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„Ellenben erőt kaptok, hogy amikor eljön 
hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…
egészen a föld végső határáig” – Mondja 
Jézus. Apostolok Cselekedetei 1,8

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, 
és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a 
helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt az égből, amely be-
töltötte az egész házat, ahol ültek. Majd 
valami lángnyelvek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak és leszálltak mind-
egyikükre. Mindnyájan megteltek Szent-
lélekkel…”

Apostolok Cselekedetei 2,1-4
Jézus feltámadása után ötven nappal, a 

mennybemenetelét követő tizedik napon, 
a tanítványok különleges tapasztalatot sze-
reztek. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy 
azon a napon Jeruzsálem tele volt a világ 
minden tájáról érkezett zarándokokkal, 
akik az aratási hálaadó ünnepre érkeztek 
a városba.

Jézus közvetlen tanítványai azonban 
nem voltak közöttük. Ők bezárkóztak egy 
jeruzsálemi házába, rájuk telepedett Jézus 
mennybemenetelének szomorúsága, mert 
úgy érezték, elveszítették Mesterüket. Ott 
maradtak tanácstalanul, bizonytalanságban, 
annak a félelemnek a súlya alatt, hogy akik 
Jézus ellen fordultak, őket is bánthatják 
majd.

Ekkor jön el a Szentlélek.
Következményeként pedig égetővé válik 

a kérdés: Miért vagyunk mi itt bent, amikor 
kint olyan sok ember van, akik még nem 
hallottak Jézusról? Kimentek tehát az ut-
cára, az emberek közé és Péter prédikálni 
kezdett.

Beszélt Jézus személyéről, kereszthalálának 
jelentőségéről, a feltámadás tényéről, Isten 
csodálatos dolgairól – s mindezt olyan erővel 
tette, hogy „amikor ezt hallották, mintha 
szíven találták volna őket” (Apostolok cse-

lekedetei 3,37). Sokan lettek elkötelezett 
keresztyénekké azokban a napokban.

A tanítványok ezután már nem magukat 
féltették, felébredt bennük a másokért ér-
zett felelősség és szeretet – Jézus erejével 
tanítottak, vigasztaltak és gyógyítottak. 
Lényegében folytatták mindazt, amit Jé-
zustól láttak.

Mi volt ennek a hirtelen jött lelki felbátoro-
dásnak az oka? Az, hogy az első Pünkösdkor 
megkapták a Szentlélek ajándékát.

De kicsoda is a Szentlélek?
A legtöbb embernek van valamilyen is-

tenképe, arról is van elképzelése – főleg az 
evangéliumok leírásai alapján, hogy kicsoda 
Jézus, de a Szentlélekről szóló tanítás már 
nem ilyen egyértelmű számukra.

Az Apostoli Hitvallás is tükrözi ezt a 
zavart. Első hitágazatában Istenről, mint 
Atyáról szól, aki Teremtő Isten, aki minden 
élet kiindulópontja. A második hitágazatban 
a Fiú Istent, Jézus Krisztust, mint konkrét 
történelmi személyiséget határozza meg. 
De a harmadik részben, ami a Szentlélekkel 
kezdődik, nem esik szó arról kicsoda Ő, 
sokkal inkább arról, ami a hatása az em-
beri életre.

Egy ősi kép a Naphoz hasonlítja Istennek 
ezt a hármasságát. Az Atya Isten e szerint 
a megközelítés szerint ahhoz az égitesthez 
hasonló, amelyből minden kiindul, amely-
nek léte a földi élet egyik alapja,a Fiú Isten 
a sugarakhoz hasonlítható, amelyek eljut-
nak hozzánk, a Szentlélek Isten pedig az az 
erőtér, az a melengető fényesség, amelyet 
érzünk, amely életre kelt.

Nyilvánvalóan minden hasonlat sántít 
egy kissé, de valamit mégis megérthetünk 
rajta keresztül a lényegből.

Megérthetjük az Atyát, mint felettünk lévő 
Istent, a Fiút, mint hozzánk érkező velünk 
lévő Istent, és a Szentlelket, mint bennünk, 
lévő, belső erőként ható, éltető Istent.

