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Életjel

Miről szól tehát az ünnep? Nem túlzás azt 
mondani, életről és halálról. 

Az emberi lelket minden helyen, minden 
időben és minden kultúrkörben nagyon 
érdekelte a halál kérdése, de akárhogy is 
igyekezett nem láthatott bele a titokba. A 
kérdőjelek pedig egyre sokasodtak:

Van-e reményünk, ez után a földi lét után? 
Mit jelent az, hogy feltámadott Urunk van 
jelen életünkre nézve és hogyan befolyásolja a 
jövőt, ami felé tartunk? Mi a helyzet azokkal 
a szeretteinkkel, akik már elköltöztek ebből 
a világból? A válaszokhoz elég Jézus üres 
sírjához menni, elkísérve az asszonyokat, 
majd pedig a tanítványokat, gondolatban, 
miközben a Szentírás lapjain olvassuk a 
feltámadás történetét.

Annak idején Magdalai Mária, a másik 
Mária és Salome ment a Jézus halála utáni 
harmadik napon a sírhoz, hogy a megfeszí-
tett Jézus Krisztus testét bebalzsamozzák. 
Legnagyobb meglepetésükre a sírt üresen 
találták. Egy angyal állt előttük a sírban, aki 
így szólt: „Ne féljetek! A názáreti Jézust kere-
sitek, akit megfeszítettek? Feltámadt! Nincs itt!” 
(Márk evangéliuma 16:6). 

Mert félelmetesen örvendetes hír az, hogy 
Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Éppen 
ebben a csodálatos a húsvéti hírben, ami 
akármilyen félelmetes is, mégis örvende-
tes, ott a legnagyobb távlat. Nemcsak azért, 
mert akit szerettek, most visszakapták és 
újra együtt lehettek Vele. 

A nagy hír, ami fölszabadult, diadalmas 
örömöt okoz és reménnyel tölt el, arról szól, 
hogy Jézus a halálon túl is Úr. Az a Jézus, 
aki a kereszten szenvedett, aki életét adta 
az életünkért, és Megváltónkká lett, Úr a 
mi világunkban és Úr azon túl is. Abban 
a hitben erősít meg ez a tény, hogy Jézus, 

akit itt ismerhetünk, aki itt szerethetünk, 
aki itt közösségben van velünk, vár ránk ott 
is – élet és halál határán túl. Ő ott is otthon 
van, ahol mi nem jártunk még, ahol az is-
meretlenség félelmet kelt bennünk. Ahová 
senki nem kísérhet el, Jézus velünk jön, a 
legnehezebb ponton sem vagyunk egye-
dül. Sőt, ami még ennél is sokkal nagyobb 
ajándék, otthonra lelhetünk az atyai házban. 
Hogyan lehetséges ez?

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, a 
szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a 
halálból, akkor üdvözülsz!”(Római levél 10:9).

Ez a keresztyének hitének lényege. Húsvét 
nem a földi élet meghosszabbított folyta-
tása, még ha Jézus először ebbe a világba 
lépett is vissza. A Biblia azt tanítja, hogy a 
Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat 
a kulcs. Ebben a kapcsolatban gyógyul az 

emberi lélek, távlatokat kap a létezés, és 
mindaz, ami eltörött, egésszé lehet újra. 
Jézus kezében egymás mellé kerül, ami 
össze tarozik: Teremtő és teremtmény, 
testvér és testvér. Mindemellett pedig a 
teljes életünknek lesz egy új irányultsága, 
ami már itt és most tetten érhető, de még-
sem itt fog kiteljesedni. Nem határoz meg 
többé, behatárolva és gúzsba kötve minket 
emberi természetünk, céltévesztettségünk 
és a mulandóság árnya sem. 

A távlat, amit kaptunk, most ismert em-
beri kereteinket teljességgel szétfeszíti. 
Változhat a tér az idő, a körülmények, de a 
KAPCSOLAT akkor is megtart. Ezzel a re-
ménnyel nézünk előre, az ismeretlen, halál 
utáni lét felé, magunk is, és így gondolunk 
szeretteinkre.

Minden azzal kezdődött, hogy Jézus 
Krisztus felvállalta a kereszthalál kínját, 
harmadnapra pedig feltámadt a halálból, 
majd megjelent a csodálkozó tanítványok-
nak, akik már teljesen elveszítették a re-
ménységüket. A feltámadás tényébe vetett 
hit nélkül a húsvét értelmét vesztett ünnep 
volna és maradna! 

„Ha pedig Krisztus nem támadt volna fel, ak-
kor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló 
a ti hitetek is!” (Korintusiakhoz írt 1 levél. 
15:14) írta Pál apostol. 

Jézus Krisztus feltámadásának ténye tette 
húsvétot az ünnepek ünnepévé! Ezt ünne-
peljük évről-évre, vasárnapról-vasárnapra. 
Nem volt ennél nagyobb győzelem ezen 
a világon, mert ez a feltámadás győzelem 
a bűn felett, győzelem a halál felett. Em-
berek sokaságát tartja fogva a félelem és a 
bizonytalanság. Amikor kijött a sírból akkor 
lett érthetővé mindenki előtt, hogy miről 
is beszélt. Megvan tehát minden okunk az 
örömre és hálaadásra, hisz nem kell tovább 
sötétségben, bizonytalanságban, kilátásta-
lanságban élnünk! Az élet reményét adta 
nekünk vissza az Élő Úr! Kapcsolatban lenni 
Vele, valóban élet és halál kérdése.

Zengjen az ősi húsvéti köszöntés 2014. 
Húsvétján is: Krisztus feltámadt! Krisztus 
valóban feltámadt! Halleluja!

Túri Krisztina
evangélikus lelkész

Feltámadás és élet
Böjt és Húsvét időszakában, mérlegre kerülnek kapcsolataink, életgyakorlatunk 
– önvizsgálatra késztetve minket, ünneplőket. Ha szánunk időt házunk, kert-
jeink rendezése mellett lelkünk rendezésére is, ha megszólíthatóak maradunk 
Isten számára, különleges kincseket rejteget számunkra ez a „megszentelt” 
idő. Mert minden meghallott ige, válaszként megszülető imádság fontos lelki 
növekedésünk folyamatában.
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Köszönjük, hogy nem ért véget utad hoz-
zánk, hanem éppen elkezdődött. Köszön-
jük, hogy ma is bátran szólíthatunk téged 
Mesternek. Szent küldetésed megismerése 
hatalmas öröm számunkra. Ebből élünk 
naponta és ez a mi egyetlen teljes vigaszta-
lásunk. Reménységre és bátorságra ébredt 
húsvéti néped megújult lélekkel dicsér ma 
is Téged. Hallgasd meg énekünk! 

