
 

 

 

 

T á p l  á l é k  
 

Központi kérdés számunkra a „mit együnk? -mit igyunk?” kérdése. A táplál-

kozás módjának fontossága különösen is nagy szerepet kap életünkben. Sokféle 

elképzelés, módszer, javaslat alapján elégíthetjük ki az éhség okozta szükséglete-

inket. Különböző „konyhák” csalogatnak, csábítanak ínycsiklandó módon: fűsze-

res, diétás, fogyókúrás, vegetáriánus, magyaros, francia, kínai… stb. Ha valami 

ínyencséget szeretnénk enni, mélyen bele kell nyúlni a zsebünkbe, nem olcsó mu-

latság. Egy család havi költségvetésének jelentős hányadát teszi ki az evésre-

ivásra fordított pénzösszeg. Megélhetési harcnak nevezzük mindazt, ami ma fo-

lyik a testi szükségletek kielégítéséért. A táplálkozási szokások – mit eszünk-

iszunk –hatással vannak az egészségünkre. A táplálkozás befolyásolja a szív és 

érrendszer működését, a testi folyamatokat. Az alultápláltság éppen olyan veszé-

lyes, mint ha valaki túlsúlyos. Hála Istennek bőven van mit ennünk és innunk, vé-

geláthatatlan választék áll rendelkezésünkre. Azonban nem mindegy mit fogyasz-

tunk! Következménye van mindennek, amit beveszünk! Hajlamosak vagyunk 

mindent „összeenni”, s ennek elkerülhetetlen következménye a csömör, gyomor-

rontás. 

Jézus szava eligazít. Túl sokat törődünk a testi dolgokkal, s eközben a lélek 

szükségleteit nem vesszük figyelembe. „Ne veszendő eledelért fáradozzatok, ha-

nem az örök életre megmaradó eledelért…” Lelki értelemben is igazak a fent leír-

tak. Lelkileg is lehet valaki alultáplált. Bő a választék lelki téren is. A „keleti” és 

„déli konyhák” kínálják a látszólag könnyen emészthető „portékáikat” a „nyugat” 

pedig turmixként összerázza mindezeket, bővítve a kínálatot. Lelki-vallási téren 

óriási svédasztal áll előttünk, szabad a vásár, mindenki választhat kedve, igénye 

XI. évf. 6-7. szám 
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Jézus mondja: „Én vagyok az élet kenyere: 

aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki 

énbennem hisz, nem szomjazik meg soha…” 
/Jn. 6,35./ 
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szerint. A legdivatosabb: mindegyikből egy kicsit, de a következményekkel keve-

sen törődnek.  

Az örök élet és üdvösség szempontjából meghatározó, hogy mivel csillapítjuk 

lelki éhségünket. Szomjazzuk az igazságot, de lehet, hogy nem jó helyről merí-

tünk. 

Isten szava, igéje azt kínálja, amire valóban szüksége van mindannyiunknak: 

egyedül Jézus Krisztus elégítheti meg a lelkünket, s ha valóban mindennapi élő 

kenyér a számunkra, akkor ennek az örökkévalóságra vonatkozóan is következ-

ménye van, nemcsak a földi életben. Isten örök életet és üdvösséget ad általa. 

Ámen 

 

 

1969-ben születtem, a kölcsei gyülekezetben, mint „nagy családban” nőttem 

fel. Édesapám hűséges szolgálata meghatározó számomra, a Kölcsén eltöltött 

közel harminc esztendő alatt nagyon sokat kaptam Istentől. A gimnáziumi évek 

után képesítés nélküli nevelőként tanítottam a Tiszabecsi Általános Iskolában, ez-

zel egy időben általános iskolai tanítói diplomát szereztem a Bessenyei György 

Tanárképző Főiskolán. Hat év tanítás után a katonaidőt Budapesten a KIE nemzeti 

programtitkáraként töltöttem, közben a Teológián levelező tagozatra jártam. 1994-

ben jelentkeztem nappali tagozatra, 25 évesen vált számomra egyértelművé Isten 

hívása. 1999-ben szenteltek fel a lelkészi szolgálatra, s Nógrád Megyébe kaptam 

segédlelkészi kiküldetést a Bátonyterenye-Pásztó és Sámsonháza anya-

gyülekezetekbe. Abban az évben kötöttünk házasságot feleségemmel, Kővágó 

Anitával, aki idén fejezi be teológiai tanulmányait. 

2000-ben Isten fiúgyermekkel ajándékozott meg bennünket, akit Benedek, Péter-

nek hívnak, és ez év novemberében várjuk a kistestvér megszületését. 

Szolgálatom ideje alatt Pásztón templom épült, az Úr megáldotta munkánkat, 

nélküle hiába lett volna minden erőfeszítés. A lelkészvizsga után több gyülekezet 

hívott lelkészének. Az Úr „harcolt értünk” – itt lehetünk Nyíregyházán. Ami mö-

göttünk van mindenért hálát adva, előre tekintünk, az Úrra, hogy Ő töltse be szol-

gálatunkat Szentlelke által, dicsőségére, országa épülésére váljunk, így lehessünk 

eszközei terve végrehajtásában Nyíregyházán, ahová végső soron „hazajöttünk” – 

gondolva itt a család nyíregyházi kötődésére. 

Labossa Péter Mihály 
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az egyházközségi presbitérium  

2002. június 23-i, június 30-i, és július 21-i 

üléseiről 
Június 23.  

 

 Megválasztotta egyhangú döntéssel 6 évre a Nyíregyházi Evangélikus Általá-

nos Iskola igazgatójává Takács Ferencet. 

 

 Nem adta hozzájárulását a hittantanári állásra pályázó két személy egyiké-

nek vonatkozásában sem azok alkalmazásához, ezért újabb pályázat kiírása 

szükséges. 

 

Június 30.  

 

 Megválasztotta a gyülekezet igazgatólelkészévé Adámi László lelkészt 2003. 

március 12. napjáig. 

 

 Tárgyalta az egyházközségi szabályrendelet tervezeteket, így a szervezeti és 

működési szabályzat, az iratkezelési szabályzat, a pénzkezelési szabályzat, va-

lamint a leltározási, értékelési és selejtezési szabályzat tervezetét. 

 

Július 21.  

 

 Folytatta és lezárta az egyházközségi szabályrendeletek előkészítését.  

