi Nőnapot először 1911. március 19-én ünnepel-
ték meg Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A 
tüntetéseken, felvonulásokon sok férfi  is részt vett, s akkoriban a 
nők választójogának megszerzése kapott hangsúlyt. 

Az ünnep mára elvesztette politikai tartalmát és jelentőségét, s 

jobbára virággal, apró ajándékokkal lepik meg ezen a napon a férfi ak 
a nőket.  Az iskolában arra neveljük a gyerekeket, tudjanak méltón 
ünnepelni. Így aztán idén is volt egy-egy szál virág, apró nőnapi 
meglepetés, amit ezúton is köszönünk „fi ainknak”. 

A legmélyebb nyomot – remélem, az illető nem haragszik meg ér-
te, amiért közzéteszem, – azonban ez a pár sor hagyta bennem:

Mekkora bátorság van ebben a fi úban, hogy a serdülőkor küszöbén, 
amikor érzelmeiket, véleményüket elrejteni igyekeznek és őszinte-
séggel leginkább társaik felé fordulnak a fi atalok, amikor kritikával 
illetnek mindent és mindenkit, és ciki elismerni, hogy történnek 
velünk jó dolgok is, ő mégis képes volt megnyilatkozni.

Kedves Levélíró! 
Köszönöm, hogy erőt adsz a mindennapokhoz, hogy visszahoztad 

a fi atalságba, a munkába vetett, elveszett hitemet. Kérem a jó Istent, 
Neked is adjon majd hasonló „kapaszkodókat”.

Marika néni

Február 15-én farsangi bált rendeztünk a 
Nappali klubban. A klub fennállásának 5. 
évfordulója is egybeesett a farsanggal, így 
dupla ünnepséget tartottunk. Meghívott 
vendégeink közül csak a vezetőnőnk jött el, 
de így is nagyon jól éreztük magunkat.

Pár héttel a farsang előtt felvetődött a bál 
rendezésének az ötlete. A nénik között nagy 
volt a passzivitás. „Minek ez, mi már öregek 
vagyunk!” Vagy: „Be sem kell öltöznünk, így 
is bohócok vagyunk!”. Ilyen hozzáállással 
kezdtük az időpontot egyeztetni Norbival, 
aki a zenét szolgáltatta. Február közepére 
egy kedd délutáni időpontban egyeztünk 
meg. A nénik java része azt mondta, hogy ne 

hívjunk családtagokat, csak magunk között 
legyünk a farsangon.

A Szeretetotthon konyháján főszakácsunk 
igazi szalagos fánkot sütött számunkra. Va-
csorára pedig, virslit kaptunk. Néhányan a 
nénik közül hoztak házi készítésű süteményt 
is. A farsangi jelmezek készítése a nagy ellen-
állás miatt az utolsó napokra maradt. Végül a 
kitűzött időpont előtt fordult a kocka, min-
denki belelkesedett. Minden klubba járót 
egyszerű, de ötletes jelmezbe öltöztettük. 
Kivétel nélkül – beleértve a nővéreket és a 
vezetőnőt is – jelmezt öltött. Kolléganőnk 
férje fényképezett. A nénik nagy szeretettel 
rendeltek képeket, amivel családtagjaikat 
ajándékozták meg.

Zenészünk nagyon kitett magáért. Retten-
tő jó hangulatot teremtett ezen a délután. 
Kivétel nélkül mindenki jól érezte magát. 
A járókeretek és a botok a székek mellett 
maradtak, gazdáik pedig táncra perdültek. 
Egyetlen férfi tagunkat sikerült táncra bír-
nunk. Reméljük a következő farsangon több 
férfi val, büszkélkedhetünk, akikkel együtt 
rophatjuk a táncot. A több részletben sorsolt 
tombolán szép, ötletes ajándékok találtak gaz-

dára. Bátran kijelenthetem igazán jól sikerült 
ez a délután. A mi Kati nénik, aki már 4 éve 
hűséges tagja a klubnak azt mondta, idáig 
még egyik rendezvényünkön sem érezte 
ilyen jól magát. Igaz nekünk nővéreknek ez 
a délután nagyon sok előkészületet, munkát 
igényelt, de a boldog, nevetős arcokat látva 
mindez feledésbe merült. Norbi zenéjére 
egymás kezét fogva táncoltunk, és azt kí-
vántuk, hogy még sok ilyen farsangot éljünk 
meg együtt, ebben a közösségben.