A Szentlélek, ahogyan a Biblia leírja Őt, 
mindig úgy működik az egyes emberekben, 
hogy közösségbe fűzi őket. Először magával 
Jézus Krisztussal, majd pedig egymással.

Isten Lelke mozgásba hoz, a cselekvés 
és az érzelmek szintjén is. Nem kapcsolja 
ki egyik részét sem az emberlétnek – nem 
pusztán érzelmekre hat, vagy gépies tettekre 
sarkal, és nem is csak a gondolkodás mentén 
szólít meg. Mindegyik egyszerre történik, 
talán más más hangsúlyokkal, akár más 
időben is – de teljes lényünk válik érintetté, 
belevonódunk  Isten munkájába.

Emberek eljutnak a Jézusba vetett hitre, 
lelki ajándékokat kapnak, amelyeket azután 
Krisztus egyházának építésére használnak. 
Közben ők maguk is épülnek.

Erre mondja azt Luther Márton „Ami 
nem válik szolgálattá, rablássá válik”. A 
Szentlélek ajándék, nem lehet munkával 
kivívni, de ha megkaptuk és szeretnénk 
megőrizni, akkor ezt az ajándékot felhasz-
nálva kell dolgoznunk. 

A teremtés történetéhez hasonlóan Is-
ten „beleleheli” Lelkét, életlehelletét az 
elárvult tanítványokba és élő gyülekezet 
keletkezik.

A Biblia nem szólistának tartja az egyes 
keresztyéneket, hanem egy nagy zenekar 
tagjainak – ahogyan Pál apostol mondja ők 
a Krisztus teste.(1 Kor 12)

Ahogyan az emberben kölcsönhatásban 
van a test és a lélek ugyanúgy Krisztus Teste 
és Lelke is összetartozik.

Isten kiárasztotta Szentlelkét, hogy kö-
zösséget hívjon életre, Krisztus testét, a 
keresztyén gyülekezetet. 

Ahhoz, hogy az egyes hívő és a gyülekezet 
is „élő” lehessen végtelenül nagy szükségünk 
van erre a Lélekre! Veni Creator Spiritus! 
Jöjj, teremtő Szentlélek! Ámen.

Túri Krisztina
evangélikus lelkész

Veni Creator Spiritus 
– Jöjj teremtő Szentlélek!
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
ifjúsági óráinkra!

Az alkalom a megszokott időben, szom-
baton délután 4 órától kezdődik.

Helyszín: Gyülekezeti terem, Ifi  sarok
Programunk kínálatából: 

• éneklés, gitáros kísérettel közreműködnek 
Iker Julianna és Iker Ferenc. Új énekeket 
is tanulunk, melyeknek szövegét kivetítőn 
kísérhetjük 

• Tábla, és hozzá fi lctollak állnak rendel-
kezésünkre, hogy a beszélgetések során gon-
dolatainkat, ötleteinket feljegyezhessük

• különböző témájú fi lmeket és videókat 

nézünk, melyekről utána közösen gondol-
kodhatunk

• az Ifi  sarok eseményei után a torna-
teremben nyílik lehetőség a sportszerű 
levezetésre

• túrázás, és egyéb szervezett alkalmaink, 
előzetes meghirdetéssel

Szívesen fogadunk témajavaslatokat is, 
amikről úgy gondoljátok, jó lenne közö-
sen gondolkodni, melyekről szeretnétek, 
ha együtt beszélgetnénk.

Kérdéseitekkel bártan forduljatok már 
ifjúsági órán járt társaitokhoz, tanáraitok-
hoz, lelkészetekhez, hogy ők is bíztassanak 
titeket!

„Kicsiny kis fényemmel, világítani fo-
gok…” énekeltük több százan együtt 
Piliscsabán, ahol megrendezésre került 
a XIX. országos hittanverseny döntője 
és az V. országos gyermeknap. 