 

Az egyházközségi szabályrendeletek megalkotására várhatóan a 
2002. augusztusában összehívandó egyházközségi képviselőtestületi ülé-
sen kerül majd sor.  
 

A presbitérium megválasztotta a Külügyi Bizottság tagjait is. 
 

Mindenható Istenünk gazdag áldása kísérje a gyülekezet valamennyi tagjá-

nak életét az Úr Jézus Krisztus által. 

 

Dr. Bodnár Zsolt 

egyházközségi felügyelő 
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A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért”  
Közhasznú Alapítvány 2001. évi beszámolója 

 

 ezer Ft-ban 

2001. évi pénzbevétel: 2.027 

ebből -gyülekezeti tagok adománya 1.558 

          -banki kamat 469 

2001. évi kiadások 1.061 

ebből -toronydíszek aranyozása 1.025 

          -devizabetét árfolyam vesztesége 36 

Tárgyévi eredmény 966 

2001. december 31-én az alapítvány összes pénzeszköze 7.436 

 

Összeállította: Demcsákné Balczó Ildikó 

az alapítvány kuratóriumának elnöke 

 

  

Tovább szépül nagytemplomunk… 
 

A napokban védősisakos munkások jelentek meg a templom állványzatain, s 

kezdik a várva-várt felújítás következő szakaszát: a teljes homlokzat felújítását. 

Ezt a szép feladatot három kivitelező közül az ISOBAU RT. nyerte el legked-

vezőbb árajánlatával. Az egyházközség elnöksége június 26-án kötötte meg az 

építési szerződést a kivitelezővel, 32.587.274 Ft. értékben, november 30-i befeje-

zési határidővel. 

Honnan van erre a nagy munkára pénzünk? 

A toronysisak felújításakor az ÁFA visszatérítéssel együtt a ma-

radvány: 

5,7 mill. 

Ft. 

Gyülekezeti tagok eddigi adománya: 10,5 ’’ 

Országos Egyháztól 2002-ben: 1,0 ’’ 

Gazdasági Minisztériumtól a Széchenyi terv keretében folyósí-

tandó pályázati pénz: 

6,0 ’’ 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumtól -az előző kormány 

ígérete - benyújtott pályázatunkra: 

4,0 ’’ 

 27,2 ’’ 

A hiányzó összeg 5,3 mill. Ft, amit a további – eddig is megrendítően lelkes - 

gyülekezeti adakozásból és az Országos Egyház további támogatásából reméljük 

fedezni. 
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A Zsoltáros figyelmeztet arra, hogy „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fára-

doznak az építők” /Zsolt. 127,1/ 

Ezért kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy a további önkéntes, jó szívvel hozott 

áldozatuk mellett imádságukban is hordozzák a felújítás ügyét, hiszen csak így 

várhatjuk, hogy az elődök hihetetlen hősiességével megépített templom megszé-

pülésén is legyen rajta Istenünk áldása és jótetszése. 

Demcsákné Balczó Ildikó 

másodfelügyelő 
 

 
Egyházközségünknek Kajaani evangélikus egyházközségével való testvér-gyülekezeti 

kapcsolata a két város politikai vezetőségének 20 évvel ezelőtt létrejött hivatalos partner-

sége révén, az 1980-as évek második felében valósult meg. Egyházi kapcsolataink lelkes 

híve volt Kajaaniban Aarne Kyllönen esperes és Pekka Lukkari, a külkapcsolatokért fele-

lős lelkészük. Ők gyülekezetük más tagjaival együtt többször látogattak el hozzánk, és az 

évek folyamán vendégül látták a mi oda látogató lelkészeinket, 1988-ban pedig egy népe-

sebb delegációnkat is. Külkapcsolataink Kyllönen igazgató lelkész úr nyugdíjazása, Pekka 

Lukkari Kajaaniból való távozása, valamint a finnországi gazdasági recesszió miatt átme-

netileg megszakadtak. 2001-ben azonban, amikor Kajaani alapításának 350. évét ünnepel-

ték, népes nyíregyházi (városi és egyházi) delegációt láttak vendégül. Ezen alkalommal 

gyülekezetünk új vezetősége, a mi delegációnk megbízottjaival, korábbi kapcsolataink fel-

újításának szándékát határozta el. Akkor levélben közölték, hogy 2002 októberében szíve-

sen jönnének viszontlátogatásra Nyíregyházára. Erre adott választ Adámi László igazgató 

lelkész és dr. Bálint Zoltán egyházközségünk külkapcsolatainak intézésével újonnan meg-

bízott presbiter. Gyülekezetünk tájékoztatására ezen levelük tartalmát közöljük kivonato-

san. 

Kedves Miettinen Lelkész úr, kedves testvéreink az Úrban! 

Nagy örömmel olvastuk levelüket, mely a 2002. októberi nyíregyházi látogatásukat ad-

ja hírül. Külön örömmel fogadjuk, hogy a küldöttséghez gyülekezetük más tagjai is csatla-

koznak. 

Szeretnénk, ha Erkki Tymi úr megtisztelne minket egy, a templomunk kiváló orgonáján 

előadott hangversennyel vasárnap. Továbbá szeretnénk, ha Lauri Oikarinen lelkész úr 

prédikálna a vasárnap délelőtti istentiszteleten a nagytemplomban. Mivel vasárnaponként, 

különféle helyeken számos istentiszteleti alkalmunk van, nagyszerű lenne, ha küldöttségük 

tagjai kisebb csoportokra oszolva minél több helyre ellátogathatnának és legalább néhány 

szóban bizonyságot tennének. 

Jó volna, ha a csoport október 23-án, szerdán érkezne Budapestre. Érdeklődés esetén 

tudunk szervezni egy budapesti városnéző túrát és szükség esetén Budapesten szállást. Ér-

kezés Nyíregyházára legkésőbb csütörtökön. Péntek és szombat a kapcsolatok építésének 

ideje lehet a gyülekezettel, valamint találkozás a város képviselőivel. De tervezünk egy tú-

rát a Tiszához is, ahol a 2001-es óriási árvíz következményei és az újjáépítés eredményei 

megtekinthetők. Hazaindulás okt. 28-án. 
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Az Úr áldja meg a felújított kapcsolatot és a közösen tervezett napokra való készülő-

dést. 

Szerkesztőség 

 

 

 

 TALÁLKOZÁSOM JÉZUSSAL  

 

„…én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” 

/János ev. 10,10b/ 

 

1948-ban születtem Cigánybokorban, evangélikus családban. Templomba járó nagy-

szüleim, szüleim nem értették Isten igéjét, de a vallásos nevelés, az fontos volt számukra. 

