
 

 

 

 

 

 
 

Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 
 

Mi az, amit Jézus nélkül nem tudhat az ember cselekedni? 

Jézus gyakran használja a következő kifejezéseket: nem, hanem, de, inkább, 

jobb lenne. “Ne engem sirassatok, hanem magatokat...” Lukács evangéliumának 

11. fejezetében Jézushoz így szól egy asszony: “Boldog az az anyaméh, mely té-

ged hordozott...”. Jézus válasza: “De még boldogabbak azok, akik hallgatják az 

Isten beszédét és megtartják azt.” 

Rászorulunk-e a jobbításra, változásra?  

Lehet, hogy most boldogok vagyunk, de volna okunk szomorkodni, lehet, hogy 

szomorkodunk, holott örülnünk kellene, lehet, hogy mást hibáztatunk, pedig ma-

gunkba kellene szállnunk. Lehet, hogy bánatosak vagyunk, de inkább bűnbánatot 

kellene tartanunk. Az is lehet, hogy jól érezzük magunkat a megdicsőülés hegyén, 

de le kellene szállni, tovább kellene lépni, sőt az is lehet, hogy a túl sok kompro-

misszum miatt már észre sem vesszük, hogy egy újabb lépést tettünk meg az el-

lenkező irányba. 

Vajon jó-e, ha ilyen bizonytalanságban maradunk? Jézusnak ezért kellet értünk 

meghalnia. Ebbe a ténybe kapaszkodhatunk bele mi is, hiszen talán reménytelen-

nek találjuk saját helyzetünket, de ő értünk is megtette, amit Péterért, Pálért, az 

apostolokért és mindenkiért. 

Krisztus szenvedése tehát nem csak elrettent, de meg is vigasztal. Luther Már-

ton írja: “Te azonban vesd most már bűneidet magadról Krisztusra úgy, hogy erő-
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“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énben-

nem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, 

mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (Já-

nos 15,5) 

 



 

 

sen hidd: az ő sebei és szenvedései a te bűneid, és ő azokat hordozza, és ő megfi-

zet értük.” 

Ne félj, nem maradsz magadra, mert senki más nem marad úgy melletted, mint 

ő. Ha elrettent saját életed, értsd meg, ő azért mutat rá a bűneinkre, mert azok le-

hetetlenné teszik, hogy meghalljuk szavát. Ha küszködéseidben, célkeresésedben 

megszólítod, megérted, hogy ő már régóta kopogtat nálad. Ha türelmetlen vagy, 

mert várod Jézustól a segítséget, de úgy érzed késik, és ennek ellenére erőt kapsz, 

hogy kitarts és ne tagadd meg őt, meg fogsz erősödni a hitben.  

Lutheránus hagyományaink nem tartanak meg, gyülekezetünk múltja, eddigi 

kitartásunk, egykori megtérési élményünk mind nem tartanak meg. Egyedül Jézus 

tart meg minket. Nekünk nem egy gondolkodásmódhoz, etikai felfogáshoz kell 

megtérnünk, hanem az élő Istenhez. Vigasztalás és ígéret, hogy lehetünk olyan 

viszonyban Jézussal, mint szőlőtő és szőlővessző. Ha a tőről lemetszik a  vesszőt, 

akkor létalapját veszíti el. Az életünkre vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy tájéko-

zódás nélkül maradunk, és saját utunkon indulunk el. De... 

“Valóban nem vagy egyedül. Sem ott a templomban ülve, sem otthon az ágyad 

szélén gubbasztva, sem munkád közben. Ha megmarad benned szüntelen a kere-

sés, még mélyebb összefüggésekre bukkanhatsz. Akkor Istenről már nemcsak mint 

Atyáról, hanem mint Jézus Krisztusról, a te személyes megváltódról is tudhatsz. 

Valóban ő hív téged, hogy kövesd. Sose szégyelld, sem őt, sem evangéliumát. Ha 

benne bízol, átélheted azt a mélységesen mély nyugalmat, amit nem sokkal mártír-

halála előtt Dietrich Bonhoeffer lelkész is érzett, s amit egy – azóta énekként is 

elterjedt – versében így fogalmazott meg: 

Áldó hatalmak oltalmába rejtve 

Csak várjuk békén mindazt, ami jő. 

Mert Isten őríz híven reggel, este, 

Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. 

(Evangélikus Énekeskönyv, 355. ének)” Ámen.  
Forrás: Fabiny Tamás – Tekusné Szabó Izabella, Nézz föl! 

B. A. 

Önéletrajz 
 

Bozorády Andrásnak hívnak. 1975. július 1-én születtem Körmenden, Vas me-

gyében. Szüleim mindketten lelkészek, és 1978-tól Nyíregyházán szolgálnak. Mi-

vel Nyíregyházán nőttem fel, és meghatározó lelki élményeimet is itt kaptam, kö-

tődöm ehhez a városhoz. A Kodály Zoltán Általános Iskola elvégzése után a Köl-

csey Ferenc Gimnáziumban érettségiztem. Ezután egy évet töltöttem a németor-

szági Falkenbergben a Gnadauer Szövetség bibliaiskolájában. Itt nagy hangsúlyt 

fektettek a bibliaismeretre. 



 

 

A németországi tizenegy hónap után jelentkeztem az Evangélikus Hittudomá-

nyi Egyetemre, diplomát 2000-ben kaptam. 

1999. augusztus 7-én házasságot kötöttem Fodor Ildikóval, 2000. október 4-én 

megszületett András nevű gyermekünk. D.Szebik Imre az Északi Evangélikus 

Egyházkerület püspöke 2000. október elsejével a Dunaharaszti Evangélikus Egy-

házközségbe helyezett segédlelkészként Koczor Tamás a Dél-Pest megyei Egy-

házmegye esperese irányítása alá. 

A nyíregyházi gyülekezet komoly hátteret jelentett, teológus koromban igye-

keztem hetente hazajárni, hiszen az ifjúsági óra mindig olyan alkalom volt, amit 

nem szívesen mulasztottam el. Amikor az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon-

ban laktunk, az ott kialakult élő gyülekezeti közösséghez tartoztunk. Azóta is nagy 

örömmel látjuk, milyen növekedés ment végbe az otthonban és a gyülekezetben. 

