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Július 22-én szombaton este 6-kor nyári, vidám zenés 
estet rendezünk finom vacsorával a gyülekezeti 
termünkben.  

“A legjobb módszer önmagunk felvidítására, ha felvidítunk 
másokat.” / Mark Twain / 

Finom vacsorával készülünk: sült húsok és köretek, 
desszertnek palacsinta és fagylalt lesz. Belépőjegy nincs, 
de kérnénk szeretettel gondoljanak egyházunkra, hiszen 
anyagi gondokkal küzdünk. 

Vacsora előtt pár perces imával és áhitattal köszönjük meg 

az Úrnak, hogy szeret bennünket. Utána tánc lesz, jókedv 

és testvéri szeretet. Zenéről Fazekas Róbert gondoskodik.  

Kérjük jelentkezzenek július 20-ig az alábbi számon (216) 213-8414. 

További szép nyarat kívánok mindenkinek! Egy gondolattal zárom soraimat: Indulj el, szeress önzetlenül, s a 

szeretet - az Isten szeretete - mindenre megtanít. Ne feledd:a szegény szeme jobban látja a gazdag Istent. 

 Lelkipásztori szeretettel, Tamásy Éva ev. lelkész  

................................................................................................................................................................................... 

On Saturday, July 22nd at 6 p.m. there will be an 

easy summer music program and a fine supper. 

“The best way to cheer yourself up is to try to cheer 

somebody else up.” / Mark Twain / 

Menu: delicious meats with sides dessert: Crapes 

and Ice Cream.  

There is no charge, but, please, be generous with 

donations. Before dinner we will pray and thank our 

Lord for his love. Afterwards there will be music with 

plenty of opportunity to dance. Music will be 

provided by Fazekas Robert. 

Please sign up for this event by 20th of July by calling us (216) 213-8414. 

I wish you all a wonderful summer with this thought: Go, love unselfishly, and the love - God’s love - will teach 

you all things. And keep in mind - the poor’s eyes better recognize the richness in God. 

A mighty fortress is our God! 

With pastoral love, Éva Tamásy  