Megkereszteltek -ahogy illik,- aztán 3 éves koromtól „vasárnapi iskolába” jártam, majd 

hittanra és végül konfirmáltam 1961-ben. Újjászületésről, megtérésről nem tanítottak. (Pár 

éve tudtam meg, ez volt a kommunizmus „akarata”, hogy élő hitre ne jussanak az embe-

rek!)  

Később férjhez mentem, és egyre messzebb kerültem Istentől, mint tékozló fiú. Úgy 

gondoltam, hogy nekem nincs is szükségem Istenre. Szeretek dolgozni és mindent meg-

szerezhetek magamnak, amire szükségem van. Közben két gyermekkel megajándékozott 

az Úr, de ezt is az én sikereimnek ismertem el. Nem voltam boldog, és nem volt békessé-

gem.  

Amikor már majdnem mindent elértem, akkor jött számomra a rettenetes tragédia. 

(Amiért most visszagondolva, nagyon hálás vagyok Istennek!) Megingatta házasságomat. 

Testvérek, minden összetört bennem, egy pillanat alatt! Életemben először kiáltottam 

imádságban, saját szavaimmal az Istenhez, akiben nem hittem, és úgy gondoltam, hogy 

nincs is. Összetörten, megalázva, mint a samáriai asszony. Isten meghallgatott és meg-

ajándékozott iker gyerekekkel, kezébe vette az életem irányítását. De nem voltam még 

egészen az övé! Megtapasztaltam hogy élő Isten van felettem, lát engem és ismer. Elkez-

dődött bennem egy rettenetes félelem Istentől. Megláttatta velem, hogy én milyen kicsi, és 

senki vagyok és rengeteg a bűnöm. Próbáltam jobbá válni, de hiába erőlködtem, nem sike-

rült. De Isten vezetése csodálatos! Ha Ő veszi kezébe a dolgokat, ott minden hibátlanul 

működik! Kezdtem templomba járni, Bibliát olvasni.  

Egy alkalommal a Morócsik házaspár megajándékozott kazettákkal. Áldja meg és 

őrizze életük minden percét az Úr Isten ezért. Balicza Iván evangélizációs igemagyarázata 

volt a kazettákon János ev.3, 16. verse alapján: ”Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő 

egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” 

Szíven érintett az igehirdetés, találkoztam Jézussal, de még nem voltam az övé! Több-

re vágytam, így kerültem 1997. április 5-én Biatorbágyra csendeshétre, 49 évesen. Az ige-

hirdetés a „Kereszt élő üzenetéről” szólt. Megértettem, hogy Jézus Krisztus értem és he-

lyettem szenvedett és halt meg a kereszten, hogy én bűnbocsánatot nyerhessek. Összetörve 
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megvallottam minden bűnömet, és befogadtam a szívembe Őt. Bűneimre bocsánatot kap-

tam, így lettem Jézusé! Jézus Krisztussal élni békességet és biztonságot jelent. Vigyáz rám, 

vezet engem, és megváltoztatta a gondolkodásomat és életemet! Mindegy, hogy ki vagy, 

vagy mennyi a bűnöd! Jézus Krisztus a drága Megváltó keres téged is és várja, hogy fo-

gadd be őt, mert a halál váratlanul jön, és a kárhozat létezik! Még tart ma a kegyelem, fo-

gadd be szívedbe Jézust, mert holnap már lehet, hogy késő! 

Megtérés nélkül nincs örök élet! 

„De mindazoknak, akik befogadták és hisznek őbenne, megadta azt, hogy Isten gyer-

mekeivé legyenek.” /János ev. 1,12/ 

Gálik Andrásné 

 

 
 Egyházunk lelkészeinek és hittantanárainak képzése az Evangélikus Hittudo-

mányi Egyetemen folyik. 

 Gyülekezetünkből 4 fiatal végzi a teológián lelkészi tanulmányait, ketten pe-

dig a hittantanári szakon tanulnak. Hordozzuk imádságban életüket, tanulmányai-

kat. Most egy leendő lelkész mutatkozik be az olvasóknak. 
 

"Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfi-
gyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről" 

/1Ján1,1/ 
 

1979 márciusában születtem Nyíregyházán. Általános iskolai történelem-tanulás során 

találkoztam először az evangélikus keresztyénséggel. 1991-ben egy olcsvai nyári tábor él-

ménye után jelentkeztem konfirmációi oktatásra, és 10 éve lettem evangélikus. Sóstóhe-

gyen lakom édesanyámmal, öcsémmel és nevelőapámmal, a nővérem már férjezett, két fia 

van. 

1997-ben a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségiztem szá-

mítástechnika-osztályban. Sikeres felvételi után hallgatója lettem az akkor még un. Evan-

gélikus Teológiai Akadémiának. Sajnos sikertelen vizsgaidőszakot zártam, és hazaköltöz-

tem. Egy éven át programozóként dolgoztam itthon. Beláttam, hogy nem a hivatásomat 

végzem. Jónásnak éreztem magam, aki nem oda indul, ahova az Úr küldi. Kerestem a 

szolgálati alkalmakat. 2001. márciusától irodai segítőként közhasznú munkásként dolgoz-

tam a Lelkészi Hivatalban. Ismét felvételiztem az Evangélikus Hittudományi Egyetemre, 

ahol most- Istennek legyen érte hála - sikeres nyelvi szigorlatokat tettem az első tanév vé-

gén. 

Lelkészi hivatásra készülök. A legfontosabbnak tartom azt, hogy elmondhassam azt az 

örömhírt, amely az én életemnek is célt, tartalmat ad, hogy Jézus Krisztus személyében, 

váltságában az Úr utat adott vissza Őhozzá, az üdvösségre. 

Nem könnyű hivatás a lelkészi, de a legszebb, és hiszem, hogy az aratás Ura teszi arra 

alkalmassá méltatlan szolgáit. A lelkész feladata, hogy a rábízottakat Istenhez vezesse, 

minél többeket megnyerjen Krisztus ügyének, és őket megtartva kísérje az úton. Az igehir-



Hírmondó 2002. június-július 

   

 

8 

dető a Megváltó Urat hirdeti, és helyes tanítással segíti testvéreit, gyülekezetét, mindenkit, 

aki hallgatja szolgálatát, hogy minél jobban megismerje a kinyilatkoztatott teremtő Istent, 

aki nem csak fenntartja, de meg is menti a világot. Isten Szentlelkének vezetésével szeret-

ném ezt a szolgálatot végezni egész életemben. 