A Nappali klub dolgozói

Nőnapi intermezzo

Fergeteges buli a Nappali klubban

Ifjúsági óra 
– képben
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Ó V O D Á N K R Ó L

Manci óvó néni, ahogyan sokan ismerték 
és szólították 1954. február 1-étől dolgo-
zott Albertirsán óvónőként, majd vezető 
óvónőként. Több generáció óvodáskorú 
gyermekeit nevelte, oktatta nagy szeretettel, 
odaadással, magas színvonalon. A gyer-
mekekkel pillanatok alatt olyan közvetlen 
kapcsolatot tudott kialakítani, hogy úgy tűnt 
már régóta ismerik egymást. A szülőkkel, 
munkatársaival szintén őszinte, egymásra 
odafi gyelő kapcsolatot alakított ki. Manci 
néni óvónőnek született. Hivatástudata, 
gyermek- és emberszeretete végig kísérte 
egész pályafutását. 35 éven keresztül járt az 

Irsai részről Albertire nap, mint nap. Sok-
szor mesélte, hogy néha térdig érő hóban 
iparkodott gyalog az óvodába, hogy időben 
odaérjen. Soha nem késett el. Rendszerető, 
igényes ember volt, amit munkájában mindig 
megtartott és meg is követelt munkatársaitól. 
Tiszteletet adó és tiszteletet érdemlő egyéni-
ség, derűs, vidám, kedves személyiség volt. 
Nagyon szeretett az emberekkel beszélgetni. 
Mindenkire volt ideje.

Munkája mellett a másik legfontosabb do-
log az életében a családja volt. Édesanyjával, 
testvéreivel, azok gyermekeivel való törődés 
teljesítette ki életét.

Mindig nagy örömmel beszélt a szeret-
teiről, bemutatva a családi eseményeken 
készült fényképeket.

Nyugdíjba vonulása után is rendszeresen 
látogatta óvodánkat, érdeklődött felőlünk és 
családtagjainkról. Sajnos nem sokáig élvez-
hette a gondtalan nyugdíjas napokat, mert 
betegsége nagyon hamar kiderült.  22 éven 
keresztül küzdött a gyilkos kórral. Ebben a 
küzdelemben Istenhite segítette.

Manci néni élete és munkája példaértékű 
a ma élő és dolgozó óvodapedagógusok és 
emberek számára.

Amíg élünk emlékét megőrizzük, nyu-
godjon békében!

Mag Pálné óvodavezető 

Óvodai élet
Köszöntünk szép tavasz! Mondjuk boldogan. 
Újult erővel, új lendülettel kezdünk hozzá 
a tavaszi feladatok megvalósításához.

Óvodánkban a tavaszi időszak nagyon 
mozgalmas. Komoly hangsúlyt fektetünk 
ezekben a hónapokban a már kialakított 
hagyományok ápolására. A jeles napokat, 
ünnepeket gazdag tartalommal töltjük, az 
esztétikusan dekorált környezet különle-
gessé teszi a hétköznapok között megbúvó 
ünnepnapokat. 

Az idén is a nőnapi köszöntésekkel kez-
dődött a tavasz első hónapja. A kisfi úk apró 
ajándékokkal kedveskedtek a lányoknak, 
köszöntötték az édesanyjukat, óvó néniket 
és dadusokat, de az idős otthon női lakóiról 
sem felejtkeztek meg. Ezután következett 
a március 15-i megemlékezés. Az ünnepre 

készülődés, a kokárda kitűzése, felvonulás 
zászlókkal a templomkertbe, különleges 
élményt nyújtott a gyermekek számára.

Április 9-én a mi óvodánk rendezésével 
lesz lebonyolítva a városi Ovi Sportnap. 
A gyermekeknek 6 játékos feladatból álló 
versengést szervezünk. Az albertirsai óvo-
dákat 6 csapat képviseli, 5-6 éves gyerme-
kek részvételével. Izgalommal, a győzelem 
reményével készülnek a gyerekek és a fel-
nőttek egyaránt. 

Ezen események közben sem feledkezünk 
meg a legfontosabbról, az érettünk megfe-
szített és feltámadott Úr Jézus Krisztusról. 
Tanításával, példázataival, a jeruzsálemi ün-
nepi bevonulásával, majd a megaláztatáson, 
szenvedésén keresztül a kereszthalál és 
feltámadás történetével ismerkednek meg 
a gyermekek, a korcsoportjuknak megfelelő 
szinten. A feltámadás örömét, a megújulás 

lehetőségét ismételten átélhetjük a termé-
szet újjáéledésével. Természetesen a nyuszi 
és a tojás sem marad el a húsvéti készülődés 
során. Apró kezek díszítenek, festenek. A 
meglepetést ügyesen kell keresni!

Május elején, egyik legkedvesebb ünne-
pünkön az édesanyákat és a nagymamákat 
köszöntik az óvodások. Szorgos munkával 
ajándékot készítenek, verset mondanak, 
szívhez szólóan énekelnek. Nincs szem, 
mely szárazon marad, amikor a kicsi gyer-
mek mondja köszöntőjét.