Két éve szolgálok segédlelkészként, ami nagyon fontossá vált több fontos dolog 

mellett: a Szentírás mélyebb ismerete és a gyülekezet. Szeretem a gyülekezetemet, 

de ezt nem elég kimondani, ez harcok (imaharcok) nélkül nem fog megvalósulni. 

Rá lehet döbbenni arra, hogy nem csak az a fontos, ami nekem az. Másoknak is 

vannak hitükből adódóan elképzelésük a gyülekezet jövője szempontjából. Egy 

dolog kétségkívül fontos a közös alap, az élő Jézus Krisztus, aki életét adta a bű-

nösökért. 

Isten áldását kívánom minden nyíregyházi evangélikus testvérem életére és 

munkálkodására! Erős vár a mi Istenünk! 

 

 

 

T á jéko z ta t ó  

az egyházközségi képviselőtestület  

2002 augusztus 31-i üléséről 
 

 A nyíregyházi egyházközségi képviselőtestület 2002. augusztus 31-i ülésén, 

egyhangúlag elfogadta az egyházközségi szabályrendeleteket: 

▪ a szervezeti és működési szabályzatot, 

▪ az iratkezelési szabályzatot, 

▪ a pénzkezelési szabályzatot, valamint 

▪ a leltározási, értékelési és selejtezési szabályzatot. 

 

Mindenható Istenünk gazdag áldása kísérje gyülekezetünk valamennyi tagjának 

életét az Úr Jézus Krisztus által. 

 



 

 

Dr Bodnár Zsolt 

egyházközségi felügyelő
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A presbitérium határozata alapján újjáalakult Külügyi Bizottság azzal a hittel és re-

ménységgel látott munkához, hogy a testvér-gyülekezeti kapcsolatok szervezett fejlődése 

minden gyülekezet lelki gyarapodásához, igazi barátságok kialakulásához vezet.  

A bizottságon belül Laborcziné Sztankó Gyöngyi a nagybányai, Sallai Gábor a den-

kendorfi, Bálint Zoltán pedig a kajaani kapcsolatokat ápolja.  

A 2002. szeptember 3-án tartott alakuló ülésen, melyen dr. Bodnár Zsolt gyülekezeti 

felügyelő és Adámi László igazgató-lelkész is részt vett, a bizottság elnökének Bálint Zol-

tánt választották meg. 

Az alakuló ülésen fontos döntések és javaslatok születtek. Elfogadtuk a Kajaani test-

vérgyülekezet 2002. októberi látogatásának előzetes programját, mely a tervek szerint a 

következőképpen alakul: 

 

Október 22. kedd: Érkezés este, elszállásolás Budapesten.  

Október 23. szerda: Budapesti városnézés. Utazás Nyíregyházára. 

Október 24. csütörtök: Látogatás a gyülekezet iskoláiban és intézményeiben. Találko-

zás a Finn - Magyar Baráti Társasággal és a város illetékes ve-

zetőivel. 

Október 25. péntek: Szabolcs – Szatmár - Bereg megyei körút. A megye történelmi 

emlékeinek, természetvédelmi területeinek és a 2001 évi rend-

kívüli árvíz által sújtott területek megtekintése.  

Október 26. szombat: Találkozás a Nyíregyházán és környékén lévő evangélikus gyü-

lekezetekkel. Készülés a vasárnapi istentiszteletre és orgona- 

koncertre. 

Október 27. vasárnap:  1000: Fő istentisztelet. Igét hirdet Lauri Dr.Oikarinen igazgató 

lelkész. Az orgonajátékban részt vesz Erkky Tyni orgonamű-

vész. 

 A küldöttség tagjai a körzeti istentiszteleteken rövid szolgála-

tokkal vesznek részt. 

 1700: Erkky Tyni orgonahangversenye. 

A hangverseny után fogadás a gyülekezeti teremben. 

Október 28. hétfő: Elutazás 

A küldöttség várható létszáma 9 fő. 

Az alakuló ülésen javaslat született arra is , hogy a gyülekezet alapításának 250-ik év-

fordulójára tervezett ünnepségre 2003 október első felében kerüljön sor, és arra minden 

testvérgyülekezet küldöttségét hívja meg a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet. 

Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy a Hírmondó hasábjain keresztül is hálát 

adjunk Istennek és kifejezzük köszönetünket mindazoknak, akik akár a korábbi Külügyi 

Bizottság tagjaként, akár más módon hozzájárultak ahhoz, hogy a hivatalos testvér-

gyülekezeti kapcsolatok valódi testvéri kapcsolatok formájában valósuljanak meg. 

Bálint Zoltán 



6 Hírmondó 2002. augusztus-szeptember 
   

 

 

„Velem tettétek meg…” 
 

Csizmazia Sándor 

1926-2002 
 

Emlékezés néhai lelkipásztorunkra, az ÉLIM Gyermekotthon egykori 

igazgatólelkészére 
 

 Isten iránti hálával gondolunk vissza az ÉLIM nyolcvankét évére, de különö-

sen is a húsz évvel ezelőtti időkre. 

 Akkor, 1982-ben Csizmazia Sanyi bácsi „álmodta” meg, hogyan lehetne az itt 

élő lányok életét szebbé, gazdagabbá, könnyebbé és tartalmasabbá tenni. 

 Egyik külföldi - szakmai tapasztalatokat gyűjtő - útjáról így tért haza: „Ha 

uszodát és lovardát ezen a –nadrágszíjparcella– telken nem is lehet építeni, de egy 

foglalkoztatót, kreatív műhelyt igen.” 

 Azóta eltelt húsz év, és itt egyre készülnek az értékes szövések, faliképek, 

igéslapok, festett üvegképek, tojáshéj-mozaikképek. Minden darab arról tesz bi-

zonyságot: „IMMÁNUEL”: velünk az Isten! 

 Tornatermünk –(Fitness Club, mondta egy angol hölgy, amikor meglátogatta 

otthonunkat) –azóta is nagyon sok vidám és örömteli percet adott lányainknak. 

„Tornász Ági néni” ,vagyis Dr. Skribek Józsefné, két évtizede hűséges szeretettel 

végzi gyógytornászi munkáját körünkben. 

