
„TÉGED ISTEN DÍCSÉRLEK
ÉS HÁLÁT ADOK MINDENÉRT.”

I. Az elhívásért az egyházban való szolgálatra  .
Nem emberi döntés hozta létre az egyházat, hanem az örökkévaló Isten szent és jó 
akarata. 

Van bűn az egyházban, vannak tévedések, kudarcok, botlások, de amíg tart az Is-
ten kegyelme, addig megmarad nemzedékről nemzedékre.

Nem embereknek Isten iránti szeretete tartja meg, hanem Istennek mindent meg-
előző szeretete: „…te ISTENEDNEK az ÚRNAK szent népe vagy. (…) nem azért 
választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volná-
tok,  hiszen a  legkisebbek vagytok valamennyi  nép közt,  hanem azért  mert  szeret 
benneteket az Úr…” (5Móz 7,6-7-8.)

„Téged ISTEN dicsérlek és hálát adok”, hogy szolgálatra hívtál el a te egyházadban.

II. Az elhívásért a nyíregyházi evangélikus gyülekezetben végzett szolgálat  -  
ra.

Mély megrendüléssel álltam meg minden egyes alkalommal a Nagytemplomban az 
oltár  előtt,  a szószékre vezető lépcsők előtt,  gondolva azokra az elődökre is,  akik 
máig ott  élnek a gyülekezet emlékezetében,  szeretetében.  Ugyanakkor egy-egy ta-
nyai szoba vagy volt iskola osztályterme, ahol istentiszteleteken, bibliaórákon lehet-
tem együtt sok éven át testvérekkel, kedvesebb nekem a legszebb katedrálisnál is. 

A gyülekezet több mint 250 éves múltra tekint  vissza. Emlékeztünk a hitvalló 
ősök bátor tetteire, hűséges helytállására, hitük példájára. Emlékeztünk azokra, akik 
a változó világban ISTEN változatlan igéjére építettek.

„Téged ISTEN dícsérlek és hálát adok”, hogy ebben a gyülekezetben szolgálhattam 
29 évig. 

XVI. évf. 7-8. szám
2007. július-augusztus

Napkelettől napnyugatig
dicsérjétek az Úr nevét!

(Zsolt 113, 3)
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III. A megbizatásért Kálmánházán és a környező tanyákon végzett szolgálat  -  
ra.

1987-ben Endreffy Zoltán lelkész úr 39 évi nyíregyházi szolgálat  után megkezdte 
nyugdíjas éveit. Ő adta át nekem a szolgálatot a körzetben, mindvégig készségesen 
segítve a munkát, ameddig csak egészsége engedte. Munkatársakat hagyott rám, aki-
kért legyen áldott Isten szent neve. 

„Téged ISTEN dícsérlek és hálát adok”, hogy ebben a körzetben szolgálhattam 20 
évig, és

„Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen.”

/Sík Sándor: Te Deum/
Bozorády Zoltánné

            
HÁLA ÉS KÖSZÖNET!

„Az Úr ezt mondta Ábrahámnak: Menj el földedről…” (1Móz 12,1)
Bozorády Zoltánné július 8-án a kálmánházi templomban a fenti textus alapján hirdette 

az igét. Akik jelen voltunk, nem csak Isten és ember iránti szeretettel és bizalommal gazda-
godtunk, hanem annak bizonyságát is megérezhettük, hogy szeretett és tisztelt lelkésznőnk, a 
végleges nyugdíjazását, hite szerint való engedelmességgel éli meg. Ezért fogadtam el a szer-
kesztők megtisztelő felkérését, hogy egyházközségünk nevében ezúton is fejezzem ki röviden 
– a nagytiszteletű asszony iránti – hálánkat és köszönetünket.

Elsősorban hálát  adunk Istennek,  hogy 1978-tól  hűségesen szolgálja  gyülekezetünket. 
Kedves egyénisége szelídségre, engedelmességre és áldozatkészségre buzdít mind-annyiun-
kat. Karizmatikus lénye pedig lelki és szellemi közösséggé formál bennünket. Különösen há-
lásak vagyunk családjáért, mert minden tagja hiteles és hatékony munkása – építője és védője 
– egyházunknak.