Rengeteg erőt meríthettem a gyülekezetben végzett szolgálatok során. Kérem is a gyü-

lekezetet, hogy ilyen lehetőségeket mindig teremtsen teológus hallgatói számára. Köszö-

nöm a gyülekezet eddigi támogatását és imádságait. 

Isten áldását és őrzését kérem gyülekezetünkre. 

Mezey Gábor 

 

„Igen Atyám, mert így volt kedves te előtted” 
 

40 évvel ezelőtt, 1962. július 1-jén, 55 éves korában az Úr váratlanul hazahívta 

szolgáját, a gyülekezet szeretett lekipásztorát, Balczó Andrást. 31 éves lelkészi 

szolgálatából – a segédlelkészi szolgálatot is beszámítva – közel 25 évet töltött 

egyházközségünkben. 

Július 3-án a bokortanyákból bevezető utak feketélettek a gyászruhás emberektől, 

akik megrendült szívvel igyekeztek a Nagytemplomban elhelyezett ravatalhoz, a 

temetési istentiszteletre. Megyer Lajos esperes a Mt. 11,26: „Igen Atyám, mert így 

volt kedves te előtted” ige alapján az örök élet beszédével vígasztalt. 

A nyitott sírnál a lelkésztárs és barát: Rőzse István búcsúztatott.  

Ennek szövegét az alábbiakban adjuk közre:  

 

Gyászoló Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

Tudom, hogy ilyenkor minden szó fáj. A legmélyebb együttérzés, a leggyöngédebb 

szeretet szavának is éle van, amely sebez. Mégsem hallgathatunk. Nem tehetjük, 

hogy riadt tekintettel, megrendült szívvel, némán, csukott ajakkal hantoljuk el ezt a 

koporsót. 

Amikor az egyházközség, a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye lelkészi 

kara, mindenrendű munkása és híve búcsúzkodik most e sír partján a mi drága ha-

lottunktól – döbbent szívünk szavakat keres, meg akar nyilatkozni mindenképpen! 

Még akkor is, ha ez a koporsó sziklafal, amelyen nem tör keresztül odaátra semmi 

jajszó, semmi beszéd. 

Ha sírunk, ha beszélünk, csak saját, visszavert hangunkat halljuk, de akkor is el-

mondjuk: Balczó András e légedettsz ívű ember,  kedves munkatá r -

sunk! Köszönjük a tan í tás t!  

Élete és váratlan halála egyaránt döbbenetes tanítás számunkra. Életében és vá-

ratlan halálában Urunk szava valósult meg: „Aki elveszti az életét énérettem, 

megtalálja azt.” /Mt.16,25/ 

Égette szívét, vesztegette életét a tiszta ige keresésében,  annak hamisí ta t -

lan megszóla ltatásában . Az „igen-igen, nem-nem” nagy szabálynak hétköz-
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napi kérdésekben, szószéki igehirdetésekben való megvalósításában. Sokakat 

megdicsért, megvigasztalt ebben a gyülekezetben az ő egészen különös nyájassá-

gával, de ugyanakkor nem egy embert megpirongatott, megkorbácsolt az igazság 

beszédével, félelem nélküli bátorsággal, keménységgel. Az „igen-igen, nem-nem”- 

ből nem engedett lealkudni egy jottát sem, senki kedvéért. 

Nehéz tanyai, sáros, fagyos, motoros útjain nem egyszer leállította agyonstrapált 

szíve, figyelmeztetve őt: ez már tékoz lás! Kíméld magad!  – És most mi is 

kérdezzük: miért nem tette? 

De hát el lehet –e kárhoztatni a harctéren elesett katonát, hogy miért nem hagyta 

ott posztját, kerülve a halálos veszedelmet? Lehet –e vádolni, elítélni a beomlott 

bányába odaveszett bányamunkást, hogy miért nem volt elővigyázatosabb, miért 

nem hagyta ott a szerencsétlenség színhelyét? Bizony nem. Ugyanígy nem lehet 

kárhoztatni a lelkipásztort sem, aki hívei szolgálatában égeti el a szívét. 

Öt nappal ezelőtt egyik kedves hívünk és barátunk sírja előtt Balczó András, 

megboldogult testvérünk, imádságában a Lázár sírja előtt síró Jézust szólít-

gatta. Most mi is, az ő munkatársai, és ti is Szerettei, fogjuk meg a felettünk 

síró Jézus kezét és könyörögjünk: Urunk tartsd bennünk a hitet, hogy ez a te 

elégett szívű, életét elvesztegetett gyarló szolgád megtalá l ta az Életet .  

Ámen. 

 
 

 
 

Média-Missziós Konferencia Piliscsabán 

 

"JUSSON EL SZABADÍTÁSOD A FÖLD HATÁRÁIG!" 

 
Ez volt a fő témája az Evangélikus Missziói Központ által szervezett konferenciának, ame-

lyet Béthelben (az Isten házában) tartottak július 11-14 között. A gazdag programból "el-

fogultan" csak néhányat említek meg, "SMS stílusban": (Lásd még az EvÉlet tudósítását 

is: A szabadítás üzenete az éterből címmel.) 

Istent csak a saját ígéretei kötik. Ez a mondat visszhangzik fülemben Ittzés János, a 

misszióért is felelős püspök nyitó igehirdetéséből, amit Ézs 49,1-6 alapján tartott.  

Bácskai Károly áhítatában Jézus missziójáról szólt Mt 15,21-28 alapján. 

A Bibliakörökben a samáriai asszony bizonyságtétele került előtérbe: "Megmondott 

nekem mindent, amit tettem." S missziója eredményes volt, mert: "Már nem a te beszéde-

dért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője." 

Nem lehet más céljuk a rádiós műsoroknak és az evangélikus magazinoknak sem. Ezekről 

a kérdésekről beszélgettünk részletekbe menően. 