 Hálásak vagyunk Csizmazia Sanyi bácsi leleményes szeretetéért, a „tanyasi-

bokrosi” csendes-napokért, családlátogatásokért (ahol mindig gazdagon terített 

asztal várt bennünket), a kirándulásokért, üdülésekért, a családi bibliaórákért, és a 

„pótmamaszolgálatért.” 

 Hiányzik Sanyi bácsi! – a tudását mindenkor megosztani kész ember, - aki 

minden lehetőséget és alkalmat megragadott, hogy gyarapodhassunk az ismeret-

ben. Nem volt olyan konferencia, lelkészavatás, vagy bármilyen távolabbi utazás, 

hogy ne mutatta volna be szívesen a számunkra ismeretlen helyek, városok neve-

zetességeit, látnivalóit. 

 Beszélgetve tanított. 

Az élimi imaterem felújítása és a Patay László festőművész által alkotott secco is 

az ő idejében, 1982-ben készült. A faliképen a megfeszített s egyben kitárt karú 

Krisztust láthatjuk. Sanyi bácsi tudta, és vallotta, hogy a reábízott élimi gondozot-

tak iránt tanúsított szeretet az Úr Jézusra mutat, aki ezt mondta: „Bizony, mondom 

néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, 

velem tettétek meg.” (Máté ev. 25, 40). 
 Bogár Ágnes   
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ALFRED FETZER 

1927- 2002 
 

Augusztus 26-án kaptuk a szomorú hírt, hogy Alfred Fetzer a denkendorfi 

egyházközség fúvószenekara, a Posaunenchor kiváló vezetője, testvérgyülekezeti 

kapcsolatunk németországi megszervezője, hűséges barátunk, aznap este 75 éves 

korában meghalt. 

Tudtuk, hogy beteg. Tavaly még elég erős volt ahhoz, hogy általános iskolánk 

és a Luther Márton Kollégium felszentelési ünnepségén egyházközségünk delegá-

ciójában részt vegyen. Akkor még senki sem sejtette, hogy az lesz utolsó találko-

zásunk. 

Ismeretségünk úgy kezdődött, hogy egy német lelkészbarátom 1990-ben az 

Emmaus szeretetotthon építésével kapcsolatban felhívta figyelmemet Fetzer úrra 

és a Posaunenchorra. Elmondta, nemcsak hogy jól zenélnek, hanem egyúttal az 

evangélikus pietizmus követőiként rendkívül segítőkészek is. Néhány levélváltás 

után megszületett a döntésük: „A fúvósok néhány offertóriumuk összegét szere-

tetotthonunk építésére fogják összegyűjteni.” 

Ajándékukkal először 1991. májusában érkeztek Nyíregyházára. A Pünkösd 

utáni vasárnap nagytemplomi istentiszteletén –melyen lelkészük Dieter Mayer 

prédikált– hangzottak fel első alkalommal Fetzer Alfréd fúvósainak rézhangszere-

in Luther és Bach, valamint énekeskönyvünk egyéb gyönyörű koráljai. Az orgo-

nával felváltva kisérték énekeinket. Felemelő volt. 

Ez a találkozás kölcsönösen olyan mély nyomot hagyott bennünk, amely ér-

zelmileg megalapozta az immár több mint egy évtizedes barátságunkat és testvér-

gyülekezeti kapcsolatunkat. 

Amikor Alfréd 1993-ban az Emmaus felszentelési ünnepségére ismét elhozta 

fúvósait, a szeretetotthon egyik folyosója fölött már ott díszlett a felirat „Denken-

dorf.” Ezzel a gesztussal köszönte meg Bozorády Zoltán, az otthon igazgatója a 

denkendorfi gyülekezetnek az építkezéshez nyújtott anyagi segítségét. 

Meghívásukra 1996 októberében a mi 41 tagú küldöttségünk utazhatott Den-

kendorfba. Részt vehettünk Stuttgartban a nagyszabású német evangélikus nagg-

gyűlésen, Kirchentagon. 

A kölcsönös látogatások a hivatalos programokon kívül idővel személyes is-

meretség, barátság forrásaivá váltak. Alfréd mindig pontosan megtervezte az uta-

zások programját. Példás dokumentációban rögzítette azok lezajlását is. Precíz 

volt mindenben. A fúvósoknak több mint 50 évig karmestere; vezetőjeként soka-

kat megtanított a zenei munkára. Kurzusokat tartott fiataloknak. 
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Pontos és megbízható volt civil hivatásában is, melyet egy kisgépeket készítő 

gyárban kezdetben tanulóként, végül üzemvezetőként szolgált nyugdíjas koráig. 

Gondos volt családfőként is. Segítő jó férj, szigorú, de szerető apa. Minden reggelt 

a napi ige olvasásával, közös imádsággal kezdték. Gyászolják: felesége Martha 

asszony, Albrecht fia aki lelkész, Gerhard fia főiskolai docens, valamint a nálunk 

is többször járt zenekari tubás, banktisztviselő Gottfried és családjaik. Rajtuk kí-

vül a fúvósok, az egész denkendorfi gyülekezet, valamint mi is gyászoljuk akik 

sokfajta segítséget, figyelmet és hűséges barátságot kaptunk tőle.  

Temetésén –augusztus 29-én– a denkendorfi 800 éves kolostortemplomban 

rövid megemlékezéssel és egy piros-fehér-zöld szalaggal díszített kis koszorúval 

búcsúzhattam tőle mindnyájunk nevében. 

Dr. Loós Tibor 
 

 

 

Az EMMAUS Szeretetotthon felszentelésének 9. évfordulója 

2002. szeptember 7. 
 

„Velem vándorol utamon Jézus.” 

 Az ünnepség hangulatát ez az ének adta meg. 

Dr. Csepregi András lelkész hirdette Lukács evangéliumából az ez alkalomra választott 

igét. (15. fej. 8-10 v.), amely a tíz drachmát kereső asszony példázatáról szól. Ebben a 

szakaszban arra tanít Jézus, hogy Isten megajándékoz minket utolsó perceinkig. Így az 

otthonban élő idős emberek is tudhatják, hogy még tartogat Isten számukra valamit, amit 

keresnek és megtalálhatnak. A példázat alapján biztosak lehetünk abban, hogy nem ve-

szünk el, Krisztus megtalál bennünket, mert ott van a helyünk a „mennyek országában.” 