Köszönetet elsőként az ige tiszta, hallható és érthető hirdetéséért mondunk. Lelki gazdag-
sága a megélt ige magyarázatán és az átérzett történéseken keresztül gondolkodásra, tisztulás-
ra, sőt megújulásra segíti a híveket. Teológiai felkészültsége, művelt szellemisége Isten üze-
netét mindig személyre szólóan, aktualizálva és örömhírként közvetíti. Lelkészi törekvésében 
pedig nem a kioktatás, a feddés és a távollevők miatti korholás, hanem az isteni szeretet meg-
ismertetésének lehetősége és öröme mutatkozik meg.
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Köszönjük a templomi szertartások pontos vezetését, mert az mindenkor Isten jelenlété-
nek áhítatát sugározza, ami leginkább késztet a rendszeres istentiszteletre járásra és ezzel az 
állandó megújulásra, elhatározásokra. Nem beszélve arról, hogy értünk mondott imádságának 
lutheri kegyessége szüleinktől látott hódolatra emlékeztet, és Isten előtti térdrehullásra figyel-
meztet.

Külön köszönjük temetési szolgálatait. Hisszük, hogy az evangélium hirdetésének elsőd-
leges vigasztaló hatása mellett, az emberi viselkedésnek és együttérzésnek számtalan módon 
való kifejezésével nem csak a fájdalmakat enyhíti, hanem az egyházhoz való tartozás tudatát 
és kapcsolatát is erősíti, a gyülekezettől elidegenedett gyászolókban.

Végül köszönjük, hogy a megváltozott társadalmi körülmények között – az evangélikus 
ébredéshez szükséges pásztorolás szükségességét felismerve és új módszereit keresve – ő is a 
lelkészek közötti egyetértést, a képzett és tekintélyes világiak egyházi vezetésbe való bevoná-
sát alapvető feltételnek tartja.

Ragaszkodásunk kifejezéseként nem tudunk, talán nem is akarunk búcsúzni Bozorádyné 
nagytiszteletű asszonytól, csak végleges nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntjük szeretet-
tel. Jóllehet megszűnik hivatali és szervezeti beosztása, de reméljük, hogy sokáig velünk ma-
rad lelki és szellemi közösségben. Ehhez kérjük Isten segítségét, áldását pedig további életére 
és családjára.

Demcsák József 
gépészmérnök

BALCZÓ ANDRÁS EVANGÉLIKUS LELKÉSZRE EMLÉKEZÜNK

Száz évvel ezelőtt -1907. augusztus 10-én -, született Balczó András evangélikus lelkész 
Szarvason. Édesapja Balczó György, édesanyja Kergyik Judit házasságából tíz gyermek szü-
letett.  A vasúti pályamunkás édesapa korán meghalt.  A nyugdíj nélkül maradt családot az 
édesanya tartotta el. A legkisebb gyermek András, Szarvason érettségizett, Sopronban szer-
zett lelkészi oklevelet.

1931-ben lett segédlelkész Kiskőrösön. Nyíregyházára 1933-ban került. 1934-ben Kon-
doroson lett parókus lelkész. Ekkor megházasodott, feleségül vette Paulinyi Edit tanítónőt. 
Házasságukból négy gyermek született.

Nyíregyházára 1940-ben került vissza püspöki másodlelkésznek Túróczy Zoltán püspök-
sége idején. Ellátott egy lelkészi körzetet, felügyelte az evangélikus elemi iskolákat. 1952-ben 
megszűnt Nyíregyházán az evangélikus püspökség. Ekkor a nyíregyházi gyülekezet parókus 
lelkésznek hívta meg. 1962. július 1-jén váratlanul meghalt. Még 55 éves sem volt. Földi ma-
radványai az Északi temetőben nyugszanak. Neve szerepel az oltár mellett az egykori nyír-
egyházi lelkészek nevei között.

A nyíregyházi evangélikus gyülekezet szeretettel emlékezik egykori lelkészére századik 
születésnapján.

Dr. Reményi Mihály
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Tájékoztató a 2007. június 6-án, a presbitérium és 
képviselő-testület által hozott határozatokról

A testületi ülést istentisztelettel kezdtük. Az igehirdetés bibliaolvasó kalauzunk, az Útmutató 
arra a napra kijelölt igéi alapján hangzott:  „…eltávolítom testükből a kőszívet és hússzívet adok  
nekik,  hogy  rendelkezéseim  szerint  éljenek,  törvényeimet  megtartsák  és  teljesítsék.”  (Ezékiel 
11,19-20a) „…dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselek-
szi…” (Róm 2,10).

