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GYERMEKI BIZALOM 
 

Szia! Ez a boldog üdvözlés volt a húgom első szava, körülbelül 

másfél évesen. A testvéremnek akkoriban a legnagyobb örömöt az 

okozta, hogyha körbe-körbe rohangálhat a ház körül. Természetesen 

ez nem volt teljesen kockázatmentes. Ugyanis, mindig eljutott arra a 

kritikus pontra, amikor éppen a ház másik oldalán tartott, és nem lehe-

tett biztos abban, hogy édesanyánk még ott van a ház túlsó oldalán, és 

még mindig őt várja. Mi van akkor, ha már elment, ha már nincs is ott, 

ha már egyedül hagyta? Mi van, ha nem tartja be az igazából ki sem 

mondott ígéretet, azt, hogy szüntelenül gondoskodik rólam, és sohasem hagy el? Anyukánk 

is érzékelte ezeket a kritikus pontokat, és éppen ezért gondosan figyelte ezt a játékot, és 

amikor már elhatalmasodott volna rajta a pánik, de már majdnem a közelébe ért, mindig 

hangosan és kedvesen köszönt neki: Szia! 

A testvérem ezt a köszöntést nagy megnyugvással és hangos nevetéssel viszonozta. Az ő 

akkori életét nagyon meghatározta ez az apró szócska. Ez jelentette a biztonságot és a sze-

retetet a számára. 

Szia! Olyan hétköznapinak és semmitmondónak hat, hiszen minden nap használjuk, csu-

pán csak kötelességtudatból. A testvéremnek mégis mindennél fontosabb volt. 

Ez az a szeretetet, amelyre minden embernek, kicsiknek és nagyoknak is szüksége van. 

Ez az a szeretetet, amelyet sokszor nem veszünk észre a hétköznapokban, átsiklunk felette, 

elcsépeltnek és érzelmek nélkülinek érezzük. 

 

Pedig életünk minden pillanatában, még a nagy nehézségek között is, a ház túloldalán 

megláthatjuk az átszegezett, de szeretettel kitárt kezeket. Azokat a kezeket, amelyek a felté-

tel nélküli szeretetről tanúskodnak. Ezek a kezek gondoskodva emelnek fel bennünket el-

bukásaink közepette is, és átölelnek minket. Isten magához von minket gondoskodásával, 

minden pillanatunkban velünk van, de ezt nem tarthatjuk meg magunknak! Tovább kell ad-

nunk mindenkinek ezt az üdvözlő „szia”-t, hogy mások is bizalommal fordulhassanak Isten 

felé. És ha mi is elbizonytalanodnánk, kérhetjük Istent, hogy üdvözöljön minket az ő szere-

tetteljes „szia”-jával. Akár százszor is megteszi nekünk, hiszen annyira szeret. 
 

Kárnyáczki Eszter 

iskolalelkész 

 
„Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” 

(Jer 31,3) 
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Nagy öröm számunkra, hogy soraink között köszönthetjük ezt a fiatal, energikus lelkész házas-

párt, akik 2016. augusztus 15-től kezdve iskoláinkban töltenek be iskolalelkészi szolgálatot. Az ál-

talános iskolában évek óta a gyülekezeti lelkészek helyettesítették a kis gyermekeivel otthon lévő 

Zsarnainé Urbán Nóra iskolalelkészt, a gimnáziumban pedig Bozorády Ildikó iskolalelkész ez év 

nyarától van GYED-en. Kívánjuk, hogy Eszter az általános iskolában, és István a gimnáziumban 

gyorsan találjon szerető, befogadó közösségre itt Nyíregyházán, hogy teljes erejével tudjon mun-

kálkodni azon a feladaton, amely gyülekezetünk jövőjének a záloga: az ifjúság, az iskolai tanulók 

keresztyén szellemű nevelésén. Az alábbiakban közöljük bemutatkozásukat.     

 

KÁRNYÁCZKI ESZTER 

Dabas-Gyónon születtem és nőttem fel. Nem vallásos családból származom, de édesanyám és 

testvérem közösségében mégis megtapasztalhattam a feltétel nélküli szeretet közösségét. 

