
Sokan úgy vélik, hogy ahol ez a felirat olvasható, ott 
valójában semmit sem adnak. Megszoktuk, hogy min-

denért fizetni kell. A pénz beszél - a pénz mozgatja a világot. De ezt a Biblia cáfolja, 
amikor azt mondja: „Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” (Jel 
22,17) 

Szép a mi evangélikus köszönésünk – „Erıs vár a mi Istenünk” –, de tegyük fel a ké-
nyes kérdést: ki is a mi Istenünk? A többség istene a pénz. Ezért bizalmatlanul lép be 
oda, ahol ez van kiírva: „Belépıdíj nincs”. Ugyan mit adhatnak ott, ahol még fizetni 
sem kell – például a templomban? Szögezzük le: a Biblia nem arra való, hogy saját 
gondolatainkat belevigyük, hanem hogy alázattal elfogadjuk, amikor támadja a mi 
pénzközpontú látásunkat. Nem minden a pénz, nem a pénz az élet értelme, mert a fenti 
ige szerint, aki szomjazik, ingyen veheti az élet vizét. 

Persze hit nélkül ezt nem értjük. Jézust is gúnyolták a farizeusok, akik pénzszeretık 
voltak, amikor azt mondta: „Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” A „pénzis-
ten” szolgálata sokszor az egyházat is megkísérti. Szomorú, ha egy presbiteri ülésen az 
derül ki, hogy csak az anyagi ügyeket akarják tárgyalni (fizetés, költségvetés, templom-
tatarozás stb.). Akinek az ige még nem lett az élet kenyerévé, akinek Jézus nem lett a 
személyes Megváltójává – az mindenben csak pénzkérdést lát. Pedig az élet vize, a lé-
lek kenyere, az üdvösség nem pénzkérdés. Isten igéje le akarja dönteni a pénzisten bál-
ványát, amikor úgy fogalmaz a Jelenések könyvének idézett versében, hogy „ingyen”. 
Isten nélkül az ember – elveszett ember. De az istenhiányt a pénz nem pótolja. Sok 
gazdag ember él a világon, akinek hiába van hatalmas vagyona, mégis békétlen az éle-
te. Valami hiányzik. „Ingyen” – ez a szó ítélet a pénz szerelmeseinek. Persze nem a 
pénz átkozott, hanem a pénzben való bizakodás átkozott. Átkozott, mert tapasztalhatjuk 
is, hogy a pénzimádat kizárja a hitet, megkeményít, gıgössé teszi az embert és eltávo-
lítja Istentıl. „Ingyen”. Ez sokaknak persze nem tetszik. İk mindent ki akarnak fizetni, 
ık hisznek abban, hogy a világon minden és mindenki megvehetı. 

Végül most is döntı a személyes kérdés: én magam szomjazom-e, és hol keresem a 
megelégítést? Ézsaiás könyvében így szól Isten hívó szava: „Ti szomjazók mind, jöjje-
tek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! (…) Minek adnátok 
pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? (…) 
Hallgassatok rám, és élni fogtok!” (Ézs 55,1.2.3) 

(Megjelent az EvÉlet Élı víz c. rovatában 2004-ben.) 
� Gáncs Aladár 

XIX. évf. 1-2. szám 
2010. január-február 

„BELÉPİDÍJ NINCS” 
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ALADÁR BÁCSI 
(1925–2009) 

A nyíregyházi gyülekezetben emberöltıkön át valóság a megújuló Kegyelem és Remény. 

2010. január végét írunk, de mire ez az írás megjelenik, már február lesz, így a komó-
tosan, rendületlenül ballagó idı már túllépett a decemberi gyászhír felett: 
„Isten akaratában megnyugodva és a feltámadás bizonyosságában tudatjuk, hogy Gáncs 
Aladár evangélikus lelkész-orgonista 85 esztendıs korában, 60 évi boldog házasság után, 
2009. december 17-én hazatért Urához.” 

Várva vártam az Urat, 
és İ lehajolt hozzám, 

meghallotta kiáltásomat. 

Zsolt 40,2 - az Útmutató igéje 2009. december 17-én 
A nyíregyházi gyülekezet honlapján néhány régi fénykép kíséretében megjelent, még 

most is látható rövid gyászhír pedig már az emlékezésrıl szól: 

Gáncs Aladár - Aladár bácsi - a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség életének meg-
határozó személyiségő, nagy tudású orgonistája, karvezetıje és lelkésze volt, aki 25 éven 
keresztül (1953-1978) családjával együtt szeretettel és hőséggel szolgálta gyülekezetünket 

és a bokortanyák népét. Isten iránti hálával ırizzük emlékét. 
Hozzáértık mondják, hogy a régi emlékek nagyon tisztán és élénken megmaradhatnak 

az ember emlékezetében. Legkorábbi emlékeim Aladár bácsiról hat-nyolc éves koromra 
tehetık, amikor mi, az „énekkaros szülık” gyermekei, az akkor még az Iskola utca sarkán 
lévı, evangélikus gyülekezeti terem hátsó szegletében várakozással, az engedélyezett 
„csendes játék”-kal töltöttük az idıt, amíg szüleink elıl, az öreg harmónium mellett álló 
Aladár bácsi vezetésével a kóruspróbán vettek részt.  