Élő Jézus Krisztus! 
Vedd el tőlünk a sablonos szavakat és 

adj helyette élettel teli üzenetet szerte az 
egyházadban. Vádaskodás helyett a másik 
ember felfedezése, bizalmatlanság helyett 
az együttműködés, erőtlenség helyén pedig 
lendületes szolgálat ébredjen ma. Törede-
zettségünk és szétszakadozottságunk hadd 
gyógyuljon a húsvéti ünnep örömében. Ki-
ábrándultságunkat és elesettségünket hadd 
váltsa fel a Te húsvéti lendületed. Mozgass 
meg minket, hogy mi is mozgatók lehessünk 
gyülekezetünkben. Formáld át életünket! 

Élő Jézus Krisztus! 
Tágítsd ki látókörünket, hogy felelősen 

nézzünk szét környezetünkben. Taníts meg 
minket éleslátásra és a mélységekre is tekintő, 
kutató keresésre. Engedd úgy szemlélnünk 
a múltat ma életünkben, hogy a benned ka-
pott biztos jövő vezessen minket. Szabadíts 
meg a szorongástól. Emelj ki a rettegések 
mélyéről. Törölj ki mindent az életünkből, 

ami szembefordít minket veled. Add nekünk 
ma az értelmes jövő és a tartalmas holnap 
biztonságát. Vezesd küldetésünk! 

Élő Jézus Krisztus! 
Sokan nyújtják felénk kezüket, de nekünk 

nincs erős és nagy kezünk. Sokan kiáltanak 
utánunk, de mi csak ritkán fordulunk vissza. 
Sokan állítanának meg minket az úton, de 
képtelenek vagyunk a lassításra. Húsvéti 
erőddel állj mellénk, hogy ne felejtsük el 
soha közelségedet. Fogd meg a kezünket, 
és emeld fel a fejünket. 

Tégy minket olyanná, hogy téged lássa-
nak és érezzenek az emberek ott, ahol mi 
vallomást teszünk Rólad. Szabadíts meg 
álruhánktól és hazug külsönktől, hogy ne 
ártsunk tovább a te nagy művednek, Adj 
szolgálatunknak őszinteséget! 

Élő Jézus Krisztus! 
Fájdalmas tekinteteket látunk magunk 

körül nap mint nap. Gyásszal, betegséggel, 
magánnyal és eltört élettel küzdő emberek 

kérdéseit hozzuk most is eléd. Kontinensek 
szenvedése, színek és fajok, nemek és korok 
megkülönböztetése fájó teher rajtunk. Látjuk 
a pusztítás és ártás nagy erőit, de hisszük, 
hogy a te isteni gondoskodásod mindent 
felülmúl. Építsd, Urunk a szeretet és bé-
kességet bennünk. Küldj el minket mentő, 
védő és gyógyító szolgálatra a te erőddel. 
Taníts minket alázatra, hogy ne élni és al-
kotni nehéz és sötét napokban is. 

Taníts minket alázatra, hogy ne önmagunk-
ban bízzunk, hanem akaratodat kutassuk. 
Adj nekünk új kezdetet életmentő húsvéti 
győzelmedből. 

Élő Jézus Krisztus! 
Hallgasd meg énekünk! Formáld át éle-

tünket! Vezesd küldetésünk! Adj szolgála-
tunknak őszinteséget! Adj nekünk új kezdetet 
életmentő húsvéti győzelmedből! 

Élő Jézus Krisztus! Építs föl minket a ro-
mokból húsvéti, élő gyülekezeteddé! 

Ámen!

Élő Jézus Krisztus!

Végelszámolás
Előző lapunkban ígéretet tettem, hogy a Vendégház beruházásáról tételes elszámolást 
teszünk közzé. Sajnálom, de az elszámolásban néhány számmal is terhelnem kell a 
tisztelt olvasót.

A Vendégház felújításának költségei:
1. különféle tervek, vázrajzok, közbeszerzési tanácsadás  1.754.675 Ft
2. műszaki ellenőrzés:  300.000 Ft
3. műanyag ablakok, ajtók:  1.400.000 Ft
4. csapadékvíz elvezetés:  635.000 Ft
5. felújítási munkák:  19.475.000 Ft
6. felújítási munkák:  17.118.660 Ft
7. villanyszerelés anyagköltsége:  153.000 Ft
8. festés, mázolás:  798.755 Ft
9. egyéb (fénymásolás, postaköltség stb.):  148.400 Ft
Mindösszesen:  41.833.830 Ft
A Vendégház beruházására Zolnyan Zoltán vállalkozó 38.900.000 Forintért szer-

ződött. Vállalkozását magas színvonalon teljesítette. A határidőket, mely az építésre 
illetve a számlák kifizetésére vonatkoztak, pontosan betartotta, ezt a műszaki, az át-
vételi jegyzőkönyv is tartalmazza. Valójában az Alberti Evangélikus Egyházközségnek 
41.833.830 Forintba került az épület felújítása. A különbözetként jelentkező – a 
szerződési összeg és a végelszámolási összeg különbözete – 2.933.265 Ft a tervezés 
költségeiből, a csapadékvíz elvezetéséből és egyéb kisebb összegekből tevődik össze.

Az Alberti Evangélikus Egyházközség egy korszerű új objektummal bővült, mely-
nek nagyterme alkalmas kisebb (40 fő) rendezvények, értekezletek lebonyolítására 
is, valamint sok pihenni vágyó embert lesz képes színvonalasan kiszolgálni, így a 
bekerülési összeg néhány éven belül megtérülhet.