Gyónon jártam óvodába, ahol Koczor Tamás lelkész úr tartott hittanórákat, és ezek teljesen ma-

gával ragadtak. Ki is jelentettem édesanyámnak, hogy ezentúl hittanra fogok járni. Így kerültem a 

gyóni evangélikus gyülekezet vérkeringésébe, ahol konfirmálásom után is lelkes tag maradtam. 

Az ifjúsági órák és táborok csak még jobban megerősítették bennem azt az érzést, hogy itt a he-

lyem. 

Budapesten, a Raoul Wallenberg Humán Szakközépiskola és Gimnázium tanulójaként egyre 

elkötelezettebb lettem a tanítás és a gyerekek iránt. A középiskola befejezése után pedagógus-

asszisztens végzettséget szereztem. 

Teológiai tanulmányaimat 2009-ben kezdtem katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon, majd 

2010-ben folytattam teológus-lelkész szakon. Itt ismerkedtem meg férjemmel, Szöllősi István 

Sándorral. A 2014-15-ös évet németországi ösztöndíj-

jal, Neuendettelsauban töltöttük, ahol nyelvvizsgát is 

szereztem. Gyakorlati évemet Hévízgyörkön Lindákné 

János Zsuzsanna mentorságával, és a gyülekezet szere-

tetközösségében töltöttem. 

Örömmel kezdtem meg szolgálatomat a nyíregyházi 

evangélikus általános iskolában és óvodában. 

 

SZÖLLŐSI ISTVÁN SÁNDOR 

Orosházán születtem és nőttem fel. Az óvodától a gim-

náziumig evangélikus oktatási intézmények padjait 

koptattam. Gyülekezetemmel, illetve lelkészeimmel 

mindig is élő kapcsolatom volt, de az elhívás csak a gimnázium utolsó évében érett bennem elhi-

vatottsággá. 2009-ben kezdtem meg teológiai tanulmányaimat, első évesen ismerkedtem meg fe-

leségemmel. A Neuendettelsauban töltött ösztöndíjas évem alatt az interkulturális teológia, illetve 

a gyakorlati teológia területein végeztem tanulmányokat. Hatodéves gyakorlatomat Cinkotán töl-

töttem, mentorom Vető István lelkész úr volt. Párommal, Eszterrel 2016 nyarán kötöttünk házas-

ságot. Várakozással tekintek a rám váró örömökre és kihívásokra a Kossuthban.  

Erős vár a mi Istenünk! 

 
 

Nagy szeretettel köszöntjük szerkesztőségünk volt tagját, Demcsákné Balczó Ildikót 80 éves szüle-

tésnapja alkalmából. További éveire Isten gazdag áldását kérjük. (a szerkesztők) 
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A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT 

ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Az Egyházközségi Számvevőszék az ellenőrzési program szerint helyszíni ellenőrzést végzett 

a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségnél. Az egyházközség gazdálkodását az 1997.évi I-

III., illetve 2000. évi I. zsinati törvények, valamint a vonatkozó hatályos világi törvények 

betartásával végezte. 

Az egyházközség működése, háztartása megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a 

szervezet belső szabályainak. A gazdálkodás racionális, a törvényi előírások betartásával folyik, 

minden gazdasági esemény feldolgozása és dokumentálása hitelesen, a számviteli alapelveknek 

megfelelően történik. 