Ezután az év végéig a nagyobb csoporto-
sok kirándulni mennek. Közben zajlanak az 
évzárói, ballagási előkészületek. Június ele-
jén ismét lezárul egy óvodai év, s már csak a 
gyermeknapi rendezvény marad. Reméljük 
az idei nevelési év végén is elmondhatjuk: 
„Mindeddig, megsegített minket az Úr!”

Aszódi Zsuzsi óvó néni

A győztes csapat Ovisaink és edzőik a verseny előtt

Képek az ovisolimpiáról

Sziklai Máriára emlékezünk
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– Melyik főiskolán végeztél?
– A Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán vé-
geztem rajz szakkollégistaként. Tanítottam 
Pilisen, majd a Tessedik Sámuel Általános 
Iskolában helyezkedtem el. Két év GYES 
után az Alberti Evangélikus Általános Is-
kolában kezdtem meg a munkát, az iskola 
indulásának első évében, az 1993/94-es 
tanévben.

– Hogyan kerültél az Alberti Evangélikus 
Általános Iskolába?

– Roszík Mihály tisztelendő úr hívására 
jöttem ide.

– Mesélj a kezdetekről!
– Az első tanévben egyetlen egy osztály 

tanult az egyetlen osztályteremben. Dél-
előtt velem voltak, délután Tőrös Tiborné 
Gyöngyike maradt velük a napköziben. 

Biztos Te is emlékszel ezekre a kezdeti szép 
időkre, kedves riporter, hiszen Te is ebbe 
az osztályba jártál.

– Mik voltak a kezdeti nehézségek, mint első 
tanító nénije az iskolának?

– Sok öröm, és igen, sok nehézség-ezek 
a szavak illenek legjobban az első évre. 
Tisztelendő úr biztatása, a szülők, gyerekek 
hozzáállása rengeteg erőt adott. De egész 
délelőtt magamban voltam az osztállyal, 
kollégák és segítség nélkül. Nagyon örültem, 
amikor Motyovszki Zsuzsival már ketten 
kezdhettük az 1994/95-ös tanévet. Köszö-
net Zajacz Gyulánénak, aki sokat segített 
akkoriban mindkettőnknek.

– Hányadszor leszel 1. osztályos tanító néni?
– Hatodik alkalommal lesz elsős osztá-

lyom. Magabiztosan, nyugodtan várom a 

szeptembert, az új kihívásokat. Ehhez az is 
hozzájárul, hogy harmadszor fogok tanítani 
a Nemzeti Tankönyvkiadó – általam nagyon 
kedvelt – tankönyveiből.

– Milyen érzés számodra a mostani negyedikeseid 
után első osztályosokkal kezdeni a tanévet?

– Eleinte furcsa lesz a „nagy” negyedike-
sek után a kicsi elsősökkel foglalkozni, de 
az ember ezt a változást hamar megszokja. 
Elsősöket tanítani nagy felelősség, de nagy 
élmény is. Látni, ahogy megtanulják az első 
néhány betűt, ahogy először olvasnak szó-
tagokat, később szavakat, mondatokat, szö-
veget. Ez óriási sikerélmény a gyerekeknek, 
a tanítónak és persze a szülőknek is.

Aki mindezt lejegyezte:
Koska Klára 

tanító

Városunk egyik intézményében, az Alberti Evangélikus Általános Is-
kolában 2011. február 18-án került megrendezésre a farsangi bál.

A rövid, igazgatónő általi megnyitó után az alsós gyerekek jelme-
zes felvonulásával kezdődött a mulatság. Mindenki számára nagyon 
meglepő volt, hogy a rendezvény műsorvezetője legkedvesebb kutyáit 
is magával hozta. Na, persze, a szegény dalmaták ugatni nem tudtak, 
hiszen póráz helyett Szörnyella De Frász fekete kabátjára varrva jelen-
tek meg. Ebből is látszik, hogy mindenki gyönyörű, egyedi jelmezzel 
állt elő. Így aztán nehéz dolga volt a zsűrinek. Sajnos, csak tíz díjat 
tudtak kiosztani, viszont minden jelmezes kapott vigaszként egy-egy 
csokit.

Ezután táncos produkciók következtek. Shakira Waka-wakájára 
több koreográfi át is láthattunk. A nyolcadikosok A répa című mese 
modernizált változatát adták elő. (A darabnak a szövegét is ők írták). 
De sikert aratott a hetedikesek Tanár-paródiája is. Én a frissen ala-
kult Hungária Dance Klub tagjaként a Csókkirály című zeneszámra 
táncoltam osztálytársaimmal együtt. Ezúton is köszönjük Jaziniczky 
Bea néninek a ránk fordított energiáját és szabad idejét, ugyanis az ő 
segítségével sikerült úgy betanulni a mozgást, hogy visszatapsoltak 
bennünket. Ja, igen, és köszönjük a szülőknek a szendvicseket és a 
sok fi nom sütit, ami a büfében várt ránk. 