Kassik Károly 
presbiter
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K Ö Z Ö S S É G I  É L E T

Óvodai beíratás
Szeretettel várjuk az Alberti Evangéli-
kus Egyházközség Óvodájába azoknak 
a kisgyermekeknek a jelentkezését, akik 
2014.09.01. és 2015. 08. 31. között töltik 
harmadik életévüket. A beíratás időpontja: 
2014. április 20-a és május 20-a között lesz, 
munkanapokon 8 és 16 óra között.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyer-
mekével együtt érkezzen, és hozza magával:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a saját és gyermeke lakóhelyét, illetve 

tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
a gyermek TAJ kártyáját
Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése 

után lehet felvenni.
Felvehető, aki a harmadik életévét a felvé-

teltől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
három éves és annál idősebb gyermek óvo-
dai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai  beiratkozás nem jelenti egyúttal 
az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást 
követő 15 napon belül hoz döntést az in-
tézmény vezetője.

1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3)be-
kezdése szerint a gyermek abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét betölti, a neve-
lési év kezdő napjától (2014. szeptember 1.) 
napi négy órát köteles óvodai nevelésben 
részt venni.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasz-
tása szabálysértésnek minősül.

A RAGYOGÓ GYERMEKARCOK 
ALAPÍTVÁNY

(Bír. Vég.: 13.PK.60.514/2006;   
Adószám: 18715943-1-13)

közhasznúsági jelentése
Az alapítvány célja, hogy az Alberti Evan-
gélikus Egyházközség Óvodájában folyó 
egyházi nevelési tevékenységet segítse, a 
hitéletet erősítse. Ezen belül támogatjuk a 
rászoruló gyermekek fejlesztését, étkezését, 
a nevelést segítő eszközök, felszerelések, 
játékok vásárlását, esztétikus környezet ki-
alakítását. 2012-ben az alapítvány 353.959 
Ft bevételt ért el, amelyből 228.704 Ft-ot a 
magánszemélyek 2011-es 1%-os jövedelem-
adójából utalt a NAV az alapítvány számlá-
jára, ezenkívül125.255 Ft pénzadománnyal 
segítették többek alapítványunkat. 

A bevételből az óvodások részére játékokat 
vásároltunk, valamint a 20 éves évforduló 
kapcsán az ugrálóvár költségeihez járultunk 
hozzá 325.415 Ft értékben. Aközzétett adatok 
könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
Szeretettel várjuk további felajánlásaikat a 
10402977-00027181-00000003bankszámla-
számra, valamint személyi jövedelemadójuk 
1%-át a 18715943-1-13 adószámra.

Köszönettel:  Mag Pálné elnök

AZ ÁLDOTT GYERMEKKOR  
ALAPÍTVÁNY   

(Bír. Vég.: 13.PK.60.515/2006/5.;  
Adószám: 18715998-1-13)

közhasznúsági jelentése
Az alapítvány célja: az Alberti Evangélikus 
Általános Iskolában folyó oktatási, nevelési 
tevékenység segítése, az iskola diákjainak 
szervezett szabadidős és kulturális tevé-
kenységek és hagyományőrző rendezvények 
támogatása, valamint a tehetséges gyermekek 
versenyeken történő indulásához történő 
segítség adása.

2012-ben az alapítvány 222.484 Ft bevételt 
ért el, melyből 212.484 Fta magánszemélyek 
1%-os jövedelemadójából, illetve 10.000 Ft 
adományból származott. A bevételből 200.070 
Ft-ot az iskola 2012-es nyári táborozóinak 
útiköltségére használtunk fel.

Aközzétett adatok könyvvizsgálattal nin-
csenek alátámasztva. Továbbra is szeretettel 
várjuk felajánlásaikat a 10402977-00027180-
00000004 bankszámlaszámra, valamint sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át a 18715998-
1-13 adószámra.

Köszönettel: 
Mányi Sándorné 

elnök

Óvodai alkalmak
2014. április 30. Délelőtt Anyák napi 
ünnepély az óvoda 4 csoportjában

****
2014. május 4. Anyák napi családi isten-
tisztelet a Templomban az óvodások 
szolgálatával, utána szeretetvendégség 
az óvodában

****
2014.június 7. Évzáró és ballagás az 
óvodában

****
2014.június 13. Nevelés nélküli nap az 
óvodában

****
2014. június 16. Az óvoda 5 hétig zárva 
lesz, nyitás 2014. július 21-én.

Újra járni az óvodát…
Visszatértem azon falak közé, ahol régen töltöttem mindennapjaimat. A gyakorlatom 
első napján izgatottan mentem, hogy állok helyt pedagógusként. Aszódi Zsuzsi néni 
nagycsoportosai közé kerültem, ahol harminckettő kisgyermek köszönt vissza rám. A 
mihamarabbi beilleszkedésben mindenki segítségemre volt, a gyerekek, az intézmény 
dolgozói. Jó egy ilyen segítőkész közösség tagjának lenni.

Van egy átlagos klisé, hogy a vidék minden szempontból egy kicsit visszamaradott, és 
a legkorszerűbb dolgok csak a fővárosban találhatóak meg. Nagyon sokszor találkoztam 
az előbbi ellenkezőjével, és ezért is szerettem volna itt tölteni a fő gyakorlatomat, hogy 
minél többet tanulhassak. Korábbi gyakorlóhelyemen sem tapasztaltam olyan minőségi 
„munkát”, mely itt folyik. Sok tudást szerezhettem ezáltal, és itt köszönném meg Ildi 
néninek, Zsuzsi néninek és a többi dolgozónak, hogy segítették munkámat, tanulmányai-
mat. Ahogy Roszík Miska bácsi is idézte: „Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok 
el őket, mert ilyeneké az Isten országa.”(Márk 10, 14) Ennek az igének a munkálkodását látni 
az itt lévő pedagógusokban, mely segíti, és megtartja az ő munkájukat.

Ahogy a gyermekek szokták egymást köszönteni egy ünnepi alkalmon, így köszönnék 
el most az olvasóktól: „… Három véka jókívánság, áldjon meg az ég!”