A korral haladva másként élhetjük meg, hogy megtalál bennünket Jézus. Ha valaki ezt 

még nem tapasztalta meg, még mindig várhatja. 

 Bozorády Zoltán esperes, az otthon igazgató-lekésze Pál apostol Thesszalonikaiakhoz 

írott leveléből idézett igével köszöntötte a vendégeket: „Mi pedig mindenkor hálaadással 

tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kivá-

lasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében.”(2 

Thess.2,13.) 

Rövid beszédében elmondta, hogy az Emmaus Szeretet Otthon munkájának fő célja 

Krisztus evangéliumának hirdetése. Gondozottak és gondozók sugározzák azt a szeretetet, 

amellyel Isten szeret bennünket! 

Hamarosan folytatódik az otthon bővítése. Imádkozzunk azért, hogy áldás legyen az 

ott folyó munkán!  

A gyülekezet ifjúsági csoportja énekkel és rövid jelenettel kedveskedett az otthon la-

kóinak és a vendégeknek. 

„Az út végén Jézus fog várni.” 

Balla Gáborné 
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A TÚRÓCZY-EMLÉKKÖNYV HIVATALOS ŐSBEMUTATÓJA EGY 

EREDETI HELYSZÍNEN 
 

2002. szeptember 8-án a nyíregyházi gyülekezet kézbe vehette a - levéltári dobozok 

fogságából kiszabadult - Túróczy püspökről szóló és püspöktől való – írásokat. Ezeket két 

kötetben foglalta össze a most megjelent könyv szerkesztő bizottsága. 

A könyvbemutató nyitányaként, a jövőre 250. születésnapját ünneplő gyülekezet nevé-

ben Adámi László igazgató lelkész koszorút helyezett Túróczy Zoltán nyíregyházi püspök, 

- gyülekezeti házunk falán lévő -emléktáblájára. A szalagokon ezek a szavak olvashatók: 

"Emlékezzetek meg vezetőitekről!" és "Isten igéje élő és ható".  

Az evangélikus általános iskola dísztermét megtöltő érdeklődő evangélikusok között 

igen sok fiatalt is láthattunk. Ők már csak szüleik, nagyszüleik visszaemlékezéseiből hall-

hattak mindazokról, amikről most az 1138 oldalon megelevenedő "holt" betűk adnak hírt. 

Felemelő és magasztos élmény volt néhány percig magnószalagról is hallani Túróczy Zol-

tán hangját, amint éppen a "Hol töltöd az örökkévalóságot?" című igehirdetését mondja, - 

most nekünk 

A gyülekezet hálás figyelemmel hallgatta a kötet megjelent szerkesztőinek személyes 

hangú élményeit arról a nemes munkáról, amit a dokumentumok összeállítása jelentett az 

ő számukra. Így id. dr. Fabiny Tibor egyháztörténész a püspök életútját vázolta röviden, 

kiemelve az ősök örökségét. Ittzés András és Mirák Katalin az I. kötet dokumentumainak 

levéltári kutatásairól, feldolgozásáról szóltak. Szavaikból éreztük, hogy mindez nem csak 

fáradságos munkát jelentett számukra… 

A II. kötet talán olvasmányosabb, s Tekus Ottó és dr. Cserháti Péter arról is szólt, hogy 

a bőség zavarával küszködve, bizony nehéz volt a válogatás. Azon igyekeztek, hogy minél 

sokoldalúbb és objektívebb képet nyújtsanak a Túróczy püspökről szóló visszaemlékezé-

sek. 

Ezek a személyes visszaemlékezések itt, a díszteremben is folytatódtak. Demcsákné 

Balczó Ildikó lelkész édesapja példáján arról szólt, hogy milyen nagy jelentőségűek és 

áldottak voltak a Túróczy püspök által a lelkész házaspároknak tartott rendszeres imaórák. 

Urbán Erzsébet a személyes találkozások és levelezések - életét meghatározó- jelentőségé-

ről beszélt vallomásában. Dr. Hadar Ilona a püspök nyíregyházi fogságának, a dokumen-

tumokban nem szereplő mozzanatairól szólt megrendítően. 

 

A svédasztalos szeretetvendégségen tovább folyt a személyes beszélgetés a kötetek 

szerkesztői és olvasói között. Köszönjük, hogy az ő munkájuk révén a 21. század evangé-

likusai is megismerhetik közelmúltjuk egy fontos szakaszát, a magát szerényen csak Isten 

emberének tartó püspök életén és szolgálatán keresztül 

 

A könyv megvásárolható a Lelkészi Hivatalban, ára 2700Ft.- 

Szerk. megj.: A cikk kivonat az Ev. Életben 2002. szept. 15-én megjelent írásból. 

G.A. 
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 TALÁLKOZÁSOM JÉZUSSAL  
„Jézushoz jöjjetek megfáradtak, 

Igája néktek is nyugalmat ad, 

Terhe könnyű, irgalma nagy.” 

 

Megtérésem története 
 

1913-ban születtem Nyíregyházán. Szüleim templomba járó emberek voltak, ahová 

már gyermekként engem is magukkal vittek. Alsópázsiton, ahol laktunk, vasárnapi iskola 

is volt. Nagyon szerettem oda járni. Később is olvastam a Bibliát, de sok mindent nem 

értettem.  

Amikor a városban a Bethánia Szövetségen belül Aranka néni vezetésével létrejött egy 

bibliakör, ahhoz csatlakoztam. Ő rendszeresen tartott bibliaórát, időnként pedig csendes-

napot. 

 Istentől kapott vágy élt szívemben megismerni az Úr Jézust. Ez a vágy egyre erősö-

dött, szerettem volna az Úr Jézusé lenni, hozzá tartozni. 1934. aug. 20-án, csendesnapot 

tartottak Felsőpázsiton, a Geri szőlőben. A szőlődomb alatt elterülő füves réten ültek a 

résztvevők, kb. százan. Az a vágy, hogy Jézusé szeretnék lenni, sírásban tört ki belőlem. 

Aranka néni mellém ült és megkérdezte, hogy be akarod-e fogadni szívedbe az Úr Jézust? 