A megvásárolt tombolákkal számtalan érdekes, hasznos tárgyat le-
hetett nyerni, fődíjként pedig 3-3 tortát sorsoltak ki az alsósoknak és 
a felsősöknek egyaránt.

A tombolahúzás után a felsősöknek diszkó következett, ahol Kökény 
tanár úr volt a DJ. 

A bál alatt sokat táncoltunk, ettünk, ittunk, nevettünk. Így a végén 
mindenki fáradtan, de vidáman tért haza. 

József Eszter 5. a osztályos tanuló

Új kihívások elé nézve
Beszélgetés Szakál Ritával, a leendő 1. osztályosok tanító nénijével

Dalmaták a bálban
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FELHÍVÁS
Az Alberti Evangélikus Egyházközség az idén ünnepli megalapí-
tásának 300.évfordulóját. Mivel őseink faluközösséget is alkottak, 
ezért Alberti, majd Albertirsa újratelepítésének is jeles ünnpe.

Ebből az alkalomból kiállítást rendezünk 2011. szeptember hó-
napban, amelyen bemutatjuk az elmúlt 300 év jeles eseményeit 
rögzítő dokumentumokat, fényképeket. Kiállítunk eredeti matri-
kulákat, különféle anyakönyveket, istentiszteleti és egyéb használati 
tárgyakat, Jegyzőkönyveket, anyakönyvi jellegű dokumentumokat, 
amelyek Egyházközségünk tulajdonában vannak.

Kérjük mindazokat, akiknek birtokában van, a fenti eseménnyel, 
akár hagyatékból, vagy padlástakarításból, a kiállításra kölcsönad-
ható emléktárgy, kérjük támogassa vele kiállításunk anyagának 
bővítését, hogy az minél sokszínűbb lehessen.

Keresünk régi anyakönyvi kivonatokat (születési, esketési, ha-
lotti) keresztleveleket, imádságos könyveket, énekeskönyveket, 
magyar és szlovák nyelvű TRANOSCIUST, tintatartót tollal, és 
egyéb olyan használati tárgyakat, amelyek ősi gyülekezetünk éle-
tére jellemzőek.

Az emléktárgyakról átvételi elismervényt adunk és a kiállítás 
után visszaadjuk azokat eredeti tulajdonosuknak.

A tárgyak leadhatók a gyülekezet irodájában hétfőn és pénteken 
9-13 óráig, vagy Revuczky Lászlónál, a Pesti út 87. szám alatt.

Előre is köszönjük aktív együttműködésüket!

A kiállítás mottója:
„AKI MÚLTJÁT NEM ISMERI, 

AZ JELENÉT NEM ÉRTHETI.”
a kiállítás szervezői

I S K O L A I  É L E T

Az utóbbi időben sokan kérdezik 
tőlem, mit jelent a KEOP rövi-
dítés? Jelentése a következő:

Környezet és Energia Operatív 
Program. Számunkra azért van 
e rövidítésnek jelentősége, mert 
2009-ben egy ilyen pályázaton 
indultunk.

Sok-sok várakozás után 2010-
ben az illetékesek értékelték a 
pályázatunkat , és végül támo-
gathatónak minősítették.

2011. január 24-én írásban 
értesítették az egyházközséget 
a pályázat elnyeréséről.

Újabb feladatok elvégzése után, 

újabb okmányok benyújtása 
mellett a szerződés aláírására 
várunk!

Remélhetőleg újságunk meg-
jelenéséig az aláírás is megtör-
ténik!

A beruházás mindkét intéz-
ménynél az Alberti Evangélikus 
Egyházközség égisze alatt törté-
nik, tehát egyik intézménynek 
sem kerül pénzébe!

Akkor miből valósul meg a 
beruházás: a pályázaton nyert 
összegből és az önerőből.

Hangsúlyoznom kell, hogy az 
önerő 80 %-át a Magyar Evangé-
likus Egyház biztosítja az ilyen 
célokra elkülönített tartalékából, 
a megmaradó 20 %-ot pedig az 
egyházközségnek kell kigazdál-
kodnia.

Engedjék meg, hogy az elnyert 
pályázat tartalmáról is szóljak. 
Az óvoda és iskola épületén lévő 
ablakok és külső ajtók cseréje 
történik meg. 

Közel 120 darab ablakot és 
5 db ajtót kell kicserélni olyan 
minőségre, amely a jelenlegi 
követelményeknek megfelel. 
Biztosítani tudják azt a hő át-
bocsátási együtthatót, melyet az 
előírások megkövetelnek. 