D. Á.

Közhasznúsági jelentések

A közhasznú minősítést 2007-ben megkapott alapítványok ezúton is köszönetet mondanak mind-
azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak az alapítványok működéséhez.  
Köszönjük Bárány Adriennek és Kiss Erikának az alapítvány pénzügyeivel kapcsolatban végzett 
önzetlen, segítő munkáját.
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TISZTELT SZÜLŐ!
A Roszík Mihály Evangélikus Általános 
Iskolába a 2014/2015-ös tanévre az első 
osztályos tanulók beíratásának időpontjai:

• április 28. (hétfő): 8-11 és 14-17 óráig
• április 29. (kedd): 8-tól 18 óráig
A beíratáskor kérjük, hozza magával:
• az óvodai szakvéleményt,
• a nevelési tanácsadás keretében végzett 

iskolaérettségi szakértői véleményt (ameny-
nyiben ilyennel rendelkezik),

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek lakcímkártyáját és TAJ kártyáját,
• 1400 Ft diákigazolvány igénylési díjat,
• NEK-azonosítót (amelyet az Okmány-

irodában lehet igényelni a gyermek személyi 
igazolványa, útlevele vagy születési anya-
könyvi kivonata és lakcímkártyája alapján. Az 
igényléshez a kiskorú tanuló és a törvényes 
képviselő jelenléte is szükséges.)

A beiratkozás nem jelent az iskolába tör-
ténő automatikus felvételt.

A Roszík Mihály Evangélikus Általános Is-
kola három kategóriában indított csapatokat 
a XXIII. Országos Evangélikus Hittanverse-
nyen. Mindhárom csapat az egyházmegyei 
forduló második helyezettjeként jutott tovább 
az országos döntőbe, amelyet 2014. március 
29-én rendeztek meg Aszódon.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az 1.-
2. évfolyamosok kategóriájában az Andó 
Eszter, Balogh Zsófia, Fazekas Julianna, 
Melich Hédi és Takács Edina alkotta csapat 
4. helyezést ért el. A 3.-4. évfolyamos csa-

patunk a dobogó legfelső fokára állhatott. 
Az első helyezés megszerzésével Kovács 
Emese, Szepesi Bálint, Tokai Lili és Veres 
Csenge járult hozzá iskolánk hírnevének 
öregbítéséhez. Az 5.-6. évfolyamos csapa-
tunk résztvevőinek - Herman Máté, Kőházi 
Eszter, Misák Dorina, Szelei Laura - pedig a 
3. helyezést sikerült megszerezni. Istennek 
hálát adva az elért eredményekért gratulá-
lunk a versenyzőknek és köszönjük Dobó 
Dániel lelkésznek valamintDikasz-Ivanics 
Melindának a felkészítést.

1. A gyereknek is van magán élete!
Tartsuk tiszteletben a gyerek magánügyeit. 
Ne beszéljük ki a titkait, vegyük megtisztel-
tetésnek, hogy ránk bízta. Ne hozzuk zavarba 
mások előtt.
2. A titkolózás nem segít!  
Vannak dolgok, amelyek nem a gyerekre 
tartoznak. Ezeket jobb, ha a szülők egy-
más közt vitatják meg, de az ő sorsát érintő 
eseményekről mindenképpen beszélni kell 
vele. A gyerek hamar megérzi a bajt és ha 
nem mondjuk el neki az igazat, akkor magát 
fogja okolni a történtekért, ezért szorongani 
fog. Hosszútávon komoly pszichés zavarai 
is lehetnek ebből adódóan.
3. Az ő nyelvén beszéljünk hozzá! 
Nem mindegy, hogyan beszélgetünk vele. 
Ne felejtsük el, hogy mennyi élettapasztalata 
van eddig, sem azt, hogy nem alakult ki még 
az erkölcsi értékrendje. Mindenről éppen 
annyit mondjunk el neki, amennyit képes 
befogadni az életkorának megfelelően.
4. Vegyük Őt mindig komolyan!
Ahogyan a kérdéseit úgy a problémáit is 
komolyan kell venni. Sajnos a legtöbben el-
felejtettünk figyelni egymásra, meghallgatni 
a másikat. Nem ítélkezni, nem beleszólni 
a másik mondandójába, hanem pusztán 
befogadni a másik ember mondandóját. 
Elfogadni, hogy a problémája valódi gond s 
átgondolni, hogy tudunk-e segíteni. Egyáltalán 
kell-e segítenünk vagy csak meghallgatást, 
együttérzést várt.
5. Válaszoljunk a kérdéseire!
A gyerek állandóan kérdez, számára minden 
talányos, most szeretne rendet tenni ismeretei 
között. Ki más is segíthetne neki ebben, mint 
a szülő és a pedagógus elsősorban. Helytelen 
eljárás, ha a gyereket semmitmondó válaszok-

kal akarjuk lerázni. Némi gondolkodás után 
biztosan megtaláljuk a megfelelő szavakat, 
a korának megfelelő választ, de ha mégsem 
akkor nézzünk utána. Válaszoljunk mindig 
minden kérdésére, mert igen fontos, hogy 
merjen és szeressen kérdezni. A kíváncsiság 
az egyik leghasznosabb hajtóerő a tanulásban.
6. Bízzunk az erejében, tanulni akarásában!
Hányszor halljuk: mindent megtettem ér-
te, mindent megadtam neki és mégis mi 
lett belőle! Sok család békéje bomlott már 
meg a szülői önfeláldozás miatt. Ha mindig 
kiszolgálom, ha szüntelenül a rendelkezé-
sére állok, ha mindent megengedek neki. 
megvonom tőle a lehetőséget, hogy saját 
tapasztalatai alapján tanuljon, hogy próbá-
ra tegye erejét és önfegyelmet alakítson ki. 
Önzetlenségemmel elérem, hogy függővé 
váljon tőlem és ez legkésőbb fiatal felnőtt 
korban biztosan megbosszulja magát. Az 
ilyen gyerek nehezen boldogul a közösség-
ben és a felnőtt lét többi kihívásának sem 
tud majd gond nélkül megfelelni.
7. A szülő is ember!
Senki sem a tökéletesség szobra, mindenki 
követ el hibákat! A gyerekek elég jó teherbíró 
képességgel rendelkeznek, ezért többnyire 
elégedjünk meg azzal a gondolattal, hogy 
az adott pillanatban a legjobb szándékunk 
szerint és a legjobb tudásunk alapján csele-
kedtünk. Az élet sokszor meglepő dolgokat 
produkál s lehet, hogy éppen egy átgondo-
latlan lépés fordítja jobb irányba sorsunkat. 
Be kell látnunk, hogy nem mindig tudjuk 
előre kiszámítani döntéseink és tetteink 
következményeit!
Végül higgyük el, hogy előbb-utóbb gyere-
keink hibáinkkal együtt is képesek szeretni 
minket, ha a jó szándék vezérel és a szeretet! 