A hittanverseny döntőjébe egy iskolai 
csapatunk a „Sion leányai” jutottak be. A 
csapat tagjai: József Eszter, Kemenczei Edina, 
Kőházi Eszter és Raczki Réka nagy izgalommal 
készültek a nagy megmérettetésre. A sok 
gyakorlás és imádság meghozta gyümölcsét, 
a lányok második helyezést értek el. 

A gyermeknapon közel ötven fővel kép-
viseltette magát gyülekezetünk. A nyitó 
áhítatot Gáncs Péter püspök úr tartotta, aki 
arról beszélt, hogy egy nagy „erdőt” lát 
maga előtt. 

Tehát azzal kezdtük a napot, hogy „élő 
fának” képzeltük magunkat. A képzeletünk-
re ezután is szükség volt, hiszen Döbrentei 
Ildikó és Levente Péter a mese világába kalau-

zolt minket: „Égből pottyant” történeteket 
hallgattunk, s megosztották velünk a mese, 
az ének és a játék titkait. 

Ezután Róka Szabolcs előadásában gyer-
mekek részvételével Sárkányölő Szent 
György interaktív mesejátéka elevenedett 
meg szemünk előtt. 

A fi nom ebéd elfogyasztása után renge-
teg kézműves program várt ránk: kosarat 
fontunk, labdát nemezeltünk, nádsípot és 
hűtőmágnest készítettünk. 

Ha valaki nem a „kezét” szerette volna 
használni („ágak”– mikor fának képzeltük 
magunkat!!) hanem a „lábát” („törzs”!!), 
akkor sportvetélkedőkre nevezhetett be. Az 
alberti gyerekek közül senki sem volt „falá-
bú”, sok első helyezés született zsákfutásban, 
futóversenyen, ügyességi versenyen, sőt fi ú 
focicsapatunk is jól szerepelt. 

A legkedvesebb szabadtéri elfoglaltság 
mindenki számára a füves dombról való 

legurulás volt!! Aki kicsit pihenni akart, 
megnézhette az Országos Bábverseny győz-
teseinek, a győrieknek az előadását. A tánc-
házban együtt táncolhattunk élő zenére 
soproniakkal, szarvasiakkal, aszódiakkal s 
mindazokkal, akik eljöttek és részt vettek 
ezen a remek gyermeknapon. 

Kézdy Péter záró áhítata után élményekkel 
telve testileg  elfáradva, ám lelkileg feltöl-
tődve indultunk haza Albertirsára. 

Reménység szerint minden gyermek és 
kísérő pedagógus elmondhatja magáról: „Ki-
csiny kis fényemmel, világítani fogok…” 

Aki mindezt lejegyezte:
Ivanics Melinda

Megújult Ifjúsági Órák! Evangélizációs 

sorozat
Minden hónapban szeretetvendégséggel 

egybekötött evangélizációt szervez az 

Alberti Evangélikus Egyház vendég 

szolgálókkal.

Minden érdeklődőt – felekezeti hova-

tartozásra való tekintet nélkül – sze-

retettel hívunk és várunk, abban a 

reményben, hogy az ige megvilágosít 

minden embert 

2010. május 30-án (vasárnap) 15 órakor 

az imateremben.

Igét hirdet: özv. Kálmán Béláné dia-

kónusi szolgáló.

2010. június 27-én (vasárnap) 17 órakor 

az imateremben. 

Igét hirdet: Kis László református 

lelkész.

Alkalmaink célja:

ÖNISMERET ÉS ISTENISME-

RET AZ IGE FÉNYÉBEN.

Alberti Evangélikus Gyülekezet

Pesti út 106. 

Piliscsabai élmények

INDULJUNK, ÉRKEZÜNK

1.  Induljunk, érkezünk, adj nekünk 
társakat! (2×)

Ének útjain nyissad meg titkaid!