TÉTELEK-BEVÉTEL 2015. évi beszámoló 2016. évi költségvetés 

Gyülekezeti tagoktól támogatás 26 533 475 26 400 000 

Járadék támogatás 16 073 000 16 157 000 

Egyházi saját bevétel 1 599 646 1 620 000 

Egyházi belföldi, külföldi, önkormányzati tám. 6 388 177 7 481 000 

Pályázati bevétel (nem egyházi) 3 867 050 5 450 000 

Továbbítandó egyéb támogatás 1 531 425 1 380 000 

Pénzügyi műveletek bevétele 46 833 20 000 

Központi költségvetésből támogatás (iskolának) 219 942 236 238 935 696 

Összes bevétel: 275 981 842 297 443 696 

Állami normatíva (iskolának) -219 942 236 -238 935 696 

Egyházközség bevétele: 56 039 606 58 508 000 

Nyitó pénzegyenleg: 1 645.619 469 741 

Mindösszesen: 57.685 225 58.977 741 

TÉTELEK-RÁFORDÍTÁS 
 

 
 

Anyag jellegű ráfordítások 16 635 940 18 790 755 

Személy jellegű ráfordítások 24 672 865 22 241 540 

Egyházi támogatás 934 195 910 000 

Továbbítandó egyéb támogatás 1 637 375 1 438 000 

Értékcsökkenési leírás 11 154 818 12 240 000 

Központi költségvetésből támogatás (iskolának) 219 942 236 238 935 696 

Összes ráfordítás: 274 977 429 294 555 991  

Állami normatíva (iskolának): -219 942 236 -238 935 696 

Mindösszesen: 55 035 193 55 620 295 

Tárgyi eszköz beszerzés 2 182 220 1 540 000 

Beruházások, felújítások 11 788 350 14 100 000 

Immateriális javak 0 150 000 

 13 970 570 15 790 000 
   

Mérleg szerinti követelés 89 760 89 760 

Mérleg szerinti kötelezettség 697 446 590 000 
 

Összeállította: Veres Jánosné 
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Bemutatjuk a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség új Számvevőszékét 

Új Számvevőszéket választott a Képviselő-testület a 2016. március 2-i ülésén. A Számvevőszék 

elnöke Maxim Györgyné, tagjai pedig Bogár Lászlóné és Tóth Istvánné. Mindhárman nagy pénz-

ügyi gyakorlattal rendelkező szakemberek és gyülekezetünk elkötelezett tagjai. Az előző Számve-

vőszéknek ez úton is köszönetünket fejezzük ki sokéves fáradhatatlan szolgálatukért, az új Számve-

vőszék munkájára pedig Isten áldását kívánjuk. 
 

Bogár Lászlóné, Magdi 

2016. február közepén egy szép napsütéses délelőtt csörgött a telefo-

nom és Adámi László lelkész úr keresett, hogy Dr. Kovács László Attila 

igazgató lelkész úr szeretne beszélni velem. Megbeszéltük, hogy kb. egy 

fél óra múlva tudunk találkozni a Lelkészi Hivatalban. Ekkor röviden tá-

jékoztatott, hogy az egyházközségnek nincs Számvevőszéke és szeretne 

megkérni, hogy vállaljam el a tagságot. Gondolkodási időt kértem, mert 

az otthon, a munkahely és egyéb egyházi teendőim mellett felelőtlenség 

lett volna gondolkodás nélkül igent mondani. 

Jelenleg az Emmaus gyülekezet tagja vagyok, de a hitem bölcsője a nagytemplomi gyülekezet. 

Hosszú éveken keresztül ebben a gyülekezetben hallgattam az igehirdetést, ide jártam bibliaórára, 

és a gyerekeim pici koruktól a gyerekórás csoport résztvevői voltak. Miért vállaltam ezt a megbí-

zatást? – azért, mert szeretem ezt a gyülekezetet. Hálával gondolok az ősökre, akik időt, pénzt, fá-

radságot nem ismerve nem csak templomot építettek, de gyülekezetet is. Hálás vagyok azoknak a 

lelkészeknek, elöljáróknak, akik önmagukat nem kímélve őrizték és gyarapították a gyülekezet 

létszámát, akiknek fontos volt a rájuk bízott nyáj. Hálás vagyok Istennek, hogy mind a mai napig 

indít embereket, hogy ez a gyülekezet éljen és fennmaradjon.   

37 éve elmúlt, hogy könyvelőként dolgozok, de tudom, hogy nem a szakmai tapasztalatom és 

tudásom tesz alkalmassá, hanem egyedül Isten. 