Mai napig élénken emlékszem, egy hangos, szigorúan megrovó, és egyben figyelmez-
tetı mondatára, melyet a harmónium kottatartóján a karmesteri pálca sőrő kopogtatása 
elızött meg: 

„Kedves Testvérek, ez így nem fog menni, tessék rám figyelni…!” 

Mi gyerekek a karmesteri pálca kopogását, sıt még a nekünk szánt figyelmeztetést is 
rendszerint a következı percben már elfelejtettük. De most ez a szigorú, figyelmeztetı 
mondat az énekkari tagoknak, tehát egyértelmően a felnıtteknek szólt, így igencsak felkel-
tette az érdeklıdésünket; ezek szerint a felnıttek is hibáznak, nem oda figyelnek, ahová 
kellene? - gondoltam akkor elégedetten... 

„Kedves Testvérek, ez így nem fog menni, tessék rám figyelni…!” 

Ez a mondat azóta is gyakran eszembe jut. Késıbb, fiatal éveim során megtapasztal-
hattam Aladár bácsi hihetetlen kitartását és alázatát, ahogy a Tranoscius énekeken nevel-
kedett, a tirpák ısök nyomdokait már elhagyó hittestvérekkel közérthetı elıadásokon is-
mertette meg Johann Sebastian Bach zenéjének üzenetét és a rendszeres nagytemplomi or-
gonaesteken pedig újra és újra átélhetıvé tette azt. 

Végigfutva gondolatban a nyíregyházi evangélikus gyülekezet elmúlt ötven esztende-
jén, hihetetlen, milyen sok, alázattal élı, példát és utat mutató szolgálót kapott közössé-
günk: Rızse István, Joób Olivér, Balczó András, Endreffy Zoltán, Megyer Lajos, és még 
folytathatnánk a sort.  
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A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség egyház- és városalapító múltjára és történe-
tére visszatekintve is bizonyosan tudhatjuk, hogy különleges nagy kegyelem adatott meg 
számunkra. Mi, akik ismerjük a közelmúlt eseményeit, és nap, mint nap megéljük az össz-
hang hiányát - habár, mint kórustagok egyenként többé-kevésbé tudjuk is a saját szóla-
munkat -, jó ha újra meghalljuk Aladár bácsi hangos, szigorúan megrovó, és egyben fi-
gyelmeztetı mondatát: 

„ Kedves Testvérek, ez így nem fog menni, tessék rám figyelni…!” 

A jó karmesterek tudják, hogy ık is csak alázatos szolgái a Mesternek, figyelmeztet-
nek és útbaigazítanak, ha baj van az összhangzattal… 

Kedves Testvérek! Nap mint nap tapasztalom, hogy gyülekezetünk a disszonáns han-
gok ellenére újra és újra megkapja a kegyelem ajándékát. 

Az elmúlt hónap egyik vasárnap estéjén, egy gyermek az evangélikus gyülekezeti te-
rem hátsó szegletében várakozással, az engedélyezett „csendes játék”-kal töltötte az idıt, 
és amíg az édesapa elıl, az öreg harmónium mellett állva kóruspróbát vezetett. Talán a 
csendes játék kissé hangosabbra sikeredett, mert a kórust vezetı apa most kivételesen nem 
a kórus felnıtt tagjaihoz, hanem egyértelmően a gyermekhez szólt hangos, szigorúan meg-
rovó, és egyben figyelmeztetı hangján: „Palkó, tessék csendben maradni!” - majd kissé 
megenyhülve, magyarázatképpen hozzáfőzte - „Próbálunk…” Mellettem ülı szólamtársam 
halkan megkérdezte tılem: - „Min mosolyogsz…?” 

 
1960-ból való régi felvétel: Útban a bokortanyák felé… 

A képen balról jobbra: Pecznyik Pál, ifj. Sallai József, ifj. Nagyváti Pál, Sallai Józsefné, 
id. Sallai József, Nagyváti Pálné, Gáncs Péter, id. Nagyváti Pál, Gáncs Aladár 

„Ezért tehát nem csüggedünk. Sıt ha a külsı emberünk megromlik is,  
a belsı emberünk mégis megújul napról napra.” (2Kor 4,16) 

                                Sallai Gábor 
 másodfelügyelı 
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RENDHAGYÓ TIRPÁK ISTENTISZTELET A KISTEMPLOMBAN 
 

A Kistemplomi gyülekezet elöljárói február 7-én –Hatvanad vasárnapján–, tirpák 
napra hívták egyházközségünk tagjait, hogy Istennek hálát adva együtt emlékezzünk 
templomépítı, városalapító elıdeinkre. 