2. Hála útjain…
3. Hitnek útjain…
4. Könyörgés útjain…
5. Reménység útjain…
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Nappali klub 2006. január 16-án indult 
8 fővel. Jelenleg 30 fővel működünk. A 
klubba járó idősekről 3 szakképzett nővér 
gondoskodik. A klubban a napi megjelenés 
nem kötelező. A napi átlag 25 fő körül van. 
Minden nap előre meghatározott, meg-
tervezett napirend szerint zajlik. A reggeli 
áhítatot lelkésznőnk tartja. Ez klubtagjaink 
lelki életre nagy hatással van. A Foglalko-
zások előre meghatározott tematika szerint 
zajlanak. A tervezésnél mindig fi gyelünk az 
éppen aktuális ünnepekre, évfordulókra. 
Minden hónapban születés,- névnapokat 
ünneplünk.

Februárban „nyitott” farsangi bált tartot-
tunk, a jelmezes felvonulásra meghívtuk a 
klubtagok családtagjait, és az intézményünk 
és más intézmények vezetőjét is. 

Márciusban a nőnapon nénieink mindig 
kapnak virágot. Az egyedül érők számára ez 
a száll virág az egyetlen megemlékezés.

Húsvét előtti nagypénteken mindig 
templomba megyünk, ami Úrvacsorával 

egybekötött. A nyári kirándulásokról sem 
szoktunk lemaradni. Az ott készült videó, 
és fényképek visszanézése sok emléket idéz 
fel klubtagjainkban. 

Vendégül láttuk már a ceglédberceli idős-
otthon lakóit is.

Az evangélikus óvoda, és iskola diákjait 
mindig nagy szeretettel fogadjuk, amikor 
műsort adnak nekünk.

A felújított udvaron főztünk már halász-
lét, pacalt, és sertéspörköltet is. Az ebédre 
vendégül láttuk az otthon néhány lakóját is. 
A közös éneklés és borozgatás örök emlék 
maradt mindenki számára.

Az ősszel megrendezett szüreti bált kö-
zösen tartottuk az otthon lakóival.

December 6-án hozzánk is el szokott 
látogatni a Mikulás. A jelképes kis csomag 
mindenki számára ott lapul a Mikulás put-
tonyában.

Advent előtti hétvégén megemlékezünk 
azokról a klubtagokról, akik már nincsenek 
közöttünk.

A karácsonyi ünnepet is közösen tartjuk az 
otthon lakóival. A bensőséges, szeretetteljes 
ünnepen időseink, gondozottaink velünk 
együtt elérzékenyülnek.

A Klub tagjainak lehetősége van a napi 
tisztálkodásra, akik egyedül nem tudnak 
megfürödni, a nővérek segítenek ebben. A 
szennyes ruhák kimosására is van lehetőség. 
Jó kapcsolatot építettünk ki a háziorvosokkal 
és nővérekkel. Aki kéri elmegyünk kiíratni 
a havi gyógyszerét az orvoshoz. Sofőrjeink 
kiváltják a recepteket és befi zetik az aktuális 
csekkeket az utcán. Az időnkénti bevásárlás 
is megoldható, ha ezt a család nem tudja 
megoldani. Vérnyomás és vércukormérés 
is az aktuális feladatok között szerepel.

Gondozottjaink szeretnek a klubba járni. 
Itt családias a hangulat. 

Figyelünk egymásra! 
Koskáné Gyöngyi

– Mit jelent számodra 
a Konfi rmáció?

G. A. L.: „A kon-
fi rmáció számomra azt 
jelenti, hogy Isten igaz 
útját követhetem. Üd-
vösséget, új életet és bűn-
bocsánatot kapok.”

R. Z.: „Nekem a 
konfi rmáció azt jelen-
ti, hogy megtanulhatok 
hinni, hogy el ne ves-
szek.”

V. V.: „A felnőtté vá-
lás nagyon furcsa.”

K. C.: „Megvalljam 
a hitemet szóval és cse-
lekedettel.”

M. M.: „Azt jelen-
ti, hogy hiszek Jézus-
ban.”

B. E.: „Nagyon jó 
volt ezekről tanulni, 
többet tudtam meg Jé-
zusról. Megkönnyebbü-

lést okoz, hogy tudom, 
nemsokára vége.”

E. D.: „Ez egy cso-
dálatos érzés, mivel már 
a gyülekezet szemében 
nem csak egy gyerek 
vagyok, hanem felnőtt. 
Evvel a vizsgával a fel-
nőttek közé léphetek és 
nagyon sok tapasztalat-
tal gazdagodhatok.”