Én sírva mondtam, hogy igen. Jézus elfogadott, az Ő gyermeke lettem. Azt az örömöt ki-

fejezni nem tudom. Ezt követően jutottam arra a felismerésre, hogy bűneim miatt elveszett 

ember vagyok, de az Úr Jézus, igéje által így szólt hozzám: „Leányom, a hited megtartott 

téged: menj el békességgel…”(Márk ev. 5,34.) 

Hatvannyolc éve, hogy Megváltóm és Szabadítóm az Úr Jézus. Azóta Vele járok, és 

mindenkit bátorítok, bíztatok arra, hogy válassza a Krisztusban felkínált igazi szabadsá-

got! 

Özv. Mezősi Józsefné 

 

 

ÖRÖMÜNNEP NYÍRSZŐLŐSÖN 
 

Hálaadó csendesnap augusztus 20-án. 

 

 Tíz éve önállósult a gyülekezet. Áldott életű elődök „előre ment” ősök szolgálata 

nyomán válhatott ki ez a közösség a Nyíregyházi Egyházközségből. Nem volt könnyű az 

indulás! Visszatekintve az elmúlt tíz évre, mégis-mulasztások ellenére is- reménységre ad 

okot, hogy most már Nyírtelken is épül templom, és megalakult az asszonykör is. Most ők 

személyes bizonyságtétellel és énekkel örvendeztettek meg minket. Minden munkára tettre 

kész ez a kis csapat. 

 Kisvárdán a „Reménység” női csoport jelzi a bíztató jövőt. 

 Fiatalokból álló lelkes énekkar is szolgál a nyírszőlősi gyülekezetben. 
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Nem emberek munkája a garancia egy gyülekezet életképességének, hanem az élő Úr Jé-

zus Krisztus! Erről tett bizonyságot Bozorády Zoltán esperes, igehirdetésében. „Tudom a 

te dolgaidat, látom cselekedeteidet” hangzott az evangélium. Bizony félelmetes Isten ítéle-

tére gondolnunk! Mégis milyen jó, hogy nincs elrejtve előle semmi. Hűtlenségem ellenére 

is mehetek Hozzá, mert még áll a Kereszt! 

 Ebben a reménységben látta a jövőt Bozorády Zoltán esperes, amikor szárnyára bo-

csátotta a gyülekezetet, és tőle vette át a stafétabotot Győrfi Mihály lelkész. Néhai Papp 

Éva, egykori lelkes presbiter, és Kazár István korábbi felügyelő is felkarolták ezt a kezde-

ményezést, és támogatásuk nem volt hiábavaló. Az Úr áldása kísérte azt. 

 Együtt ünnepelhettük Isten teremtő csodáját, messziről jött fiatal testvéreinkkel, akik 

énekkel és jelenetek előadásával szolgáltak közöttünk. Bizonyságtételük a Szentlélek 

munkája, és a biztató jövőbe mutat. 

  Dinnyés József előadásában néhány – a művész által - megzenésített Zsoltárt hallgat-

tunk meg. 

 Köszönjük az asszonyok munkáját, akik bőségesen elláttak minket étellel!  

 Az úrvacsorára Füke Szabolcs lelkész igehirdetése készített fel bennünket  

Hálatelt szívvel mondhatjuk, hogy Isten dicsőségét magasztalta a csendesnap minden 

szolgálata.  

Hegymegi Ilona 

 

 
 

Pecznyík Pál 

ISTEN ZARÁNDOK NÉPE 
 

Nyíregyháza szép városát 

sok hívő szív lakja, 

lelke éltető kenyerét 

mennyből ingyen kapja. 

 

Teremtő Úr, Te kormányzod 

ezt a hívő népet, 

buzdítsd arra, hogy előtted 

hajtson fejet, térdet. 

Otthonokban, templomokban 

száll az ima, ének, 

Isten elé: ki alapot 

vetett földnek, égnek! 

Te támassz itt mély honvágyat 

sok kereső szívben, 

hogy Megváltónk lába nyomán 

induljon el híven! 

 

Keskeny úton csatlakozzon 

a zarándok néphez, 

s mennybe érve, soha többé 

nem szomjaz, nem éhez! 
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       Ifjúsági hírek     

 

Kölcsén jártunk 
 

2002. augusztus 14.-étől, gyülekezetünk ifjúsága Labossa Péter lelkész 

szervezésében csodálatos négy napot töltött el Kölcsén. A tábor legfőbb célja az 

Úr Jézus és egymás megismerése volt, mivel Péter szeptembertől átveszi az Ifjú-

sági bibliakör vezetését.  

Reggel és este áhítatokat tartottunk, melyeken a valódi boldogságról, hit-

ről, új életről, mennyországról hallhattunk példázatokon keresztül, majd a csopor-

tos beszélgetéseken megvitattuk a felmerülő kérdéseket.  

Első napunk kissé esősre sikeredett, így a helyi kenyérgyárat látogattuk 

meg, ahol a helyiek bevezettek minket a péksütemények készítésének fortélyaiba.  

Az éjszakai sátorozást mindenki nagyon élvezte, így csak késő reggel keltünk ki 

hálózsákjainkból, ezért a nap nagy részét strandolással töltöttük, ugyanis szállá-

sunk – az evangélikus parókia kertje – mellett csordogált az Öreg-Túr. Ping-pong 

és röplabda meccsek, valamint este szalonnasütés, és persze sok-sok énekszó tar-

kította napunkat. Benedek -/lelkészünk kisfia/ -is szórakoztatott bennünket eleven 

ötleteivel.☺  

 

Péntekünket az Úr ragyogó napsütéssel áldotta meg. Ezt kihasználva kora 

délután csónaktúrára indultunk, ami nagyon izgalmas volt, mert néhány kidőlt fa 

ugyan sok gondot okozott, de a táj gyönyörű. Este Péter ínycsiklandozó pörkölttel 

várt bennünket. 

Szombaton a záró istentiszteletet közös úrvacsorával zártuk, s fájó szívvel 

búcsúztunk vendéglátóinktól és a Túrtól. Köszönjük a kölcsei gyülekezet szerete-

tét, a finom péksüteményeket, valamint a bőséges és jóízű ebédeket, amit a hely-

beli általános iskolában fogyaszthattunk el. 