A záró úrvacsorai istentiszteletet Gáncs Péter missziói lelkész, a konferencia fő szerve-

zője tartotta a vasárnap igehirdetési alapigéje alapján, s ez csodálatos bíztatást és megerő-

sítést jelentett a mintegy ötvenfőnyi résztvevőnek: "Pogányok világosságává teszlek, hogy 

üdvösségük légy a föld végső határáig. Az Úr ígéje pedig elterjedt az egész tartomány-

ban." Nem véletlen, hogy a nyitó és a záró istentisztelet ígéi így egybecsengenek! 
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A hírnök személyes kérése, pedig csak ez lehet: Uram, szabadításod és üdvösséged a mai 

"misszionáriusok" és a média szolgálata nyomán is jusson el a föld végső határáig, és 

Nyíregyháza határait se kerülje el 

Ámen - Úgy legyen! 

 A Hírmondót tudósította: Garai András 

 

 
Beszámoló a nyugdíjasok csendeshetéről 

Piliscsaba 2002. június 2-7. 
 

Június 2-án, vasárnap délben indult útra a kis csapat- „felmálházva” egy hétre való 

holmival- és vonatra szálltunk. Este ¾6-ra érkeztünk meg a Béthel Missziói Otthonba. Az 

elszállásolás után vacsoráztunk, és a templomban gyülekeztünk esti áhítatra. Az igema-

gyarázat témája a 76. Zsoltár volt. 

A reggeli szolgálatokat Tariska Zoltán, péceli ref. lelkész, a Zsidókhoz írt levél 11. fe-

jezetének alapján tartotta, a hit és engedelmesség, valamint a hit és hűség kapcsolatáról. 

Majd kisebb csoportokban beszéltük meg az itt hallottakat. 

Az első napon mindannyian kaptunk egy-egy igét. 

Délutánonként négy órakor énektanulásra gyülekeztünk. Majd Klucsikné Vera néni, 

(a néhai béri ev. lelkész özvegye) tartott előadást Dietrich Bonhoffer mártír ev. lelkész írá-

saiból, amiket azután együtt továbbgondoltuk. 

A vacsorákat követően, esti áhítatra hívott a szépen felújított piliscsabai templom ha-

rangja, amikor Adámi László ig. lelkészünk alkalomról-alkalomra, János evangéliumából, 

Nikodémus történetét elemezve: „Szükség néktek újonnan születnetek” címmel hirdette az 

igét. 

A pénteki úrvacsorai istentisztelet után alkalom adódott arra, hogy ki-ki elmondhassa 

mit jelentett számára ez a néhány nap. Ezen a csendeshéten több testvérünk – Isten ke-

gyelméből – lelkileg újjászületett, mások megerősödtek hitükben. 

Köszönjük Urunknak, hogy adta a lehetőséget és köszönjük mindazoknak az imádsá-

gát, akik gondoltak ránk. Nagyon fontos volt számunkra ez a csendeshét. 

Palumbi József 

A Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesület elnöke 

 

 

Beszámoló az 1. sz. körzet aggteleki kirándulásáról 
 

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 

/Zsolt. 103,2/ 

2002. június 1-jén került sor az 1. sz. kistemplomi körzetben már hosszabb ideje szer-

veződő kirándulásra. Reggel fél nyolckor indult autóbuszunk a Kistemplom elől, és Szeke-

resbokor és Nyírtelek megállóknál is vettünk fel testvéreket. Nagyszülők unokákkal együtt 

jöttek, ahogy illik. 
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Az aggteleki református templomban fél tizenegyre vártak bennünket, és ott derült ki, 

hogy a Baradla kórusfesztivál miatt két vendégkórusa is van a gyülekezetnek, akik Sarkad-

ról és Miskolcról érkeztek. Az istentisztelet bevezetéseként áhítat volt, majd a két kórus 

énekelt, magas művészi színvonalon. 

A mi kistemplomi gyülekezetünk bemutatására ezután került sor.  Ezen Endreffy 

Zsolt felügyelő azt is megemlítette, hogy Laborczi Géza, gyülekezetünk eddigi lelkésze is 

közöttünk van, és ez a kirándulás valójában elköszönés tőle, megköszönve eddigi munká-

ját. 

Rövid bemutatkozásunk abból állt, hogy Szabó Ivett furulyán játszotta el az „Erős vár 

a mi Istenünk” kezdetű énekünket, mi pedig – miután a buszban már korábban gyakorol-

tuk -, elénekeltük 253. sz. „Áldjuk Teremtőnk: értünk alkotott, Rétet, virágot, földet, csil-

lagot” c. énekünket. Befejezésként ismét Ivett furulyázott, közben Sallai Gábor olvasott fel 

egy Reményik Sándor verset. 

Ezután szabadtéri program következett, de az eső kissé megzavarta a déli együttlétün-

ket, amely az Aggteleki cseppkőbarlang bejárata előtt volt. A túrát Jósvafőre tervezték, 

ezért oda mentünk át. A csoport csaknem minden tagja vállalta az egy órás barlangtúrát és 

átmeneti nehézsége csak azon testvéreinknek volt, akik nem tudták magukról, hogy a „be-

zártság” érzete zavarja őket. A kisgyermekekkel természetesen semmi probléma nem volt, 

ők mindig a csoport élén jártak. Utólag bizonyára csak a jó emlék marad meg mindenki-

ben erről a barlangjárásról is. 

Visszafelé jövet az autóbuszban végigénekeltük az utat, majd megköszöntük Laborczi 

Géza lelkész úrnak eddigi szolgálatait. Emlékül Robert Fulghum lelkész könyvét adtuk át, 

melynek tartalmi összefoglalóját – „útravalóul” – Sallai Gábor olvasta fel. 

Lelkész úr is szeretettel emlékezett vissza a Kistemplomban eltöltött évekre. 

Babka Miklósné, Szokol Ilona 

1. sz. körzet 

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, és mindenért hálát adja-
tok” 

 

Rendhagyó esti istentisztelet volt a Kistemplomban június 30-án, vasárnap. 

Endreffy Zsolt felügyelő köszöntötte a körzet új lelkészét, Labossa Pétert és feleségét, -és 

elköszönt a kistemplomi gyülekezet korábbi paróchusától, Laborczi Gézától. 

Az ünnepi alkalmon Adámi László ig. lelkész hirdette az igét, és megköszönte Megyer 

Lajos és Endreffy Zoltán ny. lelkészeknek hűséges, példamutató helytállásukat a helyette-

sítés szolgálataiban is. 

Istennek hálát adva énekeltük el a 328. számú énekünket - (Az Úr csodásan működik 

c.) – a most szolgálatba lépő új lelkészért, és áldást kérve a körzetből távozó lelkész mun-

kájára is, de hálát adva Endreffy Zoli bácsiért, aki előző nap töltötte be 87. életévét, és 

Megyer Lajos bácsiért, aki a közeljövőben lesz 91 éves. 