Ezzel természetesen, energia 
felhasználásunk is csökkenni 
fog.

Mindkét intézményünk kí-
vülről kap egy 10 cm-es külső 
hőszigetelést, amely megfelelő 
számú rögzítés után műanyag 
hálóval erősített vakolatot és 
korszerű színezést is kap. Való-
jában új köntösbe bújnak intéz-
ményeink. 

Az iskolában új, korszerű kazá-
nok beállításával is csökkenteni 
kívánjuk a gázszámla nagyságát.  
Az óvoda padlásának szigetelésé-
vel útját álljuk a hő elszökésének,  
ami  ismét energiacsökkentő 
tényező.

Számítások szerint a beruházás 
teljes összege 20 év múlva térül 
meg. Minden bizonnyal addig 
az óvoda és iskola épületeinek 
külső részei nem igényelnek 
ekkora beruházást. 

Az energia csökkenéséből 
származó megtakarítás pedig 
az intézmények oktatási-nevelési 
színvonalának emelésére lesz 
fordítható.

 Intézményeinknél továbbra 
is az odafi gyelő, körültekintő 
munkára lesz szükség. 

A meglévő javainkat meg kell 
őrizni, a munkát olyan szaksze-
rűen kell megszervezni, mely a 
tulajdon védelmét biztosítani 
tudja.

Kassik Károly 
ig. tanács elnöke

Új köntöst kap az evangélikus óvoda és iskola

Nem a papír számít
Magas színvonalú hangversenyt hallhattunk az Alberti Evangéli-
kus Templomban,melyet a Boyzless Voice énekkar és Mekis Péter 
orgonaművész adott. A kitűnő hangú énekeseket Brebovszky Klára 
vezette. Ősz óta énekelnek ebben a felállásban, és nagyon gazdag 
repertoárral bűvölték el a hallgatóságot.

Az esemény a Házasság Hete programsorozat nyitó rendezvénye 
volt, melyet először, de hagyomány teremtés céljából szerveztek 
a lelkes helyiek. 

Isten igéjét Péter Zoltán ceglédi evangélikus lelkész hirdette. 
Igehirdetésében ő mondta a házasságra a címben említett monda-
tot. Nem a papír számít, mondják a házasság ellenzői. Igen, nem 
a papír, vallja az egyház, hanem az Isten áldása számít. Ez az igazi 
alapja a házasságnak. 

A rendezvény csúcspontja a jelen levő házaspárok megáldása 
volt. Majd a jegyespárok álltak az oltár elé és együtt imádkozott a 
gyülekezet a kapcsolatukért.

A helyi gyülekezet tagjai mézeskaláccsal kedveskedtek a pá-
roknak, és mindenki emléklapot kapott az áldás szövegével. A 
rendezvénysorozat a következő héten folytatódik. Kedden este a 
Szeretetnyelvekről hallhatnak előadást az érdeklődők, csütörtökön 
pedig a Tűzbiztos fi lm megtekintése után egy beszélgetésre várják 
a szervezők a párokat. 

Reméljük ez a kitűnő kezdeményezést sok hasonló követi majd 
a jövőben.

Hepp Éva
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Művészeti Gála 2011

Iskolai farsang
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Hol van már az a világ, amikor 
a hosszú haj, a Levi’s farmer, a 
Rolex óra vagy a videomagnó 
számított státuszszimbólum-
nak…. 
A XX. században induló – és 
napjainkban is zajló - tudo-
mányos-technikai forradalom 
hatására mindennapi életünk 
nélkülözhetetlen eszköze lett  
a mobiltelefon és a számítógép, 
e két csodás találmány, amely 
lehetővé teszi, hogy a legkülön-
bözőbb napszakban is elérhetőek 
legyünk. 

A „kicsi” mindig utánozza a 
„nagyot”, hisz ez által is fejlődik. 
De vajon mi, „nagyok”, azaz 
felnőttek tisztában vagyunk-e 
azzal, milyen veszélyek leselked-
nek ránk az említett eszközök 
használata során?  Remélem, 
a Tisztelt Olvasó nem azzal a 

felfogással ért egyet, miszerint 
a szabályok azért vannak, hogy 
megszegjük azokat. 