MÁRCIUS 15.
Idén a városi megemlékezésen iskolánk ta-
nulói adtak műsort erről szeretnénk most 
megemlékezni e pár képpel.

Útmutató szülőknek a gyermekneveléshez

Istennek hálát adva…
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„Mindenkor örüljetek!” (1Thessz 5,16) – 
hangzik Isten igéje, és a jelenlegi tanév 
háromnegyedén is túl örömünk kettős:di-
csekedhetünk eddig elért eredményeinkkel; 
ugyanakkor örülhetünk annak, hogy negyven 
nap múlva a végére is érünk. 

Mi történt az első félévben? A 227 ta-
nulóból 26 fő ért el kitűnő tanulmányi 

eredményt, 141 dicséret került bejegyzésre, 
az osztályok magatartás, szorgalom átlaga 
pedig táblázatunkban található. Az alsó ta-
gozat tanulmányi átlaga 4,36, a felsőé 3,95 
volt. Sajnos, 13 tanulónk félévi értesítőjébe 
elégtelen érdemjegy került be egy vagy 2-3 
tantárgyból is. Így örömünkbe némi üröm 
is vegyül.

A tanév során több versenyen vettek részt 
tanulóink. Az alsó tagozatosok iskolai olvasó 
versenyén a 2. évfolyamosok közül Balogh 
Zsófia I., Hajdu Anna Zsófia II., Pjeczka Bea 
Kata III. helyezést ért el. A 3. évfolyamo-
soknál I.: Veres Csenge, II.: Kunu Martin, 
III.:Iker Flóra, míg a 4.-eseknél I.:Szepesi 
Bálint, II.:Molnár Petra, III.: Bánszki Lili volt.

A területi szövegértési versenyena 3. év-
folyamos Veres Csenge 3. helyezést hozott 
el, de a szintén harmadikos Székelyhidi 
Martina is az első tíz helyezett között volt 
(felkészítő: Szakál Rita). 

A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen az 
iskolánkból 15 tanuló indult, közülük a me-
gyei fordulóban a legjobb eredményt, azaz 
8. helyezést Csonka Viktor 4. évfolyamos 
tanulónk érte el (felkészítő: Motyovszki 
Zsuzsanna). 

Az országos hittan verseny megyei fordu-
lóján mindegyik csapatunk 2. helyezést ért 
el. Így valamennyien bejutottak az Aszódon 
rendezett országos döntőbe (felkészítők: 

Dikasz-Ivanics Melinda és Dobó Dániel).
A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium kis-

térségi angol versenyén Kassai Viktória 124 
ponttal első, míg József Eszter 114 ponttal 
a 6. helyezést érte el (felkészítő tanár: Zila 
Lászlóné). - A két lány most várja az angol 
középfokú próba-nyelvvizsga eredményét. 
- Eszter jelenleg a London Bridge levelező 

verseny országos döntőjére készül, de az 
angol mellett magyarból is nagyon ügyes, 
hiszen az Országos Lotz János szövegértési 
és helyesírási versenymegyei fordulóján 6. 
helyezést ért el. 

A sport terén elért kimagasló eredményé-
ért Ádám Dorka, Bágyi Gábor, Bágyi Viktor, 
Borgulya András, Hortobágyi Dávid, Kőházi 
Eszter, Kőházi Péter, Magyar Máté, Magyar 
Kristóf kapott dicséretet. 

A Tessedik Sámuel Általános Iskola és a 
városi könyvtár által meghirdetett versenyek 
napjainkban zajlanak – ezekről a következő 
lapszámban számolunk be.

További híreink közé tartoznak azok az 
események, amelyek ebben a tanévben 
kerültek megrendezésre. Többek között 
meg kell említenünk az óvodával közösen 
rendezett farsangi bált, amelynek az isko-
lára eső tiszta bevétele 217.000 Ft volt. Ez 
az összeg az Áldott Gyermekkor Alapítvány 
számlájára lett befizetve. Ez úton is köszön-
jük a támogatásokat.

A március 15-ei városi ünnepségen is-
kolánk tanulói adták az ünnepi műsort. 
Itt is köszönöm a szereplők és a felkészítő 
pedagógusok (Gyócsos Krisztina, Hepp Éva, 
Kovács Katalin) munkáját. 

Iskolánkban március 18-a és 27-e között 
Nyílt napok zajlottak, melynek keretében 
a jövendő első osztályosok és jelenlegi ta-

nulóink szülei kaphattak bepillantást min-
dennapi életünkbe. A szintén óvodásoknak 
szervezett Csicsergő klubunk Motyovszki 
Zsuzsanna és Szakál Rita vezette foglalkozá-
sai véget értek, a beiratkozással kapcsolatos 
információkat megtalálják újságunkban.

Hátralévő feladataink között ott van még 
a 6. és 8. évfolyamosoknak a május 28-ai 
kompetenciamérés, de ballagóinknak még 
az év végi vizsgákon is túl kell esniük. 
Ugyanakkor minden diákot emlékeztetek 
meghirdetett tanulmányi versenyünkre, 
mely szerint: aki a félévi bizonyítványá-
hoz képest az osztályon belül a legtöbbet 
javít az eredményein, az várományosa le-
het egy egyhetes, ingyenes lovastábornak. 
Az első-második évfolyamosok közül az 
osztály legjobb olvasója vehet majd részt a 
tábori foglalkozásokon. Így a Jóisten - és a 
felajánlók segítségével – remélhetőleg tíz 
tanulónk fogja majd a szünidő egy részét 
ilyen tevékenységgel eltölteni. Köszönjük 
az e célból adott támogatásokat.