 

Remélem, Isten segítségével jövőre meg tudjuk ismételni ezt a kirándu-

lást. 

Ambrusz Eszter 
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Kedves Fiatalok! 
 

A tavasz folyamán elkezdődött egy fiataloknak-(10-14 éveseknek)- való közösségi 

alkalom, a „kisifi”. 

Összejövetelünk kezdetén ifjúsági énekeket énekelünk, melyet a gitár 

pengő hangja kísér. Majd különböző témákról beszélgetünk a vezetők előadása 

után, például a barátságról, szerelemről, családról, vagy éppen önmagunkról. Az 

alkalmakat imával, közös énekléssel és vidám játékkal fejezzük be. A mindenki 

számára jól érthető, és ábrákkal is illusztrált áhítatok megindítottak minket Isten 

felé, és szeretnénk, ha ti is kedvet kapnátok arra, hogy részt vegyetek ezeken az 

érdekes és vidám órákon. 

        Szeretettel hívunk és várunk titeket!- erre biztat két hálás résztvevő. 

Időpont: szombat du. 3-tól fél 5-ig 

Helyszín: Gyülekezeti terem, Luther tér 14 szám 

 

KIRÁNDULÁS TOKAJBA 
 

2002. szeptember 28-án, szombaton kirándulást szervezünk Tokajba az if-

júság részére. 

Vonattal utazunk Tokajig. Onnan gyalogtúra következik a Tokaj-belváros, 

Nagy Kopasz, TV Adó, Tarcal útvonalon. Visszaút Tarcalról vonattal Nyíregyhá-

zára. 

Indulás Nyíregyháza MÁV Állommásról: 809-kor, gyülekezés az állomáson 

750-kor. Visszaérkezés legkésőbb 1730-kor. Bővebb információ a Lelkészi Hivatal-

ban kapható.  

Szeretettel hívunk és várunk minden fiatalt! 
 

Konfirmációi oktatás 
1 körzet Labossa Péter október 5. szombat Kistemplom Széna 

tér 

9oo 

2. körzet Bozorády Zoltán október 19. szombat Emmaus 

Korányi F. u.160/a 
 

9oo 

3. körzet Adámi László október 12. szombat Borbánya templom 9oo 

  október 12. szombat Lelkészi Hivatal 

Luther tér 14 
 

103o 

4. körzet Laborcziné Sztankó 

Gyöngyi 

október 11. péntek 

 
október 15. kedd 

Lelkészi Hivatal 

Luther tér 14. 

Rozsréti ált. iskola 

 
16oo 

d.u. 

5. körzet Bozorády Zoltánné szeptember 27. péntek I. Manda  

  szeptember 28. szombat Felsősima 9oo 

  szeptember 29. vasárnap Kálmánháza 113o 
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Hittanoktatás 
2002. szeptember 4-én megbeszélést tartottunk a hitoktatók, gyermek és ifjúsági 

munkások részére a Lelkészi Hivatalban. A megbeszélés célja a kölcsönös segítségnyújtás 

volt. Minden hónap első szerdáján, az esti istentisztelet után szeretnénk hasonló alkal-

makat tartani, ezért szeretettel hívunk minden hitoktatót, gyermek és ifjúsági munkást. 

A megbeszélésen a hittanoktatás szervezési kérdéseiről is volt szó. Az alábbiak-

ban közzé tesszük, hogy melyik iskolában ki fog oktatni, a gyermekek kit keressenek, ki-

nél jelentkezzenek. A hittanórák időpontja és konkrét helye még nem alakult ki, ezért csak 

a hitoktatók nevét tudjuk közölni. 

 
JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉG HITTANOKTATÁSRA 

 

Hittanoktatók Az oktatás helye 
Bozorády Zoltánné, 

Kárpátfalvi Erzsébet 

I. Manda Ált. Iskola 

Laborcziné Sztankó 

Gyöngyi 

Rozsréti Ált. Iskola 

Kósa János Felsősima, Kálmánháza, I. Manda 

2.sz. Gyakorló Ált. Iskola, 3. sz., 12. sz.; 14.sz.; 20.sz. Göllesz V, 

Református Ált. Isk,  

Zajácz Zsanett Hunyadi Mátyás Ált. Isk.,  

Dr. Bodnár Zsoltné Református Ált. Isk.; Borbánya Alma u.; Borbánya Kállói u.; Ko-

dály Z. Ált.Isk. 

Óvodák: Guszev; Etel köz; Városmajor; Tőke u.; Borbánya; Kert 

köz; Kereszt u. 

Breznyiczki 

Györgyné 

Arany János Ált. Iskola 

 

Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban, valamint az oktatási intézményekben  

***   ***   *** 

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!” 
 

2002. szeptember 1-jétől minden vasárnap és ünnepnapon 930-tól a Gyülekezeti 

Teremben gyermek-istentiszteletet tartunk. 

 

A gyermek-istentiszteletnek 1000 előtt lesz vége, így nem zavarja a nagytemplomi 

istentiszteleten való részvételt. 

 

A gyermekbibliaköri foglalkozások a megszokott formában folynak 1000-tól 

Minden gyermeket, szeretteikkel együtt hívunk és várunk alkalmainkra! 
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Nyári csendeshéten Sátoraljaújhelyen 

 

 Ezen a nyáron nyolcadik alkalommal vettem részt a sátoraljaújhelyi csendeshéten. Az 

ott eltöltött napok segítenek abban, hogy jobban megismerjem Istent és a Bibliát. Önma-

gában már ez is elég lenne ahhoz, hogy ismételten visszatérjek ide. Ehhez még hozzájárul 

a nyugodt környezet és az együttléteinkre jellemző kellemes, barátságos légkör is. 

 Az idén a jó időnek köszönhetően egyszer sem kellett a tábor épületében maradnunk. 

A korábbi évek során már volt rá példa, hogy egész nap esett az eső, az idő azonban így is 

hamar eltelt játékkal és beszélgetéssel, az utóbbi évek során igen megszépült, és csoportos 

együttlétekre is alkalmassá tett templomkertben.  

 Az ez évi csendeshéten a tékozló fiú, valamint Gedeon és Midján törzsének történeté-

vel ismerkedhettünk meg. A napot áhítattal kezdtük, és gyakran késő estébe nyúló ének-

léssel fejeztük be.  