Hálás vagyok Istennek az elmúlt gazdasági évért, mind a gyülekezet, mind az evangélikus óvo-

da és általános iskola életében. Hála, hogy hozzáértő szakemberek végzik a munkát, akik nem 

csak a felsőbb szerveknek, de Istennek is meg akarnak felelni. 

Az a vágyam, hogy megújuljon ez a gyülekezet, sőt növekedjen az üdvözülők számával. Az el-

pártolt hívek visszataláljanak, az elkényelmesedett hívek új erőt kapjanak, akik pedig eddig nem 

ismerték vagy nem jól ismerték Istent, azok megismerjék.  Személyes kapcsolat ne csak a lelké-

szekkel és gyülekezeti tagokkal legyen, hanem Jézus Krisztussal is. 

Az Úr csodásan működik. 
 

Makszim Györgyné, Tímea 

Három gyermek édesanyja vagyok, 34 éves. Piricsén nevelkedtem, ál-

talános iskolai tanulmányaimat is ott folytattam. Reál beállítottságom 

már korán megmutatkozott, így a Nyíregyházi Széchenyi István Közgaz-

dasági Szakközépiskolát választottam. Érettségi után utam a Miskolci 

Egyetem Közgazdaságtudományi Karára vezetett, ahol 2005-ben végez-

tem okleveles közgazdászként, és további tanulmányaimat is ott folyatat-

tam.  

2005 szeptemberétől a Nyíregyházi Főiskolán kezdtem el dolgozni, 

ahol a mai napig gazdálkodási jellegű tárgyakat tanítok. Második gyer-

mekem megszületése után 2012-ben beiratkoztam a Debreceni Egyetem Jogi Karára, ahol jelenleg 

végzős joghallgató vagyok. 
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Amikor elkezdtem egyetemi tanulmányaimat, sok minden járt a fejemben, hogy vajon hol fo-

gom tudni kamatoztatni ezt a rengeteg ismeretet, de bevallom őszintén arra nem gondoltam, hogy 

egyszer számvevőszéki munkát fog rám bízni az Úr. Arról már egy korábbi bizonyságtételemben 

beszámoltam, hogy 2015-ben Isten egy igehirdetésen keresztül milyen csodálatosan megszólított, 

és vezetett Jézus Krisztushoz. 

A számvevőszéki felkéréssel pedig Isten minden korábbi – a jogász pályával kapcsolatos - bi-

zonytalan kérdésemre választ adott. Ekkor értettem meg, hogy a közgazdász és a jogász szakma 

ismeretanyaga milyen jó szolgálatra fordítható a gyülekezet életében. Így örömmel vállaltam és 

vállalom a jövőben is a számvevőszéki munkát.  

Sokan feltették már ezt a kérdést: hogy bírod ezt a sok mindent, amit egyszerre csinálsz; család, 

gyerekek, munka, tanulás, háztartás...? Válaszom: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerő-

sít engem.” (Fil 4,13) 
 

Tóth Istvánné, Böbe  

Nyíregyházán evangélikus tirpák családba születtem, mind anyai, mind 

apai ágon. Általános, középiskolai és felsőfokú tanulmányaimat is Nyír-

egyházán végeztem. Felsőfokú tanulmányomat államigazgatási szakon vé-

geztem, adótanácsadói oklevelet szereztem és a pénzügyminisztérium által 

regisztrált könyvelő lettem. Közben elvégeztem a Nyíregyházi Főiskola 

szociál-pedagógia szakát is. 

1970-től a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok 

Igazgatóságán helyezkedtem el, mint segéd könyvtáros, majd 1975-től 

könyvelőként dolgoztam, 1983-tól gazdasági igazgató és adminisztratív helyettesi feladatokat lát-

tam el egészen nyugdíjba vonulásomig 2015. március 31-éig. 

A Múzeumok Igazgatósága az egyik legnagyobb vidéki hálózattal rendelkező, 12 tagintézmény 

és több mint egymillió műtárgy gondozását, fenntartását biztosító intézmény. Feladatom a pénz-

ügyi tervezés, elszámolás, konferenciák, rendezvények, pályázatok pénzeszközeinek kezelése 

volt. Munkámat 2015-ben a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével ismerték el. 