Ballagással egybekötött tanévzárónkat 
2014. június 22-én 9 órakor tartjuk. Felhí-
vom az érdekeltek figyelmét, hogy iskolánk 
Házirendje értelmében mind az évnyitón, 
mind az évzárón tanulóinknak kötelező a 
megjelenés. A tanév utolsó időszakára kíván-
juk, hogy minden diákunk lelkiismeretesen 
végezze munkáját, ügyesedjen, okosodjon, 
az látszódjon bizonyítványában is, mert:

„Nincs jobb, mint ha örül az ember a 
munkájának…”(Préd 3,22a) 

Mányi Sándorné

alsó tagozat felső tagozat

osztály magatartás szorgalom osztály magatartás szorgalom

1. 4,61 4,76  5. 4,59 4,27

2.a 4,80 4,70 6. 4,22 4,06

2.b 4,82 4,71 7. 4,51 3,51

3. 4,64 4,52 8.a 4,85 3,95

4. 4,40 4,36 8.b 4,68 3,12

átlag: 4,65 4,61 átlag: 4,57 3,78

Iskolai átlag

magatartás: 4,63 szorgalom: 4,2

I S K O L Á N K R Ó L

A 
Móra Ferenc Művelődési  Házban 

2014. június 12-én 18 órakor
a

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola színjátszói
bemutatják

A dzsungel könyve
című színdarabot.

Szeretettel hívjuk Önt is az előadásra.
Belépőjegy: 300 Ft (felajánlás alapítványunk javára)

A tanév vége felé közeledve
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G Y Ü L E K E Z E T I  É L E T

„Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szen-
télyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! 
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagy-
ságához méltóan! Dicsérjétek kürtzengéssel, 
dicsérjétek lanttal és hárfával! Dicsérjétek dobbal, 
körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! 
Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő 
cintányérral! Minden lélek dicsérje az URat! 
Dicsérjétek az URat!” (150. zsoltár)

Isten egyik legnagyobb ajándéka szá-
munkra, hogyha Hozzá tartozunk, mindig 
van okunk az örömre! Még a legnagyobb 
mélységekben is ugyanannyi okunk van 
dicsőíteni Őt, mint amikor úgy érezzük, 
hogy minden szép és jó az életünkben. 
Azért, mert Isten mindig ugyanaz marad, 
Ő sohasem változik. 

A hangulatunk, a családi vagy munkahelyi 
körülményeink, az anyagi helyzetünk, az 
egészségi állapotunk mind-mind változ-
hatnak, az egész világ is megváltozhat, de 
Isten mindig ugyanaz marad! Ugyanaz a 
változatlan, mindenható, örök Isten ma-
rad, aki annyira szeret minket, minden 
embert személy szerint, hogy a saját Fiát, 
az Ő Egyetlenét feláldozta értünk!

Isten maga változatlan, és az Ő irántunk 
táplált szeretete is mindig ugyanaz marad. 
Már önmagában ez a tény elegendő lenne 
arra, hogy mindenkor dicsőítsük Őt! Még-
is olyan könnyen hozzászokunk ehhez a 
csodához, és ha hiszünk is benne, olyan 
könnyen elfeledkezünk róla, és nem tö-
rődünk vele. 

A Mindenható Isten törődik velem, 
jobban szeret engem, mint bárki más a 
világon, és ráadásul örökkévaló, tökéletes 
örömöt és boldogságot akar nekem adni. 
Valóban?  – kérdezzük talán sokszor hitet-

lenkedve, kételkedve, vagy csak legyintünk 
rá, hogy ez meg kit érdekel? Olyan távoli 
és megfoghatatlan dolgok ezek, és mi 
közük van egyáltalán az én mindennapi 
problémáimhoz? Kifizeti-e Isten helyet-
tem a számlákat, ha annyira szeret? Ha 
nem, akkor pedig nem is érdemes tovább 
foglalkozni Vele.

Pedig az igazság az, hogy mindenünket 
Tőle, Istentől kaptuk: az életünket, a szív-
veréseinket, az örömeinket, a szeretteinket, 
az anyagi javainkat, mindent. Mindezekért 
pedig joggal adhatunk Neki hálát, és di-
csőíthetjük Őt. Sőt, mindezek felett Tőle 
még örök életet is kaphatunk, ha hisszük, 
hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia, értünk, a 
mi bűneinkért is meghalt a kereszten! Az 
Istentől a földi életre kapott ajándékainktól 
ugyan megfoszthatnak minket mások, de 
az örök életet senki sem veheti el tőlünk! 
Luther Márton így fogalmazta meg ezt az 
igazságot leghíresebb énekében, evangéli-
kus egyházunk himnuszában, az Erős vár 
a mi Istenünkben: „Kincset, életet, hitvest, 
gyermeket: mind elvehetik, mit ér ez őnekik?! 
Mienk a menny örökre!”

Ez az ajándék, a Menny ajándéka, az örök 
élet és Isten szeretete, amiért mindig dicső-
íthetjük Őt! És minden istentiszteleten ezt 
tesszük. Azért vasárnap tartjuk a heti isten-
tiszteleteinket, mert Jézus vasárnap támadt 
fel a sírból. Vasárnap győzte le a halált, és 
vasárnap szerezte meg feltámadásával az 
örök élet lehetőségét számunkra is! Vasár-
napi istentiszteleteinkkel tehát Jézusnak a 
halál felett aratott győzelmét hirdetjük! De 
természetesen nem csupán ilyen közvetett 
módon – és nem csupán vasárnap – dicső-
ítjük Istent az istentiszteleteinken, hanem 

az igehirdetésekben, az imádságokban és 
az énekekben, kimondott vagy énekelt 
szavainkkal is.

És bármilyen meglepő, arra, hogy Istent 
dicsőítsük, nem Istennek van szüksége, ha-
nem elsősorban nekünk magunknak. Isten 
dicsősége nem lesz attól nagyobb, ha mi 
is magasztaljuk őt, hiszen az Ő dicsősége 
végtelen és teljes a mi közreműködésünk 
nélkül is. Viszont a mi életünkben hatal-
mas változásokat hozhat, ha megtanuljuk 
tiszta szívünkből dicsőíteni Őt. Amikor 
Istent magasztaljuk, akkor öröm és bol-
dogság töltheti el a szívünket, mert Őrá, 
az örökkévaló, szerető Istenre tekintünk 
a saját problémáink és a saját elveszettsé-
günk helyett. 