 Ebben az évben a programok között szerepelt a „Magyar nép kálváriájának” megte-

kintése a nem túl távoli erdei emelkedőn, majd a Magas hegy megmászása, amelynek kilá-

tójából csodálatos látvány tárult elénk, amiért azonban keményen „meg kellett küzdenünk 

a heggyel.”  

Később eltöltöttünk egy napot a sárospataki strandon, majd felültünk a kisvonatra is és 

kirándultunk. A szabad órákat pedig sportolással, vagy kis csoportokban sétálva, városné-

zéssel töltöttük el. Egy hét alatt barátokká váltunk  

 A tábort záró csapatverseny, -amikor az áhítatokon megszerzett tudásunkról adunk 

számot- mindig felejthetetlen része a csendeshétnek. 

S bár a programok jó része nem volt ismeretlen számomra, most is ugyanúgy élvez-

tem azokat, mint legelőször. Azonban ami a legfontosabb, hogy ezek az alkalmak mindig 

újabb üzeneteket tartogatnak számunkra, amelyek megismeréséért érdemes jövőre is visz-

szatérni. Köszönjük mindazoknak, akik ezt a lehetőséget biztosítják nekünk! 

Sajben Eszter tanuló 

Kálmánháza 

***   ***   ***   *** 
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Ígértük, első adandó alkalommal jelentkezünk. Most itt vagyunk! 

Ismét együtt vagyunk, hogy támogassuk, segítsük egymást ebben a tanévben is. 

Amíg diák lakóink nyaraltak, az épület addig sem állt üresen a szünetben. Az építés 

költségeinek fedezésére kapott kölcsönöket vissza kell fizetni, ezért a szünetben vendége-

ket szállásoltunk el. Több csoport, nyári tábor töltött éjszakákat a kollégium falai között. 

Mindenki elégedetten, új kapcsolatokkal gazdagodva térhetett haza.  

Itt szállt meg például a Cantemus Fesztiválra érkezett japán énekesek csoportja, de 

korábban vendégeink voltak a finn testvérvárosból, - Kajaaniból - érkezett Kantele együt-

tes tagjai, valamint a Yimi S.Hungary Alapítvány közép-európai fiatalokból álló zenekara. 

Szeptember 2. napján megkezdődött a tanév, ezért elsején minden tanuló felpakolta az 

otthon mozdítható dolgait, bedobozolta, és elszállíttatta a kollégiumba.  

Voltak meglepetések is mikor megtudták, hogy ki hol fog lakni, kiket nem vett vissza 

az intézmény a tavalyi problémák miatt, és hogy kinek ki lett a szobatársa. Egyelőre ezek-

ről a kérdésekről a nevelőtanárok döntöttek, persze majd’ minden diák próbál beleszólni a 

maga javára. 

A 120-as létszámban a fiúk-lányok aránya is változott, a tavalyi 24/96-hoz képest idén 

42/78-ra, de még mindig a lányok javára. 
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Az első napok izgalmai, ismerkedései után hamar belerázódtunk a mindennapok me-

netébe, a munkába, a tanulásba, a tervek szövögetésébe. 

Idén Szmolár Tünde tanárnő nincs velünk, mert Skóciába ment egy évre nyelvet ta-

nulni. Sokat gondolunk rá, és várjuk vissza. 

Teljes erőbedobással dolgozunk a minőségbiztosításon Molnár Erzsébet tanárnő veze-

tésével, aki szívvel-lélekkel foglalkozik ezzel. 

Erre a félévre is tervezünk kirándulást. Hogy hová és pontosan mikor, annak ma még 

csak körvonalai vannak meg, ezért erről bővebben később számolunk be. 

Előre láthatólag ismét üresen marad a kollégium október 24 - 27 között, a rövid őszi 

szünet idejére.  

Martinovszky István 

igazgató 

 

 

ORSZÁGOS PRESBITERI HÉTVÉGE NYÍREGYHÁZÁN 
 

 

Gyülekezetünk ad otthont ez évben november 15-17. között az EKE szervezé-

sében megrendezésre kerülő országos presbiteri hétvégének. Felhívjuk minden 

presbiter, képviselőtestületi tag és a gyülekezetünkben bármely területen szolgáló 

testvér figyelmét erre a rendkívüli alkalomra. Fő téma: Pál lev. A Rómabeliekhez: 

12, 3-8. Néhány kérdés, amelyet az alapigénk vet fel, és szeretnénk rá személyes 

válaszokat keresni: 
 

Kaptunk-e kegyelmet? A hit mértéke szerint szólunk-e? A hit szabálya szerint te-

szek-e bizonyságot? Abban munkálkodom-e, amire a gyülekezetemnek, az egyházamnak 

szüksége van? 

 

A részvételi díj összegét (ebédtérítés) a következő számunkban közöljük.  

Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban, de közvetlenül Györfi Mihály lelkésznél is 

(tel.: 507-130)   

 

Ez a Márton napi egyházmegyei presbiteri vándor találkozó alkalma is ebben az 

esztendőben, ezért minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

GYÖNYÖRKÖDIK AZ ÚR! 
 

Szeptember 14-én az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért csendesna-

pot tartott a Bibliaiskolások részvételével. Több nyíregyházi testvérünk fejezte be, 

folytatja és kezdi el tanulmányait a két és fél éves EKE Bibliaiskolában, Piliscsa-

bán. A nap főtémája ez volt: "… az Őt félőkben gyönyörködik az Úr…" 
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A záró istentiszteleten és úrvacsoraosztáson Adámi László igazgató lelké-

szünk szolgált a Zsid 13, 14-16 versei alapján: "… ilyen áldozatokban gyönyör-

ködik az Isten". Oklevelet szerzett testvéreink további életére és gyülekezetünk-

ben való szolgálatára az Úr gazdag áldását, s a tanulmányaikat kezdő és folytató 

nyíregyháziaknak pedig kitartó és szorgalmas tanulást kívánunk, a fenti igével. 

 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Keresztelések:  „Az Úr ajándéka a gyermek.....” 