Több nagyon fontos napirendi pont került felsorolásra, melyben a testületnek határozatot kel-
lett hozni. Fontos, hogy minden ülésen lehetőleg minden tisztséget betöltő tag megjelenjen, hogy 
a testület határozatképes legyen. Hála legyen az Úrnak, határozatképesek voltunk, így születhettek 
döntések a napirendi pontok megtárgyalása után:
 16/2007. számú határozat: Az Evangélikus Általános Iskola 2007. évi költségvetését a képvi-

selő-testület egyhangúlag elfogadta.
 17/2007. számú határozat: Az Evangélikus Általános Iskola Igazgató Tanácsába delegáltuk:

Takács Ferencet 24 igen 4 nem, Martinovszky Istvánt 19 igen 9 nem, Labossa Pétert 16 igen 
és 12 nem szavazattal, akiknek megbízatása hat évre szól.

 18/2007. számú határozat: A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség presbitériuma és képvi-
selő-testülete csak erre az egy alkalomra lemond a megüresedett Nyíregyházi Evangélikus 
Egyházközség V. sz. körzet lelkészének választás útján történő betöltéséről. Ezt 36 igen és 
10 tartózkodás mellett fogadtuk el.

 19/2007. számú határozat: A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség presbitériuma és képvi-
selő-testülete kéri az Északi Egyházkerület püspökét, hogy helyezzen ki beosztott lelkészt a 
megüresedett Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség V. sz. körzet lelkészi állásába.

 20/2007. számú határozat: „A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány kuratóri-
umába a presbitérium és képviselő-testület 26 igen és 21 nem szavazattal Szokol Tibort vá-
lasztotta meg.

A következő testületi ülés 2007. augusztus 23-án lesz megtartva.
Sztankó Gyöngyi igazgató lelkész

Szeretettel  közöntjük  Zsarnai 
Krisztiánt  és  feleségét  Zsarnainé 
Urbán  Nóra  lelkészeket,  akiket 
dr.  Fabiny Tamás püspök úr au-
gusztus  15-étől  segédlelkészi 
szolgálatra  küldött  ki  gyülekeze-
tünkbe.  Zsarnai  Krisztián  az  V. 
sz.  körzetben,  felesége  pedig  is-
kolalelkészként  fog  dolgozni. 
Szolgálatukra  Isten  áldását  kér-
jük.
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SZÉPALMAI HÁZASSÁGGONDOZÓ CSENDESHETÜNKRŐL

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok… és én megnyugvást adok nektek.”
 (Mt 11,28)

Szépalma  az  erdőségekkel  tarkított  Magas-Bakony közepén  fekszik, 
Zirctől kb.10 km távolságban. A XVII. században az Esterházy családnak 
volt itt ménes-birtoka melyet -egy keresztény gondolkodású- befektető tár-
saság az épületekkel együtt csodálatosan helyreállíttatott. 

Dr. Pálhegyi Ferenc ny. professzor, a Bibliai Házassággondozó Szolgá-
lat vezetője,  valamint önkéntes munkatársainak segítségével 15 házaspár 
kapott lelkigondozást ezen a festői szépségű helyen.

Istennek legyen hála azért, hogy férjemmel együtt minket is ide vezé-
relt egy házaspár révén, s így mi is tagjai lehettünk ennek a kis közösség-
nek. Mivel számunkra ez volt az első ilyen jellegű alkalom, nagy várako-
zással volt tele a szívünk.

A bemutatkozás és igehallgatást követően három csoportot alkottunk. Az elkövetkezendő na-
pokban egyénileg és a kis közösségekben is –a segítségként kapott- tesztlapok alapján tanulmá-
nyozhattuk Pál apostol Filippiekhez írott leveleit.