A bensőséges és jól szervezett szeretetvendégség sokáig tartott, hiszen együtt örültünk 

a körzet új lelkészének, és annak, hogy Isten kegyelméből még nyugdíjas lelkészeink is 

hirdethetik a megtérésre hívó evangélium üzenetét. 

A kistemplomi gyülekezet asszonyai bőségesen gondoskodtak ennivalóról. Köszönjük fá-

radozásukat. 
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p.s. 

 

         

 
2002 - ben a Nagytemplomban, Borbányán, Kálmánházán és Kertvá-

rosban konfirmált fiatalok névsora: 
 

I. körzet, Kertváros. Felkészítő lel-

kész: Laborczi Géza 

II. körzet. Felkészítő lelkész: Bozorády 

Zoltán 
Drahos Tamás K e r t v á r o s  Andrejkovics Zita Palicz Panna 

Endreffy Péter Áfra Judit Csizmazia Judit Rácz Anita 

Lippa Roland Beszterci Bettina Gál Kristóf Rácz Emese 

Pankotai Zoltán  Bukovics Gergő Jászai Ágnes Simkó Levente 

Miklós Czinkóczki Erika Kapeller Ilona Dóra Siska Erika 

Reha Anett Ilona Czinkóczki István Kurucz István Siska Gergő 

Reha Attila Garai Eszter Marcsek Balázs Soltész László 

Szugyiczki Anett Gincsai Áron Marcsek Péter Szabó Ivett 

Vass Zoltán Moravcsik Nikoletta Palicz János Varga Nóra 

Vathy Andrea Tomasovszki Ágnes   

 Tóthfalusi Fruzsina   

 Valent Ágnes   
III. körzet. Fel-

készítő lelkész: 

Adámi László 

 

IV. körzet. Felkészítő lelkész: Laborcziné 

Sztankó Gyöngyi 

V. körzet. Felké-

szítő lelkész: 

Bozorády Zoltán-

né 
Barna Klaudia Balogh Mariann 

Edina 

Martinovszky Fru-

zsina 

Droppa Mihály 

Barzó Barbara Banu Csaba Magera Tibor Hudák Erika 

Hanász Ágota Figeczky Anita Novák Péter Hudák István 

Karasz Gabriella Frecska János Szabolcsi Zsanett  Kovács Enikő 

Kovács Balázs Frecska József Katalin Kun János 

Bakó Beatrix Gabulya Anikó Tomku Tamás Palcsák Zsuzsanna 

Bakó József Garancsi Alexandra Veczán Éva Sajben Zsuzsanna 

Hornyacsek  Garancsi János F e l n ő t t e k  Vass Attila 

Edina Gárgyán Zsolt Szatmári Gergely Vass Gyula 

Liskány Attila Harman László Horváth Réka  
István Helmeczi Zoltán Babély Gabriella  
Liskány Tamás Hetei Noémi Fekete János  
Orosz Andrea Horváth Ádám Fekete József  
 Jasper Gábor Gégény Tamás  



13 Hírmondó 2002. június-július 
   

 

 Magera Csaba Tamás Melinda  
 

Kedves Fiatalok! 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a szeptember első szombatján du. ½ 3-kor kezdő-

dő „kis-ifire”. 

Következő számunkban többet is olvashattok majd a tervezett programokról. 

 

*  *  * 

Gyermeknapi rendezvény 
 

Ebben az évben június 9-én gyermeknapi ajándékként egy egész napos programnak 

lehettünk részesei. 

Eredetileg a sóstói erdőben találkoztunk volna, de a kedvezőtlen időjárás miatt a gyü-

lekezeti teremben és kint, az udvaron tartottuk együttlétünket. 

Énekléssel kezdtük a napot, majd csoportos versenyekkel, különböző játékokkal a 

szabadban töltöttük időnk nagy részét. 

Három szülő készítette – bográcsban – a finom gulyást, amit közösen fogyasztottunk 

el a gyülekezeti terem udvarán. 

Nagyon jó hangulatban telt el ez a nap, és köszönjük a gyermekóra vezetőinek fárado-

zásukat. 

Kőrösi Szabó Gábor 

 

 
 

- 2002. június 9-én iskolánkból 35 fő vett részt Budapesten az Erkel Színházban a „Játsz-

szunk újra operát” című két éves műveltségi vetélkedő győztesei részére rendezett ope-

ragálán. A csoport megtekintette az Iparművészeti Múzeumot is. 

- Június 24-én megtörtént a felvételt nyert tanulók beiratkozása. A négy évfolyamos gim-

náziumi osztály 9. évfolyamára 94 tanuló, a nyolc évfolyamos gimnázium 5. évfolyamá-

ra 45 tanuló iratkozott be. Így három „nagy” és két „kicsi” osztály indul. A „kicsikhez” 

még elfogadunk jelentkezőket. Jelentkezni a gimnázium igazgatóságán lehet. 

- Június 25-én megtartottuk az év végi tantestületi értekezletet, az évzáró ünnepélyt és ki-

osztottuk a bizonyítványokat.  

Az 59 kitűnő és jeles tanulónk oklevelet és pénzjutalmat kapott. 

A Johannita Rend tanulmányi ösztöndíját File Andrea 8/11. osztályos tanuló kapta jó ta-

nulmányi eredményéért. 

A gimnázium tanulmányi átlaga: 3,68. 

- A 2002/2003-as tanév ünnepélyes tanévnyitó istentisztelete 2002. szeptember 1-jén 

1700 órakor lesz a Nagytemplomban. 

- Az első tanítási nap: 2002. szeptember 2. hétfő 

- 2002. szeptember 19-én Kossuth Lajos születésének 200 éves évfordulója alkalmából 

megemlékezést tartunk és szeptember 20-án Monokra látogat el az egész iskola. 
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Tar Jánosné 

igazgató 

*  *  * 

 
Itt a nyári szünet! 

Végzőseink túl vannak már a megrázkódtatásokon; Sikeresen vették az érettségi és a felvé-

teli magas akadályát. Őket már csak ritkán láthatjuk köreinkben. 