Szamosi Tibor, Zováth Bertold Norbert, Mócsán Réka, Moravszki Dávid, 

Marsó Lotti, Marsó Máté Tamás, Boroska Panna, Boroska Péter, Maczkó 

Dorina, Majoros Márk, Erdei József Dávid, Dvorcsák Alex, Nagy Bendegúz 

Mátyás, Hell János, Matejkó Boglárka, Papp Simon Noal, Vaskó Dávid, Se-

bők Noémi Regina, Krajecz Beáta Krisztina, Takács Szimonetta, Praviczki 

Péter, Gerle Zsuzsanna, Kalapos Bálint, Pivnyik Gergő József, Lecső Bog-

lárka, Szabó Katalin Kitti, Dvorcsák Barbara, 

Felnőttek: Hauser Hradeczky Beáta, Kovács Kinga Dóra, Kupferschmidt 

Attila 

 

Házasságkötés:  „Amit Isten egybeszerkesztett....” 

Márton Mihály és Greksza Andrea, Ambrusz Tamás és Sztaskó Timea, 

Keczkó István és Makranczi Olga Mónika, Mátékó Csaba és Havacs And-

rea, Bogár János és Habos Zsuzsanna, Huczman József és Dócs Gyöngyike, 

Grexa Gábor és Nagy Enikő, Nagy Károly és Partizer Éva, Molnár Zsolt és 

Kormos Anikó, Hernádi Szabolcs és Sápi Edit, Dankó Béla és Barizs Tünde, 

Márkus József és Diszházi Ildikó, Gyuris Gábor és Fésüs Erika, Häuser 

Götz és Häuser Hradeczky Beáta, Berei Tamás és Bartos Enikő, Vadasi 

Norbert és Laskai Anita, Szabó András és Valent Viktória, Dr. Sárga Emil 

és Kovács Kinga Dóra, Fekete János és Babély Gabriella, Bába Róbert és 

Garaj Csilla, Jaczkó Zsolt és Kecskeméti Szilvia, Nagy Zoltán és Bakó Iza-

bella, Spisák Mihály és Hajcsák Andrea, ifj. Bartha András és Szurovcsák 

Ilona, Horányi László és Gunyecz Szilvia, Gulyás Attila és Vojtku Kriszti-

na, Grekszy Attila és Varga Krisztina, Vincze Krisztián és Takács Emese, 

Franczel Zsolt és Szilágyi Ildikó, Bogár Zsolt és Hajcsák Anita, Holecskó 

Péter és Kulcsár Ildikó, Popovics Attila és Palkovics Rita, Baranyai Ferenc 

és Molnár Erika, Kocsik Pál és Semjényi Brigitta  Kovács Zoltán és Vancsi-

sin Mónika,  Tóth Roland és Halcsák Erzsébet 

 

Elhunytak: „Én vagyok a feltámadás és az élet...” 

Szekretár Lászlóné Harman Margit 65, ifj. Figeczki Mihály 48, Nagy Juli-

anna 91, Kosina János 79, Gyureskó István 93, Garaj Jánosné Szekeres Má-

ria 71, Belyus Jánosné Lippa Zsuzsanna77, Bakai József 62, Greksza And-
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rás 49, Boros Mihályné Henzsely Erzsébet 56, Debrószky István 88, id. 

Hernádi Mihály 79, id. Siska József, Garai András 63, Kövesdi József 27, 

Potos Tibor 56, Márföldi András 54, Honvéd András 81, Bánszki Adrásné 

Mócsán Julianna 91, Repka Andrásné Szegedi Lenke 87, id. Nádasi József 

75, Tassi István 70, Tassi Jánosné Halla Erzsébet 81, Tarján Béláné Dr. Pa-

licz Rózsa 92, Tarján Dezső 82, Fürjes Józsefné Mohács Mária 71, Márföldi 

Józsefné Miholecz Ilona 87, Liga Lászlóné Palicz Erzsébet 77, Seregi Jó-

zsefné Henzsely Julianna 82, Nagy Mihály 82, Bartha Gábor 73, Resán Mi-

hály 68, Harman Józsefné Boczkó Zsuzsanna 90, Turcsán János 78, Leszko-

ven János 72, Benkő Imre 77, Henzsely György 50, Ambrusz Mihály 51, 

Antal András 81 
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-ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit- 

 

Szeptember 22-én –vasárnap– de. 10 órakor aratási hálaadó csendesnap kezdődik 

Szekeresbokorban. Igét hirdet: Zászkaliczky Pál budapesti ev. lelkész. 

 

Szeptember 22-én –vasárnap– du. 15 órától az ÉLIM-ben a Burundiban szolgáló 

Helge Hartmann, a Liebenzelli Misszió munkatársa tart előadást és 

filmvetítést. 

 

Szeptember 25-én –szerdán– 17 órakor a Nagytemplomban lesz a Kossuth Gim-

názium első éves tanulóinak ünnepélyes avatása. 

 

Szeptember 29-én –vasárnap– de. 10 órakor aratási hálaadó istentisztelet úrvacso-

raosztással a Nagytemplomban. 
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Októberi előzetes 

 
Október 6-án –vasárnap– 18 órakor, egyházzenei estre várjuk gyülekezetünk tag-

jait. Vendégünk: Szikoráné Ócsai Ilona orgonaművész, Szolnok-

ról. 
 

Október 22-28-ig, finn vendégek látogatása testvér-gyülekezetünkből, kajaaniból. 

 

Október 27-én –vasárnap– de. 10 órakor a Nagytemplomban igét hírdet: Lauri 

Dr. Oikarinen a Kajaani ev. gyülekezet igazgató-lelkésze. 

 

Október 27-én –vasárnap– du. 17 órakor Erkki Tyni, finn orgonaművész hang-

versenye a Nagytemplomban. 

 

Október 28-30-ig, azaz hétfőtől-szerdáig a gyülekezeti teremben esténként 17 órá-

tól reformációi sorozat, igét hirdet: Bozorády Zoltánné. 

 

Október 31-én csütörtökön REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 

 

A Nagytemplomban a 18 órakor kezdődő ünnepélyen igét hirdet: Sipos Kund 

Kötöny ref. Esperes. Előadást tart Adámi László ev. ig. lelkész 
 

 

 

 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket 

vagy a Lelkészi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek 

eljuttatni. /a szerk./ 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: október 20 

Lapzárta: október 7. 

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. 