K. R.: „Nekem a 
konfi rmáció hitet és sza-
badságot jelent, valamint 
azt, hogy megismer-
hetem Jézus Krisztus 
evangéliumát.”

T. P.: „Számomra 
ez egy olyan kihívás, 
amivel megtisztelem 
az Istent és a gyüle-
kezetet. Ezzel a pró-
bával megbocsáthatom 
a bűneimet az Úr sze-
mében.”

Parókus lelkészt 
választunk!

2010. május 30-án az Istentisztelet után 
tartott közgyűlés keretében parókus lel-
készt választunk az Alberti Evangélikus 
Egyházközségben. Hosszú ideje húzódik 
a lelkészválasztás, végül a többszöri tárgya-
lás, megbeszélés a Pest megyei Evangélikus 
Egyházmegye elnöksége, valamint a presbi-
térium között eredményesen zárult. 

Túri Krisztina lelkész egyedül kerül jelö-
lésre, a szavazó lapon neve után feltüntetett 
igen és nem valamelyikének megjelölésével 
minden egyháztag érvényesítheti vélemé-
nyét.

Minden egyháztag felelőssége, hogy a 
választáson részt vegyen és gyakorolja a tör-
vényben biztosított jogát. Nagy szeretettel, 
testvéri felelősséggel javaslom a választáson 
való részvételt. A megválasztott lelkésznek is 
olyan bizalmat és erőt ad – ha sokan vannak 
jelen és választják meg –, mely a későbbi 
munkájához is hozzájárul.

Presbitérium nevében testvéri szeretettel 
hívok minden egyháztagot a választáson 
való részvételre. 

Kassík Károly presbiter

A nappali klub mindennapjai

Körkérdés 
a konfi rmandusokhoz

A Szöszmötölő Klub 
alkotásaiból
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Virágvasárnap zenés istentiszteletet tartottunk a templomban, me-
lyen a gyülekezetünkben működő mindkét énekkar szolgált.

Szép hagyomány, hogy a Tessedik napok 
keretében városunkban sok vetélkedőt 
rendeznek, melyen a gyerekek összemér-
hetik tudásukat, fejlődésüket évről-évre. 
Így került sor már harmadszor a Területi 
Népdaléneklési Versenyre is. Nyolc is-
kolából közel ötven versenyző érkezett 
erre a nemes vetélkedőre. A három kor-
csoportban indított versenyen iskolánból 
nyolcan vettek részt. A magas színvonalú 
megmérettetésen ketten dobogós helye-
zést is elértek. Bánszky Norbert harmadik, 
Iker Julianna első helyezett lett. Gratulá-
lunk nekik!

Április 24-én, immár másodjára, gyüle-
kezetünk adott otthont az egyházmegyei 
kántorok és zenei szolgálattevők találko-

zójának. A családias hangulatú együttléten vendégünk volt Bence 
Gábor, a fóti Kántorképző igazgatója. Előadásában a kóruséneklés 
fontosságáról, az énekkarok vezetésének nehézségeiről, és szép-
ségeiről beszélt, majd a gyakorlatban mutatta meg néhány kórus-
mű betanításának fortélyait. A bátrabbak karvezetői gyakorlatot 
is vehettek. A nap üzenete az volt, hogy Isten igéje éneklésen 
keresztül mélyebbre hatol a szívünkben, énekeljünk tehát minél 
többen együtt.

Cantate vasárnap Tápiószelén rendeztük meg a hagyományos 
egyházmegyei kórustalálkozót. Szavak helyett beszéljenek inkább 
a képek.

Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor részt vettünk Nyár-
egyházán az „Énekeljünk együtt!„ rendezvényen. A környékbeli 
dalosajkú gyerekek találkozóján Campanella gyerekkórussal sze-
repeltünk. A felszabadult éneklés után még táncházzal is kedves-
kedtek házigazdáink. Köszönjük a meghívást.