Első alkalommal Feri bácsi azzal kezdte mondanivalóját,  hogy akik most itt egybegyűltünk, 
azoknak segítségre van szükségük. A mai világi életben nagyon nehéz egyedül megtalálni a helyes 
utat. Bizonyára minden házaspár életében vannak viharos, borús napok. Előfordulhat, hogy fújnak 
a szelek jobbról, balról, majd jönnek az oldalszelek, hátszelek. Mindezeket nagyon nehéz kivéde-
ni. Sokszor nem is sikerül. Azért vagyunk most itt, hogy az Igén keresztül fel tudjuk ismerni Isten 
szavát, meghalljuk üzenetét, és segítségül hívjuk Jézus Krisztust az életünkbe. Az Úr segítségével, 
hittel, kitartó imádsággal el lehet érni azt a célt, amit a mi Teremtőnk számunkra kijelölt földi éle-
tünk pályáján. Ehhez viszont a saját velünk született bűnös „Ó természetünket” le kell győzni nap 
mint nap, de ez egyedül - Krisztus segítsége nélkül –, nem fog sikerülni. Az Úr keresztjéhez kell 
vinni  minden  bűnünket,  ott  megvallani,  letenni  azt,  s  végleg otthagyni,  nem újra  előhalászni 
egyenként. Ezekért már Jézus Krisztus meghalt a kereszten. „Elvégeztetett.”

Az út göröngyös, de ha behívjuk életünkbe Jézus Krisztust, Vele minden könnyebb és megva-
lósítható. Vigaszunk, hogy ami jót Isten elkezdett bennünk, azt ő biztos, hogy be is fejezi. Rá kell 
bízni magunkat, és ha a házaspárok már együtt tudnak menetelni az „úton”, akkor tudja Isten iga-
zán gyümölcstermően használni eszközül őket. Minden a javunkat szolgálja, amit az Úr cselekszik 
velünk. Néha fájdalmas, amikor nyesegeti rólunk a vadhajtásokat. Ha megértjük, hogy ez az Isten 
gondoskodó szeretete, ezzel is gyógyítani akar bennünket, akkor már nem is lesz olyan fájdalmas 
az ilyenfajta törődés. Ő a mi Teremtőnk, Ő ismeri testünket-lelkünket, nyugodtan Reá bízhatjuk 
magunkat. Ezen az úton járva sok tennivalónk van. Akit Isten a szívünkre helyezett, azért felelős-
séggel tartozunk, és igyekezni kell a békességre való törekedés mellett szelíd szeretettel egyre több 
reánk bízottat az Úrhoz vezetni. Ezért kell rendszeresen imádkozni, Bibliát olvasni, cselekedete-
inkben szeretetünket kimutatva viselkedni egymással szemben. Önmagunknál mindig előbbre való 
legyen a másik. A hitbeli növekedés fontos, mert csak így tudunk mások segítségére lenni. Tud-
nunk kell egymás terheit hordozni, ha az Urat akarjuk szolgálni.

Mivel a Bibliában nem fogjuk sehol sem megtalálni azt a kifejezést, hogy a házasság az a bol-
dogság szigete, ezért oda kell figyelnünk egymásra és a mindennapi küzdelmes életpályánkon kis-
sé megkérgesedett szívünknek szükséges lelki táplálékot is meg kell adni. E nélkül az életünk elsi-
városodik és mások számára is teherré válik. Viszont van egy nagy ígéret számunkra, amit a mi 
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szerető Istenünk megadott nekünk igéje által, s ha azzal élünk, akkor ott ahová Ő helyezett minket, 
ott fogja szívünket megnyitni azáltal, hogy elkezd körülötte gyomlálgatni, hogy földi életünk pá-
lyafutása végére átformáljon bennünket, Krisztus napjára.

A Filippi levél vezérfonalán haladva, a megtérés, megbocsátás témakörének felvetése is ko-
moly gondolatébresztő beszélgetésekre serkentett bennünket. Isten Szent Lelke azóta is dolgozik 
bennünk.

Isten kegyelmi ajándéka, hogy ebben a csoportban elénk hozott komoly gondokkal küszködő 
párokat is, akik itt világosságot, segítséget kaptak és mi is gazdagodhattunk az ő hitük által.
Tekintetünk, figyelmünk csodálattal kísérte végig, ahogyan bátorította, ébresztgette alvó lelkünket 
Isten szava. Ahogyan próbálta gyógyítani a megkeményedet szíveket, és ahogyan próbálta meg-
nyitni szívünket az elhangzott igén keresztül. Nevelt, tanított az elénk hozott példák által:

- az a fiatal házaspár, akik már az elválás gondolatával komolyan foglalkoztak, de Feri bá-
csi tanácsára még megadták maguknak azt az esélyt, hogy ide eljönnek és csak ezt köve-
tően döntenek. Tehát Isten segítségét kérték és megkapták. A hét végére már békesség, 
szeretet költözött a szívükbe, látszott rajtuk a ragyogás, az, hogy az együtt maradás mel-
lett döntöttek. Isten igéje útmutatást, megbékélést adott számukra.