1976-ban feleségül mentem Tóth István parkettáshoz, házasságunkban élő gyermek nem szüle-

tett. Hat keresztgyermekünk töltötte be és tölti be a mindennapokat. Mindig gondoskodó, szoros 

és szeretetteljes kapcsolatot ápoltunk és ápolok. Mára a család hét keresztunokával bővült, akik 

rengeteg örömet szereznek. Férjem 2008 szeptemberében hunyt el. Nagyon közel áll hozzám a 

természet, fő útitársam a kerékpár, irodalom, színház és zene. 

Évtizedek óta segítem a nyíregyházi gyülekezet munkáját különböző területeken (számvevő-

széki eseti ellenőrzés, rendezvények, stb.) 

Napi bibliaolvasó vagyok, Isten szeretetében bízva szeretném elhagyni az itteni világot. 

 
 

Közös ünnepség keretében, augusztus 31-én tartotta a négy evangélikus oktatási intézmény évnyi-

tóját a Nagytemplomban. Összesen közel 1200 tanuló kezdi meg ezt a tanévet iskoláinkban, mely 

nagy felelősség és óriási lehetőség gyülekezetünknek, és azok számára, akik foglalkoznak velük. 
 

Óvoda: 103 gyermek kezd 4 csoportban, akikből 31-en újak. 

Általános iskola: 442 diák, 17 osztályban kezdi a tanévet, kétharmaduk alsós. 

Gimnázium: 508 diák, akikből 106 új. 

Kollégium: 144 diák, az idén 10 fővel bővült a létszám. 
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Szeretettel köszöntjük a 100 éves Endreffy Mária nénit 

 

Mária néni Nyíregyházán született. Hívő evangélikus család-

ban nőtt fel. Már gyermekként fogékony volt Isten igéjére, 

ezért nem volt meglepő hogy fiatalon elkötelezte magát Jézus 

ügyének szolgálatára és belépett az 1924-ben alakult Fébé 

Evangélikus Diakonissza Egyesületbe. (A Bibliában Pál apos-

tol említést tesz Fébéről, a szolgálatkész nőtestvérről.) 

Mária néni 1937-ben öltötte magára a diakonisszák formaru-

háját. Először tanulnia kellett, majd a gyakorlatban is felké-

szülni a gyülekezeti és egészségügyi munkára, hogy taníthassa a gyermekeket és ápolhassa a be-

tegeket. A háború után a diakonissza szolgálat kényszerű és brutális megszüntetésével nehéz hely-

zetbe kerültek e közösség tagjai. Nemcsak a jellegzetes formaruhától kellett megválni, hanem a 

nyilvános szolgálattól is. 

Mária néni azonban születésnapi köszöntésekor így vallott: „Én lélekben mindig diakonissza 

maradtam”. 

A nyíregyházi gyülekezet lelkészei visszahívták szülővárosába, és az idősek számára létrehozott 

Eötvös utcai otthon vezetésével bízták meg. Itt találkozott özv. Endreffy János lelkésszel, akinek 

aztán húsz évig hűséges házastársa volt. 

Amikor újraindult a Fébé munkája, akkor Mária néni – már özvegyen és idősen –, meghallotta a 

hívást, és Budapesten újra szolgálatba állt. Látogatta a kórházban a betegeket, Isten igéjével erő-

sítve a gyengéket. 