 Május 31-én először a kollégium életében –mindannyiunk nagy örömére– megkeresz-

teltük Zsíros Ferencet, aki hitét megerősítve első ízben járult az Úr asztalához is. Az ese-

ményen részt vettek a kollégium tanárai és néhány diáktársa is. Felkészítője Molnár Er-

zsébet ev. Lelkésznő volt; a kereszttanúságot Martinovszky István és Szmolár Tünde vál-

lalták. Az ünnepség pedagógusnapi ebéddel folytatódott és fejeződött be. 

Május elején befejeztük az építkezést az udvaron. Most már teljes udvarhosszon fociz-

hatunk anélkül, hogy beszállna a labda az ablakon. 

A nevelőtestület egy közös szakmai kiránduláson vett részt május utolsó hétvégéjén, 

Kárpátalján. Cs. Fábián Ella tanárnő meghívásának és szervezésének köszönhetően tartal-

mas, érdekes utazás volt. 

Május 28-29-én megtörtént az a nagy esemény, hogy kiválasztásra került 120 tanuló, 

akik 2002/2003-as tanévben a kollégiumban fognak lakni. A Kossuth gimnáziumba frissen 

bekerült diákok mindegyike -akik időben jelentkeztek,- szállást kaptak a következő tanév-

re. 

Június 3. és 14. között a gyerekek kisebb-nagyobb csomagokkal folyamatosan haza-

szállítatták szüleikkel a holmijaikat. Úgy tűnt, ezzel meggyorsítható az utolsó két hét mú-

lása. Nem így lett, de legalább az utolsó napokra kevesebb elintézni való maradt, és nyu-

godtan elbúcsúzhattunk egymástól. 

Június 17-21. között, míg az érettségizők az utolsó hajrára készülődtek, a nevelők le-

zárták az évet, rendet raktak az épületben, hogy a jövő évi lakók tökéletes rendben találja-

nak mindent. No meg persze mi is! 

Mindenkinek kellemes nyaralást, kikapcsolódást kívánunk! 

Szeptemberben jelentkezünk! 

Martinovszky István 

igazgató 

 

 
 

 
 

 

2002. május 25-26-ára a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet Soli Deo Gloria énekka-

ra meghívást kapott a miskolci evangélikusoktól. 

Ezen a reggelen az énekkar tagjai áhítatra gyűltek össze a gyülekezeti teremben, 

majd a reggeli csendesség után indultunk útnak Jávori Pál karnagy-kántor vezetésével. A 

♫ 



15 Hírmondó 2002. június-július 
   

 

 

tokaji tradicionális megálló után rögtön a szállásra, Novajidrányba mentünk. Itt a reformá-

tusoknak van egy szépen felújított vendégházuk, amit már nem először vett használatba az 

énekkar. 

A délutánt hosszú próbával gazdagítottuk, az estét pedig vetélkedővel tettük izgalmas-

sá. 

A másnap reggeli zenés ébresztő, és az azt követő reggeli után összepakoltunk, és Mis-

kolcra utaztunk, ahol a gyülekezet vezetői már vártak minket. A templomban a délelőtti 

istentiszteleten, énekkarunk „színesítette” a liturgiát, mi pedig az igehirdetés által, hitünk-

ben erősödhettünk. Majd az úrvacsorát követően Sándor Frigyes ottani evangélikus lelkész 

tartott a templomról és a gyülekezetről beszámolót. Délben az evangélikus gimnázium 

ebédlőjében étkezhettünk, majd egy kis kitérővel Lillafüred felé vettük az irányt, miköz-

ben lelkész úr igen szakszerűen és színesen bemutatta a város nevezetességeit, érdekessé-

geit. 

A délutáni kikapcsolódást követően énekkari beéneklés és próba következett, így készülve 

fel a zenés áhítatra. Szolgálatunkat –Istennek hála érte, - megelégedéssel és örömmel fo-

gadták. Lelkész úr és családja búcsúztatott el minket, majd hazaindultunk. 

 Ilyen szívélyes fogadtatásban ritkán van része az embernek, ahol ennyire törődnek a 

vendégekkel és szórakoztatják őket, mint Sándor Frigyes evangélikus lelkész. Sok áldást 

kívánok szolgálataira! 

Pelles László 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

 Keresztelések: "Az Úr ajándéka a gyermek..." 
Szokol Tivadar, Karácsony József Zsolt, Holló Evelin Dalma, Szurovcsák 

Gréta Nóra, Cselószki Dóra Alexandra, Juhász Bianka, Grexa Zalán, Hor-

váth Vivien, Varga Szilárd, Gégény Tamás, Csabai Anna, Csernyik Zsu-

zsanna, Siska Bence, Nagy Bence Máté, 

 

Házasságkötés:  "Amit Isten egybeszerkesztett..." 
 

Madácsi Zsolt és Pásztor Sarolta, Kovács István és Jónás Katalin, Morausz-

ki István és Kovács Judit, Kovács István és Horváth Réka, Plósz István és 

Tomasovszki Tünde, Kovács Tamás és Nagy Anita, Balázs János és Pócsik 

Mária, Dr. Pálfi Endre és Dr. Fekete Szilvia, Bencs Mihály és Burik Livia 

 

Elhunytak:   "Én vagyok a feltámadás és az élet..." 
id. Ádám András 62, Rónaszéki Mihály 46, Kertész Jánosné Lázár Julianna 

74, Sztrehóczki Józsefné Szakács Mária Katalin 50, Sallai Mihály 66, Ba-

logh Istvánné Kis Mária 87, Hankószki Józsefné Tornai Erzsébet 72, Kus-

nyerik János 76, Béres Györgyné Bujdosó Ilona 80, Sztaskó András 80, 

Zomborszki András 50, Vidoven László 49, Kurbej Andrásné Sztanek Er-

zsébet 91, Bartha Lászlóné Czinkóczki Ilona 73, Gincsai Mihályné Schmidt 
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Anna 89, Kovács Györgyné Turcsányi Erzsébet 75, Benkei Sándorné Gyi-

mesi Etelka 80, Kocsis Mihály 47, Répánszky Mihályné Zomborszky Irén 

93, Garai József 82, Csesztyiszki Mihályné Morauszki Ilona 93, Sallai Ernő 

70, Szalontai András 63, Kövesdi Józsefné Barzó Ilona 97, Ádám György 

40, Kazár József 78, Balázs Pálné Gajdos Zsuzsanna 80, Kovács József 73, 

id. Antal József 70, Sallai Mihályné Vitál Julianna 92, Márkus Andrásné 

Bukovenszki Ilona 73, Melich Istvánné Kissi Jolán 71, Márton Lászlóné 

Tomasovszki Ilona 44. 