Végül elérkezett az utolsó alkalom. Körbeültünk, hogy mindenki lásson mindenkit, és így vallot-
tunk egyenként az általunk egy hét alatt összeszedegetett morzsákból. Az itt elhangzottakból szü-
lettek a fent leírtak, amit ily módon adok közre szeretett testvéreimnek.
Szeretnénk azt, amit magunkkal hoztunk megtartani, gyarapítani és tovább adni.

Zalai Piroska
K R Ó N I K A

Szólnak a harangok…

A kisharang
A harang felirata sok mindent elárul.
A kisharang felirata: „EZEN HARANG AZ 1914-18. ÉVI NAGY VILÁGHÁBORÚ CZÉL-

JAIRA ÖNKÉNT FELAJÁNLOTT HARANG PÓTLÁSÁRA ÖNTETETT KOVÁCS ANDRÁS 
MÁSODFELÜGYELŐ KEZDEMÉNYEZÉSÉRE A NYÍREGYHÁZI EVANG.  HÍVEK KÖZ-
ADAKOZÁSÁBÓL ISTEN DICSŐSÉGÉRE 1922. SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ ÁL-
TAL BUDAPESTEN.   RÓM 8,31”

Ekkor készült a harangok vas állványzata is, amelyben a templom nyugati homlokzata felől 
egy 1m széles, harmadik harang részére kialakított állványrész van, ahol a harmadik harang, - a II. 
világháborúban odaveszett harang - függött, melyet szintén 1922-ben öntöttek. Bizonyíték erre a 
toronyban megtalálható és az állványba illeszkedő harangkorona és húzókar.

A kisharang adatai:  átmérője:  1100  mm, magassága 1060  mm, tömege, 710  kg,  harangja: 
„fisz”.

Villamos berendezése azonos a nagyharangéval. Ütőjét és csapágyagyazását a nagyharangéval 
azonos időben cseréltük le.

Palumbi József
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelések: „ Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom…”

Halász Viktória, Sipos Natália, Gurály Tamás, Vaskó Fruzsina, Hegedűs Roland, Kazai 
Balázs, Roth Tamara, Siska Márk, G. Nagy Zoltán, Nevelős Attila Zsombor, Karaffa Na-
tália, Lakatos Jázmin, Herczku Márton Géza, Hadobás Dominik, Franczel Petra,  Tóth 
Evelin, Farkas Roland, Bálint Edina, Ornyik Ádám, Záhonyi Máté, Gincsai Panna Virág, 
Brondics Zsófia, Brondics Anna.

Felnőtt keresztelés: Vaskó Tibor, Vaskó Gabriella Judit,  Szekeres Viktória, Görögh László.
Konfirmáltak: Herczku Márton Géza, Görögh László, Nagy Tímea, Nagy János.
Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...”

Nagy Attila és Hrotkó Nóra,  Csordás Zsolt és Erdősi Judit, Turcsán Mihály és Medve 
Fruzsina, Volosinovszki György és Orosz Krisztina, Puki Attila György és Mendler Mó-
nika, Harman Attila és Szecsei Magdolna, Sztanek László és Körei Anikó, Balogh Ká-
roly és Makra Zsuzsanna, Póser Zoltán és Sipos Edina,  Óber János és Sröbik Ildikó, 
Kaspar Ulrich és Laurinyecz Petra, Homa Csaba és Sajben Edina.

Elhunytak: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg...”
Ifj. Breznyiczki Imre (41), Henzsel Józsefné Jónás Ilona (71), Bagaméri Béla (84), Ma-
zák Györgyné Koska Zsuzsanna  (88),  Ambrusz  László  (76),  Duleba  Józsefné  Sipos 
Magdolna (83), Hernádi András (73), Nyárádi András (49), Gerbár András (79), Palicz 
Mihály (62), Tamás Mihályné (71), Habzsuda Béla (83), Farkas Zoltánné Nanszák Éva 
Tünde (42), Palicz Mihály (82), Klepács András Gerliczki Ilona (76), Mócsán András 
(73), Nagy Miklósné Tóth irén (70), Dolnics Józsefné Nagy Erzsébet (98), Zentai Róbert 
(32), Vanczák Györgyné Kusnyerik Ibolya (43), Jávor Pál (91), Czuczor Józsefné (81), 
Bukszár József (49), Gulyás Horst (66), Kukucska Zsolt (32), Szuhábszki András (76), 
Molnár Tibor (43), Ocsenás Józsefné Kálmán Mária (80), Csonka Józsefné Suhajda Er-
zsébet (84), Pálvölgyi András (60), Lehóczki János (51), Váczy Gusztávné Sipos Ilona 
(82), Garaj Mihály (77).