 

Tudósítás a sikeres nyári gyermek és ifjúsági táborokról 

 
A táborok lelkes szervezőinek köszönhetően ezen a nyáron is számos helyszínen, és változatos 

formában vehettek részt gyülekezetünk gyermekei és fiataljai különböző táborokban lelkészeink, hit-

tan tanáraink, és a Vasárnapi Iskola Szövetség gyermekmunkásainak gondos szervező munkája ered-

ményeként. Összesen 306 gyermek és fiatal táboroztatására került sor napközis tábor, 5 napos klub, 

vagy bentlakásos, illetve sátortábor formájában, itthon és külföldön egyaránt. A táborok helyszíneit 

főként a körzeti gyülekezeti házaink (Rozsrét, Borbánya, Vargabokor, Mandabokor, Luther tér) bizto-

sították, de Olcsván, Simán, Biatorbágyon és a németországi Hüttsatattmühlében is volt lehetőség tá-

borozásra. A szervezők (Adámi Márta, Bálintné Kis Beáta, Bellus Szilvia, Heimo Haverinen, Hódi 

Eszter, Kertészné Iványi Ágnes, Sztankó Gyöngyi, Urbán Miklósné, ifj. Veczán László, Zsarnai 

Krisztián és Zsarnainé Urbán Nóra) szolgálatát 95 önkéntes segítette, lelkes ifisek és gyülekezeti ta-

gok személyében. Mindnyájuknak hálás köszönet odaszánt, önzetlen munkájukért!  

A táborok mindegyikére jellemző volt a jókedv, a játékosság, a sok-sok kreatív ötlet, és a foglalko-

zások közötti szünetekben a sportolás, a mozgás is kiemelt szerephez jutott. A középpontban minden 

helyen a lelki tartalom állt bibliai történetek, események feldolgozásával, egy-egy ige mélyebb tanul-

mányozásával. A gyerektáborok témakörei bibliai történetek köré csoportosultak: Evezz a mélybe, 

Péter halfogása, Jézus a tengeren jár, A teremtés, A nagy változás, Ne félj!, A szavak nélküli könyv, 

stb. Az ifjúsági táborok témái igei tartalmat hordoztak: „Legyetek az Igének ne csak hallgatói, hanem 

cselekvői is!”, „Egy szívet és egy utat adok nektek...” Hálás szívvel bízhatunk abban, hogy az idei 

nyári táborokban is volt, vagy lesz eredménye a gazdag magvetésnek! 

A táborokról készült beszámolókat összegezte: 

Márk Borbála 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom...” 

Dankó Botond Zoltán, Szalóki Levente Gábor, Makszim Dániel, Kresztyankó Máté, 

Pethe Hanna, Matejkó Hanna, Hajcsák Zselyke, Pataki Zsófia, Csemer Benett Dávid, 

Csemer Kevin Gábor, Bogár Benjámin, Keczkó Dorina, Galambos Áron, Zsarnai Emma 

Sára. 

 

Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...” 

Németh Zoltán és Justán Szabina, Varga Ákos Béla és Balogh Dóra, Molnár Tamás és 

Jónás Ágnes, Bellus József és Szimcsina Valéria, Zakhár Ferenc és Komlósi Adrienn 

Katalin, Pásztor László és Nagy Gréta, István Tamás és Gach Vivien, Kövér Szilárd és 

Majoros Judit, Tóth András Kálmán és dr. Babicz Barbara, Biácsi Tamás és dr. Tóth 

Alexandra, Valkó Attila és Tarczali Nóra, Kovács-Fabula András és Ruzsinszki Evelin, 

Csengeri Béla és Veczán Éva, Mikita László és Bellus Anita, Török Tibor és Czevár 

Hajnalka. 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 

Matejkó Jánosné Palicz Ilona (76), Mihályi Józsefné Gulyás Katalin (59), Szakács Ba-

lázsné Mazák Erzsébet (82), Kiss Gáborné Frecska Ilona (70), Gyureskó Istvánné Palicz 

Ilona (66), Pristyák Józsefné Hudák Erzsébet Éva (69), Gutyán Gáborné Aradványi Ilo-

na (82), Bánszki Jánosné Antal Erzsébet Julianna (78), Stefán Jánosné Pristyák Julianna 

(79), Subert Julianna Mária (73), Tomasovszki Józsefné Kovács Zsuzsanna (100), Bar-

tos András (74), Cseh Mihály (70), Ruzsinszki András (82), Bajusz Lajos (83), Gabulya 

József (82), Kerényi Mihály Istvánné Szmolár Mária (64), Benkő György (82), Dudás 

Istvánné Maczkó Éva (67), Vári Jánosné Balázs Zsuzsanna (83), Bánszki Mártonné 

Tomasovszki Ilona (83), Honvéd Istvánné Varga Julianna (82), Ugyan Gyuláné Balázs 

Mária (91), Elek Andrásné Hári Erzsébet Zsuzsanna (76), Tomasovszki Andrásné 

Pelyach Erzsébet (89), Tóth Istvánné Veszeli Mária (89), Duljánszki József (74). 