Hepp Éva

ZENEI ESEMÉNYEK
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Mindennapok 
az óvodában

Beszélget az óvó néni a gyerekekkel arról, hogy kinek, mennyit 
keres a szülője. Egyik kisgyermek megszólal: – Az én anyukám 
100 ezer forintot keres.

Így a másik: – Az én apukám 150 ezer forintot keres. 
Megszólal egy kislány: – Az én apukám nagyon jól keres, 300 

ezer forintot kap. 
Erre az óvó néni: – Na, ez igen! Én ezért a pénzért 3 hónapig 

dolgozom! 
Csend… 
Megszólal a kislány: – De óvó néni! Az én apukám ezért dolgozni 

jár, nem velünk játszani!
Önök is így gondolják, kedves olvasók?
A 3-6 éves gyermek, éltető, elsődleges tevékenysége a játék. Mit 

látnak a kívülállók az óvodába betérve? A gyermekek és az óvó nénik 
játszanak, állandóan és folyamatosan. Az óvodapedagógusoknak, 
erre a folyamatos játékra kell építeni a fejlesztő munkát. Az óvodás-
kor hordozza magában a legtöbb változást, fi zikai, értelmi és lelki 
átalakulások sorozatán mennek keresztül a gyermekek. Az óvo-
dáskor az, amikor még minden lehetséges. Nyitottak minden őket 
körülvevő ingerre, és személyekre. Mintát látnak a felnőttekben. 
Ezért óriási a felelősségünk mindannyiunknak, akik a gyerekek-
kel kapcsolatba kerülünk. Ez a felelősség vezet bennünket a napi 

tevékenységek megszervezésekor, mert csak átgondolt tervezéssel 
tudunk jó eredményeket elérni. Fontos a rendszeresség, az állan-
dóság és kiszámíthatóság, valamint a jó szokások kialakítása és be-
tartatása. Programunk készítésekor, a napirend megszervezésében 
mindezeket fi gyelembe vettük. Ilyen igazodási pontok a gyermekek 
számára a reggeli áhítatok, elcsendesedések, az étkezések és a leve-
gőzés időpontjai. A közöttük lévő időt, illetve az óvodába érkezés 
utáni időszakot, korcsoportonként másképp töltjük ki. Valamennyi 
korcsoportban szervezünk mindenki számára kötelező és szabadon 
választható tevékenységeket. A középső és nagycsoportban a kö-
tött foglalatosságok nagyobb hangsúlyt kapnak, azonban mindez 
nem jelenti a gyermekek játéktevékenységének a csorbítását. A 
gyermekek fejlettségének, fejlődésbeli hiányosságainak az ismere-
tében határozzuk meg a feladatokat. Van idő a gyakorlásra, ismételt 
játékra.   A mesék, versek, énekes dalos játékok, a mozgás, versen-
gések, beszélgetések, a kézimunka sokfélesége, a bibliai történetek, 
matematikai játékok teszik sokszínűvé napjainkat. Nagycsoportos 
korban a komolyabb, bonyolultabb feladathelyzeteket is szívesen 
vállalják, mert örömöt jelent számukra a helyesen megoldott fel-
adat, egy pontosan elvégzett munka. Valljuk, hogy a gyermekek-
nek szükségük van útmutatásra, javaslatokra. Fontos, hogy tudják, 
egy-egy tevékenység milyen magatartásformát kíván. Szeretnénk 
az értelem fejlesztése mellett, az alapvető emberi értékekre, mint 
a fi gyelmesség, segítőkészség, alkalmazkodásra tanítani a gyerme-
keket. Reméljük, munkánk nem hiába való!

Aszódi Zsuzsi óvó néni

FONTOSABB ÓVODAI IDŐPONTOK:
2010. május 28. péntek: gyermeknap 
2010. június 5. szombat:  évzáró
2010. június 18.: nevelés nélküli nap
2010. június 20.: tanévzáró istentisztelet
2010. június 21-től 2010. július 23-ig: nyári szünet
2010. július26.: nyitás a nyári szünet után

Az Alberti Evangélikus Általános Iskola búcsúzó diákjai szeretettel 
meghívják  Önt és kedves családját 2010. június 20-án 9 órakor  

tartandó ballagási ünnepségükre.
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Március 31-én, szerdán a szokásostól eltérően 
telt a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 

A projektnapon ugyanis a felső ta-
gozatosoknak nem osztálykeretben, 
hanem attól kisebb csoportokban 
folyt a munka. 