Ha az általános iskolás korú 
gyerek – a házirend tiltása el-
lenére – mobiltelefont hord a 
táskájában, akár csínytevésnek 
is tekinthetem. Tudjuk, az ör-
dög sosem alszik.… ha ott van 
a kis kütyü, nagy a kísértés arra, 
hogy a mellékhelyiségben sms-t 
írjunk az aktuális szerelmünk-
nek, szünetben elmeséljük hi-
ányzó társunknak, mit mondott 
róla a legjobb barátnője. Újabb 
csínytevés, ha fényképeket ké-
szítünk. Aztán ezek a képek vé-
letlenül felkerülnek a világhálóra 
is. Örülök, hogy leleményesek, 
„életrevalóak” tanítványaink, vi-
szont szívesebben venném, ha 
e tulajdonságukat más területen 
domborítanák ki. Ugyanis amit 

– jóindulatúan – el lehet intézni 
egy fi gyelmeztetéssel, az való-
jában a büntető törvénykönyv 
szerint személyiségi jogokat sértő 
cselekedet. 

Szinte mindenki megtalálható 
már valamelyik közösségi por-
tálon. Kedves, ha  magunkról  
oldalakat  írva, a  nagyvilág  felé 
való megismerésünket  lehető-
vé  tesszük.  Azonban ennek a 
nyitottságnak vannak hátulütői. 
Számtalan hamis felhasználó ál-
nevek mögé bújva jelent nem kis 
veszélyt azokra a fi atal lányokra, 
akik – valószínűleg hiúságból vagy 
tudatlanságból adódóan – egy-
re kihívóbb, szemérmetlenebb 
képeket tesznek fel magukról a 
világhálóra. 

Az, hogy ez zaklatással végződ-
het, hogy bűnözők célpontjaivá 
válhatnak, meg sem fordul a 

fejükben. Mint ahogy az sem, 
hogy beszélgetéseinknek nyoma 
marad, és az bármikor vissza-
követhető. 

Így aztán sokkal jobban meg 
kell gondolni, kiről-miről ho-
gyan nyilatkozunk. A szabad 
véleménynyilvánítás joga ugyanis 
nem szabadosságot jelent. 

Az internet egy eszköz, amely 
építő és pusztító is lehet attól 
függően, mire használják. Segítsé-
gével gyorsan és olcsón érhetünk 
el információkat, együttműködé-
seket indíthatunk el, de tudnunk 
kell, hogy érzelmi és mentális 
függőséget is okozhat.

A szakemberek próbálják egy-
értelművé tenni, hogy a ször-
fözőket senki és semmi nem 
védi: a világhálót mindenki a 
saját felelősségére használja. A 
szülőnek is feladata, hogy erre 
felkészítse, és ha kell, megóvja 
gyermekét.

Mányi Sándorné

„Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, 
csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Őrizz meg az 
élet elszalasztásának félelmétől! Ne azt add nekem, 
amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! 
Taníts meg a kis lépések művészetére!”

Saint-Exupéry: Fohászának felidézésével 
kezdődött 2011. április 2-ának délutánján 
iskolánk 3. Művészeti Gálája a Móra Ferenc 
Művelődési Házban.

Túri Krisztina lelkésznő rövid megnyitó-
jában az év igéjéről szóló megnyitója után 
következtek aztán azok a kis- és nagy lépések, 
amelyeket Gyócsos Krisztina és Brabander 

Szilvia tanított be a keringőző pároknak. A 
gyönyörűen felöltözött táncosokat 
azonnal visszatapsolta a közönség. 

Ezután az első osztályosok a Tán-
coló bárány című mesét adták elő. 
Szintén közös jelenettel, a Meddig 
ér a rigófütty?-tyel  készültek a 2. 
osztályosok, valamint a  hatodi-
kosok, akik a Lúdas Matyi saját 
maguk átírt változatát mutatták be 
nagy sikerrel. 

A 3. évfolyamosok közül Szőnyi 
Csenge, Kardos Nikoletta, Kovács 

Anna, Farkas Gergő, Hor-
váth Imre, Rendek Márk,  Szabó 
Bogdán és Viszolajszki Fülöp, de 
a negyedikes Lajos Viktória is ver-
set mondott. A szavalatok között 
Gyenes Klaudia Hrubi Mihály 
zongorajátékát csodálhattuk meg, 
majd bemutatkoztak táncos lábú 
lányaink, akik Kemencei Judit 
betanításában spanyol táncot ad-
tak elő. 

Voltak könnyedebb hangulatú 

műsorszámok, melyeket a Hepp Éva tanárnő 
vezette népi játékok szakkörünk vagy isko-
lai énekkarunk előadásában tekinthettünk 
meg, és voltak olyan verselők, akik (Láng 
Alexandra, Iker Franciska, Dobrai Éva, Dru-

nek Sára) a világirodalom elgondolkodtató 
remekeivel álltak elénk, de nagy sikert aratott 
a Csövesek Tapsrondója, a fűszoknyában 
előadott Waka-waka koreográfi a és az 5.a 
osztály Csókkirálya is.

Köszönjük a felkészítők és a szereplők 
munkáját, akik ezzel a kellemes délutánnal 
bebizonyították: van fantáziájuk, képesek a 
kellő pillanatban és a megfelelő helyen – sza-
vakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot 
közvetíteni a nézők felé.