HÍREK

Augusztus 26-án vasárnap a Nagytemplomban a 10 órakor kezdődő istentiszteleten búcsúzik 
a gyülekezet a nyugdíjba  vonuló lelkészétől,  Bozorády Zoltánnétól,  aki 29 éven át 
szolgált hűségesen gyülekezetünkben.

Dr. Csepregi András lelkésztestvérünk közel egy éve az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
egyházi kapcsolatokért felelős főtanácsadója, államtitkári minőségben. Ez a feladata 
gyakran elszólította családjától, nyíregyházi otthonától. Ezért a napokban Budapestre 
költöztek, ahonnan csak óraadóként fog visszajárni a Nyíregyházi Főiskola hittanári 
tanszékére. Ezen megbízatásai mellett –Szakady Géza halála óta– a IV. számú (rozsré-
ti körzet) felügyelői tisztségét is ő töltötte be. Július 29-én a rozsréti imaházban tartott 
istentisztelet után búcsúzott el körzetétől a Példabeszédek K. 16,9. alapján „Az ember-
nek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” Ezt követően az egyházköz-
ségi felügyelő és a rozsrétiek köszönték meg szolgálatát. 
Isten áldása kísérje egész további életét, Ő adjon erőt és bölcsességet feladatai hűséges 
betöltéséhez.
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Demen Szabolcs, gyülekezetünk kántora öt évvel ezelőtt kapott kántori bizonyítványt. A kö-
zelmúltban, a fóti Mandák Otthonban megtartott vizsgán megszerezte a középszintű 
végzettséget jelentő kántori oklevelet. Szeretettel gratulálunk, és szolgálatára Isten ál-
dását kérjük.

Labossáné Kővágó Anitát augusztus 11-én, Kondoroson Dr. Fabiny Tamás püspök úr lelkész-
szé szentelte. Életére –családjával együtt- Isten áldását kérjük.

A gyülekezet elnöksége ez úton is köszönetet mond Hudákné Brigittának, aki öt éven keresz-
tül végezte a Nagytemplomban az iratterjesztés önkéntes szolgálatát, férjével együtt. 
Munkájuk által sok értékes evangéliumi olvasnivalóval gazdagodtak a gyülekezet tag-
jai. Mivel egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, hogy tovább végezzék ezt a szolgá-
latot, az egyházközség vezetői várják olyan gyülekezeti tag jelentkezését, aki szívesen 
folytatná ezt a munkát.

Július 1-től Herpai Gábor egyházmegyei beosztott lelkészként szolgál gyülekezetünkben rész-
munkaidőben.

A Kossuth Lajos gimnázium igazgatóját, Tar Jánosnét a 2006–2007-es tanévben az oktatási 
és kulturális miniszter, dr. Hiller István, valamint a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház is elismerésben részesítette. A tantestületnek, az egész iskolának is szóló elisme-
réshez szeretettel gratulálunk.

Szeptemberi előzetes

Szeptember 2-án, vasárnap délután lesz az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanévnyitó 
ünnepsége a Nagytemplomban.

Szeptember 3-án hétfőn a reggeli áhítat keretében tartja az Evangélikus Általános Iskola tan-
évnyitó ünnepségét. Mindkét intézmény szeretettel várja még a tanulók jelentkezését a 
következő tanévre.

Szeptember 9-én vasárnap az Emmaus templomban dr. Fabiny Tamás püspök lelkésszé avatja 
Gál Orsolyát és Herpai Gábort.

Szeptember 9-én Sztankó Gyöngyi esperes beiktatja Bozorády Andrást a Nyíregyházi Em-
maus Evangélikus Egyházközség lelkészi állásába.

Köszönjük mindazoknak az adományait,  akik a Hírmondó előállításának nyomdai  költségéhez 
hozzájárultak.
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