A legérdekesebb és egyben leg-
nehezebb feladatok a tanulókból 
alakult NCIS csapatnak jutottak, 
ők ugyanis az intézmény épüle-
tében történő természetvédelmi 
nyomozás mellett beszámolót 
készítettek nemzeti parkjainkról, 
valamint kép- és híranyagot gyűj-
töttek az iskolai újság következő 
számához.

A Trepp-trapp csapat feladat-
végzésének eredeti helyszíne a 
Dolina volt, ahol terveink szerint faültetés, 

metszés, tisztogatás alkotta volna a munka 
dandárját egy kis kerékpártúrával egybeköt-

ve. Mivel az égi 
áldás keresztül-
húzta terveinket, 
így ezek a tanulók 
a városi könyvtár 
kertjében tették 
hasznossá magu-
kat. A Magbankba 
jelentkezetteknek 
viszont sikerült 
megismerked-
niük bizonyos 
növények génál-
lományaival a tá-
piószelei Botani-
kai Intézetben.

Mire jó a fa? – tette fel a kérdést Brabander 
Szilvia, akinek 
vezetésével fából 
készítettek mada-
rat az ügyes kezű 
nebulók. Persze 
kézügyességre 
szükségük volt 
a Csaholás-csi-
holás csoportba 
kerülőknek is, 
hiszen ők egy-
szerű eszközök-
ből készítettek 
hangszereket.

Az alsó tagozatosok a kiadott, természettel 
kapcsolatos feladatlap megoldása után osz-

tálykeretben dolgozva készítettek 
hulladékból hasznosat, mint pél-
dául az első évfolyamosok játékot, 
a negyedikesek pedig újságpapírból 
újra papírt.

Egy népi mesterséget űző külsős 
szakember segítségével a gyékény-
fonás alapjait is elsajátíthatták az 
érdeklődők, akik a maguk al-
kotta gyékény-hóvirágot haza is 
vihették.

A tanítási nap a tornateremben 
ért véget, ahol minden osztály és 
csapat beszámolt arról, milyen 
hasznos ismereteket szereztek a 
délelőtt folyamán. 

NCIS

NYOMOZÁS AZ ISKOLÁBAN
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Gyerekoldal

Az előző számunkban a találó kérdések megfejtései: hal, háló, csoda volt. A helyes 
megfejtéseket két tanuló küldte be: Kató Mónika és Pataki Viktória. Ők jutalomban 

részesültek.

SZÍNEZD KI!!!

Tavaszi áradás

Nem, aki árva,

nem, akit kifosztott az élet,

nem, aki másutt nem lel menedéket,

nem, akit aggá gyötörtek a gondok…

Krisztust szolgálni az induljon el, 

aki boldog!

Akinek boldogsága egyre nő,

s kicsap, mert lelke szűk medrébe nem fér.

Szolgál. Kicsinek,nagynak,mindenütt,

mindenkinek. Bérre, hálára nem vár.

Alázatosan fölfelé tekint,

ha itt is, ott is fölragyog egy szempár.

Tavasz fuvall a hófödött hegyekre,

s a megáradt folyó ha partot átlép,

tudjuk mi mind: nem is tehetne másképp.

Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott,

adni, szolgálni így indul el az,

aki boldog.

Túrmezei Erzsébet
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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

KÖNYVAJÁNLÓ
Varga Gyöngyi: Áldáskönyv 
Döbrentey Ildikó: Beszélgetek az Úrral – 
21. századi imák
Jeanette Lockerbie: Édesanyák ötvenkét 
égető kérdése
Praktikus tanácsok a gyermekneveléshez, 
keresztény szemmel.
A könyvek megvásárolhatóak Fazekas Ká-
rolynénál.