Összeállította: Horváth Csabáné 

 

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAK, AHOVÁ MINDENKIT SZERETETTEL  

HÍVUNK ÉS VÁRUNK 

 

Szeptember 18. vasárnap 18 órától a Nagytemplomban orgonazenés áhítatot tartunk, me-

lyen dr. Kovács László Attila lelkész-orgonaművész Johann Sebastian Bach, 

Mendelssohn-Bartholdi és C. France műveket ad elő 

Szeptember 19-22. (hétfőtől-csütörtökig) esténként 18 órától evangéliumi aliansz evange-

lizáció a belvárosi református templomban ifj. Pocsai Sándor szolgálatával 

Szeptember 24. szombat EKE csendesnap Sámsonházán. Bővebb információ Adámi Lász-

ló lelkész úrtól kapható 

Szeptember 25. vasárnap de. 10 órakor a Nagytemplomba aratási hálaadó istentiszteletre 

várjuk a gyülekezetet 

Szeptember 26. hétfő 18 órakor presbiteri ülés a gyülekezeti teremben 
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OKTÓBERI ELŐZETES 

 

Október 2. vasárnap du. 3 órakor hálaadó istentisztelet Mandabokorban. Igét hirdet dr. 

Fabiny Tamás püspök úr 

Október 9. vasárnap de. 9 órától gyülekezeti nap és hálaadó istentisztelet lesz 

Rozsrétszőlőn, vendég igehirdető szolgálatával 

Október 16. vasárnap a Nagytemplomba a de. 10 órakor kezdődő istentiszteletre meghívást 

kaptak az utóbbi hat évben megkeresztelt gyermekek szülei – kicsinyeikkel együtt 

Október 16. vasárnap 18 órától zenés áhítat keretében Mosonyi- Egressy-Erkel emlék-

hangverseny lesz a Nagytemplomban. Közreműködik Flach Antal csembalómű-

vész miskolci művésztársaival és a gyülekezet énekkara 

Október 21. péntek 10 órától ünnepi istentisztelet Túróczy Zoltán emlékére a Nagytemp-

lomban, ünnepi műsorral és koszorúzással 

Október 22. szombaton de. 10 órára összgyülekezeti csendesnapra, konferenciára hívjuk 

testvéreinket a Nagytemplomba. Ezen az alkalmon kerül sor A reformáció örök-

sége a tirpákok között c. kiállítás megnyitására 

Október 23. vasárnap de. 10 órakor ünnepi istentisztelet a Nagytemplom felszentelésének 

230. évfordulója alkalmából 

Október 23. vasárnap 18 órától ünnepi zenés áhítat nyíregyházi hangszeres és énekes mű-

vészek, valamint a gyülekezet énekkarának szolgálatával 

Október 24-28. (hétfőtől – péntekig) reformációi igehirdetési sorozatot tartunk a Luther té-

ri gyülekezeti teremben, esténként 18 órától 

 

+    +    + 

 
Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, 

de a nyomdai költség így is jelentősen megterheli az egyházközség költségvetését, 
ezért a kiadvány megjelenésének támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 

 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi 

Hivatal címe: Luther tér 14.  

Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

Gyülekezetünk bankszámla száma: 

 CIB 11100702-19861274-36000001 

Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 

honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2015. október 16. 

Lapzárta: 2016. október 6. 
 

 

Szerkesztőbizottság: 

Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 

Készült: A Grafit Nyomdában 700 pld.-ban. 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