A közelmúltban az Úr magához szólította Csizmazia Sándor ny. lelkipásztort, aki 

hosszú éveken át szolgált gyülekezetünkben. Következő számunkban emlékezünk volt 

igazgató-lelkészünkre. 

 
Június 15-én, a Nagytemplomban, Bozorády Zoltán esperes, püspökhelyettes iktatta be az 

egyházközség megválasztott új lelkészét, Labossa Pétert.  

A gyülekezet elnöksége ez úton is megköszöni az istentiszteletet követő szeretet-

vendégségre érkezett adományokat, felajánlásokat és segítséget. 

Május 20-án, Pünkösd 2. napján csendesnap volt Vargabokorban, Adámi László igazgató 

lelkész, Bálint Éva, Füle Lajos és dr. Bálint Zoltán szolgálatával. Köszönjük a gyü-

lekezet asszonyainak fáradozását, hogy a résztvevőket gazdagon terített asztallal 

látták vendégül. 

Június 23-án ünnepelte a Kertvárosi Gyülekezet Benkő-bokorban, önállóságának 10 éves 

évfordulóját. A hálaadó istentisztelet igehirdetője D. Szebik Imre elnök-püspök 

volt. Az elmúlt tíz év történetét Magyar László ny. lelkipásztor ismertette. A jövő 

terveiről Laborczi Géza, a gyülekezet lelkésze szólt. Személyes visszaemlékezések, 

kiállítás, valamint a nyíregyházi és kertvárosi énekkarok szolgálata gazdagította az 

ünnepséget. A záró áhítatot Bozorády Zoltán püspükhelyettes, esperes tartotta. 

Július 7-én, az egyházzenei est vendége gyülekezetünk tagja, Fenyvessy Zsolt énekmű-

vész volt. Áriaestjén a zeneirodalom „óriásai” által komponált művekben gyönyör-

ködhettünk. 

Orgonán közreműködött Kovács Szilárd orgonaművész 

Köszönjük ezt a maradandó élményt nyújtó estét, és kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje 

Zsolt életét és művészi pályáját. 
 

 

 

KÖLCSEI TOBORZÓ 
Minden fiatalt /13 évtől/ szeretettel hívunk és várunk 

2002. augusztus 14-17. között Kölcsére. 

 

Kölcse kis község. Egyházunknak, Budapesttől legtávolabb lévő evangélikus gyüleke-

zete él itt. Festői környezetben található a templom és a parókia, amely mellett az „Öreg-

Túr” folyó kanyarog.  
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Itt szeretnénk eltölteni néhány napot, kivonulva a város zajából, elcsendesedve, Isten igé-

jére figyelve. 

Helyszín: Kölcse, – a parókia udvara. . Szállás: sátrakban /hálózsák, g. matrac/ - je-

lentkezéskor kérjük jelezni, hogy van-e? Étkezés: amit főzünk /bográcsban/. 

Részvételi díj: 1500 Ft/fő. Önellátóak leszünk, ezért szívesen fogadunk minden termé-

szetbeni felajánlást: lekvárt, szalonnát, gyümölcsöt… stb. 

Odautazás: augusztus 14-én 10.25 –kor  menetrendszerinti buszjárattal, mely a Lu-

ther-háztól /Szent István u./ indul. – Kölcsére 12.37-kor érkezik. 

Visszautazás: augusztus 17-én Kölcséről busszal, mely 13.10-kor indul, átszállás Fe-

hérgyarmaton vonatra (14.00-kor ind.) – érkezés 16.26-kor Nyíregyházára a MÁV pu.-ra. 

Hoznivalók: fürdő felszerelés, meleg öltözet, zseblámpa, Biblia. Ha valaki gyógysze-

res kezelés alatt áll, vagy allergiás, ne felejtse otthon gyógyszereit. 

Jelentkezés és egyéb információ: a Lelkészi Hivatalban. Jelentkezési határidő: au-

gusztus 11. 

Szeretettel várunk minden fiatalt! 

AUGUSZTUSI ELŐZETES 
(különleges alkalmak) 

 

Augusztus 4-én – vasárnap– 18 órakor, egyházzenei est lesz Nagytemplomunkban. Ven-

dégünk: Németh Csaba, a Zeneakadémián ez évben végzett evangélikus orgo-

naművész, Ajkáról. Szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait, és hívogassunk má-

sokat is. 

Augusztus 7-én –szerdán– 18 órakor a gyülekezeti teremben (Luther tér 14 sz.) az esti is-

tentiszteleten Győri János Sámuel ev. lelkész és a pesterzsébeti ev. ifjúság szol-

gál. „Új teremtés” címmel. 

Augusztus 8-án –csütörtökön– 18 órakor a gyülekezeti teremben bibliatanulmányozó óra 

(Adámi L.) 

Augusztus 14-17-ig Kölcsén ifjúsági tábor. Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban. 

Augusztus 22-én –csütörtökön– 18 órakor a gyülekezeti teremben bibliatanulmányozó óra 

(Adámi L.) 

Augusztus 25-én – vasárnap – de. 10 órakor, a Magyar Rádió Nagytemplomunkból közve-

títi az istentiszteletet. 

Szeretettel kérjük testvéreinket, imádkozzanak ezért az alkalomért, hogy az Úr áldása kí-

sérje az istentiszteletet és a közvetítést. Imádkozzunk azért, hogy sok rádióhallga-

tó megnyissa szívét az Úr Jézus előtt. Egyúttal kérjük, hogy az istentiszteleti al-

kalmat ne rádióból hallgassák, hanem személyesen jelenjenek meg, mert az isten-

tisztelet közvetítése a gyülekezet közös szolgálata a rádióhallgatók felé. 

 

Szeptemberi előzetes 
 

Szeptember 1-jén 1700 órakor lesz a Nagytemplomban a Kossuth gimnázium tanévnyitó 

ünnepélye. 

Szeptember 8. –vasárnap– 15 órakor szeretetvendégség: a Túróczy Zoltán püspökről 
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szóló 2 kötetes könyv bemutatója. 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: szeptember 

 

Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14.  Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: hétfőtől-péntekig 9-13 és 15-17 óráig, szombaton: 9-12 óra között. 
 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

E-mail: hirmondo.1@dpg.hu 

Készült: OKTESZT kiadó nyomdájában 1400 pld.-ban. 

 