És Tőle mindig reményt kaphatunk. 
Ezért igaz az a látszólag ellentmondásos-
nak tűnő gondolat, hogy minél nehezebb 
élethelyzetben vagyunk, minél kevesebb 
okunk van az örömre és a hálaadásra, annál 
több okunk, és annál nagyobb szükségünk 
van arra, hogy dicsőítsük Istent! Mert Isten 
mindig változatlan, mindig ugyanaz az Isten, 

Aki mindig ugyanazzal a szeretettel sze-
ret bennünket, még akkor is, ha a látszat 
éppen mást mutat. 

Amikor Istent dicsőítjük, önmagunkat 
is emlékeztetjük rá, hogy milyen hatalmas 
Istenünk van, és Isten maga is lehajol hoz-
zánk, és átölel bennünket jelenlétével és 
szeretetével.

Dobó Dániel 
beosztott lelkész

Meghívó
Szeretettel várjuk a testvéreket 

2014. május 18. vasárnapjára 

a rendkívüli  

TISZTSÉGVISELŐ VÁLASZTÓI KÖZGYŰLÉSRE.

Pilinszky János: 

Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szíve – 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die.

Az istentisztelet  
– lehetőség Isten dicsőítésére
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A kedves olvasó a Gyülekezeti Újság korábbi 
számaiban tájékozódhatott már a demencia 
tüneteiről, típusairól. Most néhány példát 
szeretnék megosztani Önökkel, hogy mi-
ként lehet segíteni a demens beteget napi 
életvitelben és az önellátásban. 

Ha a betegeknek semmilyen feladata nincs 
az önellátás tekintetében hamarabb elfeledi 
azokat a cselekvéseket, mozdulatokat, me-
lyeket korábban tudott.

A betegség kezdeti szakaszában ugyan 
lassabban, de meg tud csinálni még sok 
rutin feladatot, ilyenkor az az ideális, ha 
csak minimális segítséget nyújt számára 
gondozója, hogy amit csak képes csináljon 
meg, annak érdekében önellátási képessége 
tovább megmaradhasson. Igaz ez sokszor 
nehéz, ha gondozója időhiánnyal küzd, de 
érdemes törekedni erre. 

Olyan feladatokkal kell megbízni (pl. 
ruhahajtogatás, asztalterítés stb.), amiben 
nagyobb eséllyel sikerélményt szerez, hogy 
meg tudja csinálni, fel kell térképezni tel-
jesítő képessége határait, hogy a lehető 
legkevesebb kudarc érje.

Amennyiben egy tevékenység elvégzésében 
nagyon ellenáll pl. semmiképpen nem akar 
felöltözni a beteg, akkor nem érdemes ab-
ban a pillanatban erőltetni a dolgot. Rövid 

időre el kell terelni a figyelmét, majd kicsit 
később újból megpróbálni elérni a célt, il-
letve próbáljuk megérteni, hogy miért nem 
hajlandó bizonyos dolgokra.

Öltözködéshez érdemes könnyen fel-
vehető ruhákat használni pl. gomb, cipzár 
nélkül, mert ezek használata a betegség 
korai szakaszában is már gondokat okoz-
hat. Csak az évszaknak megfelelő ruhák 
legyenek hozzáférhetőek. Célszerű abban 
a sorrendben kirakni a ruhákat, ahogy föl 
kell majd venni őket. Tisztálkodás tekin-
tetében a kézmosás, arcmosás mozdulatai 
sokáig megmaradó funkciók, de a fürdéstől, 
zuhanyzástól hamar félelem jelentkezhet. 

A tisztálkodáskor elérhetőnek kell lennie a 
tisztálkodási szereknek, de egyébként nem, 
mert nem tudja megfelelően használni azokat. 
A szomjúság, éhség érzékelése, tudatosulása 
károsodik, csökkent vagy fokozott étvágy tud 
kialakulni. Nem érzékeli jól az étel/ital ízét, 
hőmérsékletét sem. Az étkezések szünetei-
ben rendszeresen kínálni kell folyadékkal. 

Az étkezés mozdulatainak kivitelezése 
fokozatosan nehezedik. Engedni kell kanál-
lal vagy akár kézzel is enni a beteget annak 
érdekében, hogy tovább meg tudja őrizni 
e képességét. Ha nem rág alaposan, fel kell 
aprítani számára az ételt. 

WC használat megtartása érdekében 
jó, ha rendszeresen eszébe van juttatva. 
Célszerű hogy ruházata könnyen kezel-
hető legyen. 

Környezetét a lehető legbiztonságosabbá 
kell tenni. Veszélytelen, stabil bútorokkal 
kell körülvenni, szőnyeg és a küszöb bal-
esetveszélyes. 

Kerülni kell a stresszt, türelmesnek kell 
lenni, kivárni, amíg elkészül. A sürgetés 
ellentétes reakciót vált ki.  Ha nehezen tud 
dönteni, csökkenteni kell a választási lehe-
tőségeket, ezzel is segítve őt. Jellemző, hogy 
a demens beteg szóban nem panaszkodik, 
rossz közérzetét, fájdalmát, ill. új betegség 
kezdetét inkább viselkedésének, tudatálla-
potának megváltozása jelezheti.

A szellemileg leépült ember rendkívül 
kiszolgáltatott: puszta léte és közérzete is 
teljes mértékben a külső segítségen mú-
lik, ugyanakkor ezzel ő nincsen  tisztában. 
Énkép támogatása többek között úgy ér-
hető el, ha felidézésre kerül korábbi élete, 
hozzásegítve ahhoz, hogy összefoghassa a 
magáról alkotott képet.

Felhasznált irodalom: Keglevicsné 
dr. Urbanics Kinga: A demens betegek 
szociális ellátásának kihívásai geriáter 
szemmel

Az időskor jellemzői
„Nem az a fontos, hogy mennyi év volt életedben,
hanem, hogy mennyi élet volt éveidben”

(Abraham Lincoln)

Az öregedés fokozatosan és természetes módon végbemenő fo-
lyamat, a születéssel kezdődik, és minden életszakaszban megállás 
nélkül tart.

Az öregedés elkerülhetetlenül bekövetkezik, annak legfeljebb 
ütemét lehet megváltoztatni. 

Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint az idős-
kor 75 év felett kezdődik, az ennél fiatalabbak csak idősödők, a 90 
évesek és a náluk korosabbak viszont már nagyon idősek.

A kor előrehaladtával, a szervezet számos működése hanyatlik, 
csökken a látásunk, a hallásunk, a vesefunkciók csökkennek, a máj 
tevékenysége lassul, a tüdő kapacitása beszűkül. 