Világháló – mindenáron

Szavakkal vagy szavak nélkül 
MŰVÉSZETI GÁLA 2011
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I S K O L A I  É L E T

 

 
 
 
            

Locsolóversek 
 

E háznak kertjében van egy rózsat , 
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremt .  

Vizet öntök a fejére, 
Szálljon áldás a kezére, 
Az Istent l ezt kérem, 
Piros tojás a bérem. 

 
*** 

Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál, 
Megöntözlek rózsavízzel, hogy ne 

hervadozzál.  
Kerek erd n jártam, piros tojást láttam  
Bárány húzta reng  kocsin mindjárt ide 

szálltam.  
Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, 

gyöngyvirágom, 
Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba 

várom! 

*** 

Rózsa, rózsa szép virágszál, 
Szálló szélben hajladozzál.  
Napsütésben nyiladozzál, 
Meglocsollak, illatozzál. 

Foglalkozások, 
mesterségek a Bibliában

Minden év tavaszán megrendezésre kerül egyházunkban a hittan-
verseny. Idén a foglalkozások és mesterségek témában mélyülhettek 
el a lelkes versenyzők. Iskolánk diákjai a Deák Téri Evangélikus 
Gimnáziumban mutatták meg, mit tudnak a fogadósról, az írástu-
dóról, a vámszedőről vagy a prófétáról. Csapataink nagyon szépen 
szerepeltek ezen az egyházmegyei fordulón.

Az alsósok között két csapat is indult, az egyikük második helye-
zést ért el, így bekerültek az országos fordulóra. Ennek a csapatnak 
a tagjai: Kőházi Eszter, Kemencei Edina, Hauzer Dávid és Jancsó 
Bálint. A másik csapat tagjai: Misák Dorina, Galambos Maja, Molnár 
Rebeka és Pena Pellei Rebeca. Ők negyedik helyezést értek el. 

A felsős csapatunk bronzérmes lett, melynek tagjai: Raczki Réka, 
József Eszter, Gálik Antónia és Iker Julianna, akik több gimnáziumi 
csapatot is maguk mögé utasítottak.

A Piliscsabán megrendezésre került Országos Hittanversenyen 

a továbbjutott alsós csapatunk 6. helyezést ért el. Reméljük jövőre 
is hasonló szép eredményeknek örülhetünk.

Ivanics Melinda
***

Eredményhirdetés utáni párbeszéd
– Rita néni, én ezt nem értem.
– Mit, édeském?
– A menetlevélen szereplő pontokat összeadva nekem több, mint 

50 pont jött ki. Akkor most miért 42 pontot mondtak nekünk? 
– Lehet, hogy volt olyan feladat, aminek a pontszámát nem 

vették fi gyelembe
Iskolai alsós korcsoportban: 1. hely: Magyarok Nagyasszonya 

Római Kat. Ált. Iskola irsai evangélikus tanulói 51 p. 2. hely: Sop-
ron: Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 50 p. 3. 
hely: Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola 47 p – jobb activity 
(10 p). 4. hely: Paks: Balogh Antal Római Katolikus Általános Is-
kola 47 p – rosszabb activity (9 p). 5. hely: Győr: Péterfy Sándor 
Evangélikus Oktatási Központ 46 p. 6. hely: Alberti Evangélikus 
Általános Iskola 42 p. (http://gyio.hu)
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ÉLETJEL • AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelős kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Túri Krisztina evangélikus 
lelkész. Felelős szerkesztő: Koska Klára. Szerkesztők: Hepp Éva, Ikerné Roszik Márta, 
Kassik Károly, Mányi Sándorné. A címlapgrafi ka Várhelyi György szobrászművész és Hepp 
Ildikó munkája. Készült: Apáti Nyomda, Cegléd. • Tel: 53/313-565

ÁLLANDÓ ALKALMAK
Hétfő reggel 7:45 – Iskolások hétkezdő áhítata 
a Templomban
Kedd-péntek 7:55-től – Reggeli áhítat a gyü-
lekezeti teremben
Csütörtök 18 óra – Bibliaóra a gyülekezeti 
teremben
Péntek 18 óra – Énekkari próba a gyüleke-
zeti teremben
Szombat 16 óra – Ifjúsági óra a gyülekezeti 
teremben
Vasárnap de. 10 óra – Istentisztelet a Temp-
lomban, vele párhuzamosan gyermek isten-
tisztelet a gyülekezeti teremben
Vasárnap du. 18 óra – Esti Istentisztelet a 
gyülekezeti teremben
Minden hónap 2. szombatján 10 órakor – Baba 
Mama kör az óvodában
Minden hónap 3. szombatján 14 órakor – Szösz-
mötölő Kézműves Klub a Parókián-Pesti 
út 106.