Immár 7. alkalommal került megrendezésre 
a túra, melyen 1254-en vettek részt. Eme 
fantasztikus program szervezői az Albertirsa 
Barátainak Köre Természetvédelmi Csoport-
ja. A túra útvonalai 10, 20, 30, és 50 km-ek 
voltak. Ahogy csökken a távolság, úgy nőtt a 
résztvevők száma. Az 50 km-en 56-an vettek 
részt, a 10 km-en viszont 770-en. 

Mivel ez egy teljesítménytúra volt, díjazottai 
is voltak. Mindenki, aki teljesítette a távot, 
jutalomban részesült: emléklapot, kitűzőt 
kaptak. A legtöbb résztvevőt számláló csapat 
idén is a Táncsics Mihály Általános Iskola 
lett, ám az iskola létszámához viszonyítva a 
legtöbben a Mikebudai Általános Iskolából 
jöttek. Különdíjak is kiosztásra kerültek. A 
legfi atalabb nevező egy 13 hónapos kisbaba, 
aki édesapja nyakában teljesítette a távot, a 
legidősebb viszont 1937-ben született, Kál-
mán bácsi. Akadtak résztvevők, akik futva 
teljesítették az utat. 

Rendkívül nagy örömünkre szolgált, hogy 
egyre többen tekintik családi programnak, 
barátaikkal, gyermekeikkel, kutyáikkal jön-
nek. Erre buzdítom a kedves olvasókat is! 
Gyönyörködjenek otthonuk természeti 
szépségeiben, közben sokat tesznek saját és 
családjuk egészségéért is. Jövőre is várunk 
minden túrázót!

Marosvölgyi Katalin

ÁLLANDÓ ALKALMAK
Hétfő reggel 7:45 – iskolások hétkezdő áhítata 
a Templomban
Kedd-péntek 7:55-től – Reggeli áhítat a gyü-
lekezeti teremben
Csütörtök 17 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. 17 óra – esti Istentisztelet a 
gyülekezeti teremben
Minden hónap 2. szombatján 10 órakor 
Baba Mama kör az óvodában
Minden hónap 3. szombatján 14 órakor 
Szöszmötölő Kézműves Klub a Vendég-
házban-Pesti út 103.

ADJON ÉLETJEL-ET ÉS 
JÖJJÖN EL ALKALMAINKRA !

EGYÉB ALKALMAK
2010. május 22. de 10-12 óra 
Baba Mama kör
Az Evangélikus Óvodában
2010. május 23. de. 10 óra: 
Pünkösd ünnepe
Istentisztelet úrvacsorával a Templomban
2010. május 24. de. 10. óra:
Pünkösd második napja
Istentisztelet úrvacsorával Templomban
2010. május 30. de. 10 óra:
Szentháromság ünnepe
Istentisztelet a Templomban
Az alkalom után Lelkészválasztó
Közgyűlést tartunk!
2010. június 12. de. 10-12 óra:
Baba Mama kör
Az Evangélikus Óvodában
2010. június 21-25: Mátranovák
Konfi rmandus tábor
2010. június 19. 14 órától:
„Szöszmötölő” Kézműves Klub
A Nappali Klub épületében

HIVATALI IDŐ
Hétfő és péntek: 9-13 óráig
Telefonszám: 06-53-370-179

Túri Krisztina lelkész elérhetősége: 
06-20-824-65-05

Temető nyitva tartása: minden nap 6-17 
óráig. Temetőgondnok: Andó Csaba

Elérhetősége: 06-20-775-37-19.

Kérjük a temetőbe járókat, hogy a szemetet az an-
nak megfelelő kijelölt helyre dobják! (műanyagot 
a műanyagos szeméttárolóba)

 Tisztelettel: Temetőgondnok

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

EGYÉB (NYÁRI) PROGRAMOK
2010. 05. 29-én 15 órától: Gyermek- és 
családi délután az Alberti Evangélikus 
Ált. Iskola udvarán
2010. július 5-9.: Iskolai tábor Város-
lődön
2010. július 14-18.: Szarvas SZÉLRÓZSA 
Evangélikus Ifjúsági Találkozó
„Középkezdés Veled”

Dolina Teljesítménytúra