Megváltozik az immunrendszer működése, gyakoribbak a fertő-
zések, az autoimmun betegségek, a daganatos megbetegedések, a 
kialakuló stressz helyzetekre már nem tudnak megfelelően reagálni, 

de a fokozott feledékenységben mutatkozó szellemi hanyatlás is 
hozzátartozik a szokványos öregedéshez. 

Az időskorra jellemző betegségtípusok a következők: 
keringési, szív és érrendszeri megbetegedések (magas vérnyomás, 

érszűkület, agyi keringési zavarok, agyvérzés) 
daganatos megbetegedések (az emlő, a tüdő, az emésztőszervek, 

illetve a prosztata daganata)
mozgásszervi, reumatológiai megbetegedések (csont, ízületi 

kopások, gyulladásos reumás betegségek, csontritkulás) 
anyagcsere betegségek (cukorbetegség, kóros elhízás) 
idegrendszeri megbetegedések (mentális hanyatlás, demencia) 
Ezek a betegségek megelőzhetők, illetve kialakulásuk lassítható 
fertőző betegségek megelőzését szolgáló védőoltással
szűrővizsgálatokkal 
gyógyszeres kezeléssel 
felvilágosítás keretében az egészséges életmód oktatásával
Ugyan is a tudósok szerint 2050-re a 65 év feletti európai la-

kosság 70%-kal, a 80. életévüket betöltött uniós lakosoké pedig 
170%-kal lesz magasabb a mainál. Ez a jelenség kihívások elé állítja 
a 21. század Európáját.

Gyakorlati tanácsok demens betegek  
hozzátartozóinak

K Ö Z Ö S S É G I  É L E T
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ÉLETJEL • AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 
Felelős kiadó: Alberti Evangélikus Egyházközség. Képviseli: Túri Krisztina evangélikus 
lelkész. Felelős szerkesztő: Kovács Zoltán.  Szerkesztők:  Mag Pálné, Dobó Dániel, Mányi 
Sándorné, Czövekné Jazinczky Beáta, Tamás Katalin.  A címlapgrafika Várhelyi György szob-
rászművész 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
Túri Krisztina lelkész:  

06-20-824-65-05

Dobó Dániel lelkész:  
06-20-824-92-93

Elérhetőség: albertielh@lutheran.hu
Honlapcím: www.albertievangelikus.hu

Az egyházfenntartó gyülekezeti 
tagok számára szolgáltatási díjak 

2014-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

****
Egyházfenntartói járulék

Aktív dolgozók részére 5.000 Ft
Nyugdíjas, GYES, munkanélküli, 
18 évet betöltött diák 3.500 Ft

A TEMETŐ  
TÉLI NYITVA TARTÁSA

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

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 gyülekezeti 
teremben
Szombat 16 óra: Ifjúsági óra a gyülekezeti 
teremben
Vasárnap de. 10 óra: Istentisztelet a templom-
ban, vele párhuzamosan gyermek istentisztelet 
a gyülekezeti teremben
Vasárnap du. 18 óra: esti Istentisztelet a gyü-
lekezeti teremben
Minden hónap 2. szombatján 10 órakor Baba 
Mama kör az óvodában
Minden hónap 3. szombatján 14 órakor Szösz-
mötölő Kézműves Klub a Szeretetotthonban

ADJON ÉLETJEL-ET, ÉS JÖJJÖN 
EL ALKALMAINKRA! 

NAGYHETI ÉS  
HÚSVÉTI ALKALMAK

2014. április 13. 10 óra: 
Virágvasárnapi zenés istentisztelet ének-
karaink szolgálatával a Templomban
2014. április 17. 18 óra: 
Nagycsütörtöki istentisztelet Úrvacsorával 
az Imateremben
2014. április 18. 10 óra: 
Nagypénteki Passiói istentisztelet Úrvacso-
rával a Templomban iskolánk tanulóinak 
szolgálatával
2014. április 18. 18 óra: 
Nagypénteki esti istentisztelet az Ima-
teremben
2014. április 20. 10 óra: 
Húsvét ünnepi istentisztelet Úrvacsorával 
a Templomban
2014. április 20. 18 óra: 
Húsvéti esti istentisztelet az Imateremben
2014. április 21. 10 óra: 
Húsvét második napi istentisztelet Úr-
vacsorával a Templomban

EVANGÉLIZÁCIÓS SOROZAT
Minden hónapban szeretetvendégséggel egybekötött evangelizációt 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

2014. április 27. vasárnap 1700 órakor az imateremben.  
Igét hirdet: Kiss László református lelkész.

ALKALMAINK CÉLJA: 
ÖNISMERET ÉS ISTENISMERET AZ IGE FÉNYÉBEN

Túri Krisztina evangélikus lelkész

REJTVÉNY  
GYERMEKEKNEK

Az üres sír története
A hét első napján, korán reggel, amikr még sötét 
volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, 
hogy a kő el van véve a sír elől.

János 20:1
1. Valamilyen anyag, amely vászonból, 
gyapjúból vagy más szálas anyagból készült.
A) sír  B) ruha   C) kő  D) fehér
1. A nő, aki meglátta, hogy a kő Jézus sírjáról 
el van hengerítve:
A) Márta  B) Margit  C) Mária  D) Erzsébet
3. Mit használtak Jézus sírjának bezárásához:
A) ruhát  B) követ  C) földet  D) leveleket
4. A Menny hírnökei:
A) Péter   B) a sír   C) tanítványok   D) az 
angyalok
5. Hogy mondjuk más néve, nem halott?
A) élő    B) síró   C) üres   D) eltemetett
6. A nap, amikor Jézus feltámadását ün-
nepeljük:
A) páska  B) húsvét  C) karácsony  D) 
virágvasárnap
7. Hogy mondjuk másképpen: nincs ben-
ne semmi?
A) sírás   B) sírhely   C) ruha   D) üres
Névvel ellátott válaszaidat a Roszík Mihály 
Evangélikus Általános Iskolában Gyócsos 
Krisztina tanárnőnek adhatod le április 30-áig.

Áldott 
húsvéti ünnepet  

kívánunk  
gyülekezetünk  

minden tagjának!