Adjon ÉletJel-et, és jöjjön el alkalmainkra !
*****

EGYÉB ALKALMAK
2011.április 17. Virágvasárnap
Zenés Istentisztelet az Énekkar szolgálatával 
a Templomban 10.00 órakor
2011.április 17. Evangelizáció és Szeretet-

vendégség 16.00-tól az Imateremben
Igét hirdet:Cselényi László missziós lel-
kész
2011. április 18-20.
Böjti istentiszteletek az Imateremben 18.00 
órától
2011. április 21. Nagycsütörtök
Istentisztelet  Passióolvasással 18.00 órától 
az Imateremben
2011. április 22. Nagypéntek
Istentisztelet a Templomban de. 10 órától 
Passióolvasással iskolásaink szolgálatával 
Úrvacsorával
2011. április 24. Húsvét ünnepe
Istentisztelet de. 10.00 órától a Templom-
ban Úrvacsorával
2011. április 25. Húsvét második ünnepe
Istentisztelet de. 10 órától a Templomban, 
Úrvacsorával
2011. június 02. Mennybemenetel ünnepi 
istentisztelet de. 10.00 órától a Templom-
ban
2011. június 12. Pünkösd ünnepe
Istentisztelet de. 10.00 órától a templomban 
Úrvacsorával
2011. június 13. Pünkösd hétfő
Istentisztelet de. 10.00 órától a Templom-
ban Úrvacsorával

TEMETŐ NYITVA TARTÁSA
Minden nap 6-20  óráig
Temetőgondnok: Andó Csaba
Elérhetősége: 06-20-775-37-19

HIVATALI IDŐ
Hétfő és péntek: 9-13 óráig

Telefonszám: 06-53-370-179
Túri Krisztina lelkész: 06-20-824-65-05

Az egyházfenntartó 
gyülekezeti tagok számára 

szolgáltatási díjak 2008. január 1-től
Sírásás 12.500 Ft
Urnás sírásás 5.000 Ft
Sírhely: 1-2. sor 11.000 Ft
Sírhely: 3. sortól 10.000 Ft
Sírhely regisztrációs díj 2.000 Ft
Ravatalozó használati díj 2.000 Ft
Hűtőhasználat napi díja 1.500 Ft
Harangozás 600 Ft
Emlékharangozás 3.000 Ft
Temetés utáni szemétdíj 2.000 Ft

Egyházfenntartási járulék
Aktív dolgozók részére 4.000 Ft
Nyugdíjas, GYES, munkanélküli, 
18 évet betöltött diák 3.000 Ft

Minden hónapban szeretetvendégséggel 
egybekötött evangélizációt szervez az Alberti 
Evangélikus Egyház vendég szolgálókkal. 
Minden érdeklődőt felekezeti hovatartozásra 
való tekintet nélkül, szeretettel hívunk és 
várunk, abban a reményben, hogy

AZ IGE MEGVILÁGOSÍT 
MINDEN EMBERT.

2011. 04. 17. vasárnap 16.00 órakor az 
imateremben.

Igét hirdet: Cselényi László missziós 
lelkész.

Május hónapban az alkalom elmarad, he-
lyette júniusban három napos evangélizációs 
sorozatot tartunk a következő napokon:

2011. 06. 08. szerda 17.00 
2011. 06. 09. csütörtök 17.00 
2011. 06. 10. péntek 17.00 órakor az ima-

teremben.
Igét hirdet: Malík Péter Lucfalvai ev. 

lelkész. 
ALKALMAINK CÉLJA: 
ÖNISMERET ÉS ISTENISMERET AZ 

IGE FÉNYÉBEN
Túri Krisztina 

evangélikus lelkész 

Egyéb 
 események

2011. május 08. Konfi rmációi vizsga és 
Istentisztelet Úrvacsorával 9 órától
2011. május 13-17. Finn testvérgyülekeze-
tünk, az Olari gyülekezet munkatársainak 
látogatása Albertiben
2011. május 15.  délutánján Közös szeretet-
vendégség az Olari gyülekezet küldöttsége 
és az Alberti Egyházközség munkatársai 
számára
2011. május 22. 15.00 órától Cantate va-
sárnapi Egyházmegyei Énekkari Találkozó 
Maglódon
2011. június 08-10 Evangelizációs soro-
zat. 
Igét hirdet: Malik Péter lucfalvi ev. lelkész

Ballagás
Az Alberti Evangélikus Általános 

Iskola 
8. osztályos tanulói 

szeretettel meghívják Önt 
2011. június 12-én 
9 órakor kezdődő 

BALLAGÁSUKRA.

Evangélizációs sorozat