Rendhagyó istentiszteleten vettünk részt ezen a vasárnap délelıttön, hiszen – amint dr. 
Endreffy Ildikó körzeti felügyelı köszöntıjében mondotta –, tudomása szerint most törté-
nik meg elıször, hogy a Kistemplomban püspök hirdeti az igét. Ezért is vártuk és fogadtuk 
nagy szeretettel dr. Fabiny Tamás püspök urat, akit nyíregyházi útjára elkísért Gulácsyné 
Fabulya Hilda az Országos Szlovák Lelkészi Szolgálat-, valamint a budapesti Szlovák Aj-
kú Evangélikus Egyházközség vezetıje. 

Az Erıs vár a mi Istenünk, evangélikus himnuszunkat Martinovszky István tárogatón 
kísérte, amint váltakozva, szlovákul és magyarul énekeltük. Néhány felnıtt is együtt éne-
kelt az Evangélikus Általános Iskola tanulóiból alakult kis tirpák énekkarral – akik iskolá-
jukban –, Mira Stračhinova nyelvi lektortól tanulnak szlovákul. 

Örömmel hallgattuk, hogy a diákok, még a 380-as számú Tranoscius éneket is ıseik 
nyelvén énekelték, és az Úrtól tanult imádságot is szlovákul mondták. Az iskolai – szerve-
zett formában történı – szlovák nyelvoktatás okot ad arra a reménységünkre, hogy nem 
merül feledésbe az ıseink által használt nyelv. 

 

Az oltár elıtti liturgiai szolgálat magyarul és szlovákul hangzott el.  
(További fotók a gyülekezet honlapján találhatók: http://nyiregyhaza.lutheran.hu) 

Dr. Fabiny Tamás püspök úr az erre a napra kiírt texus alapján (Zsid 4,12-13) tanított 
minket. A felolvasott Ige Isten erejérıl szól. A levél szerzıje azt mondja, hogy az Ige élı 
és ható. Az Ige – János evangéliuma alapján –, Jézus Krisztussal azonosítható, hiszen İ 
maga a létezés. Jézus „hinti a magot” az Igét, és azt szeretné, hogy az célhoz érjen, hogy a 
szívünkig hatoljon. Amikor hozzá kiált a nyomorúságban lévı ember, akkor İ odalép a 
szenvedıhöz, kiemeli a mélységbıl, a bőn rabságából. A Jézussal való kapcsolatban cso-
dák történnek azzal, aki segítségül hívja İt: az az ember újjászületik, hitre jut, mert az İ 
közbelépése nem marad nyomtalanul. 
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Isten Szent Lelke ma is munkálja az ébredést, és az „elvetett magot” az Igét ma is –
mint egykor–, meg lehet hallani és befogadni. Nekünk beszélı Istenünk van, és a gyüleke-
zet Istennel beszélgetı közösséggé válhat. 

A bőnbánat és a hit ma is lehetıség mindenki számára. Isten Igéje mindent föltár, 
megmutatja azt, amit szemünkkel nem látunk, és megítéli rejtett gondolatainkat, és meg-
ítél, ha könnyőnek találtatunk. (Az igehirdetés meghallgatható: http://www.garainyh.hu/). 

 
Az istentisztelet zárásaként a körzet lelkésze, dr. Kovács László Attila megköszönte 

püspök úr igehirdetését, megköszönte a vendéglelkész szolgálatát, Benczúr László egy-
házkerületi felügyelınk köszöntıjét, a gyermekek és tanáraik, valamint az ıket mozgósító 
és szervezı Endreffy Zsolt presbiter munkáját, majd a jelenlévıket a szomszédos helyi-
ségbe invitálta, hogy megkóstolják a lelkes kistemplomi gyülekezet tagjai által készített 
jellegzetes tirpák ételt, a lapcsánkát. A szeretetvendégség szorgos elıkészítıi más finom-
ságokkal is várták az istentisztelet résztvevıit. Fáradozásukat ez úton is köszönjük! 

Jó volt együtt örvendezni és hálát adni Urunknak az Igéért, a múltért és a jelenért.   
 

„Ma, ha az İ hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” (Zsid 4,7/b) 
(ps) 

 
 
„Aki pedig mindent megtehet sokkal bıségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, 
a bennünk munkálkodó erı szerint: azé a dicsıség az egyházban Krisztus Jézus által  

nemzedékrıl nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.” (Ef 3,20-21) 
 

BESZÁMOLÓ A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁNAK 2009. DECEMBER 16-I Ü LÉSÉRİL 

Az egyházközség Presbitériumának és 
Képviselı Testületének szeptember 16-án 
tartott ülése óta eltelt három hónap. Az év 
utolsó ülésén fontos, részben a gyülekezet 
életének a napi munkavégzés szintjére is 
hatással bíró döntéseket kellett a résztve-
vıknek meghozniuk. 

Az ülés vezetésének feladatát az igazgató 
lelkész dr. Kovács László Attila mellett - 
Veczán Zoltán felügyelı betegsége miatt-, 
Sallai Gábor másodfelügyelı látta el. Az 
elızıekhez hasonlóan szintén hosszúra 
nyúló, majdnem három órás ülésen szüle-
tett döntések, meghallgatott beszámolók és 
hozzászólások után, még mindig maradt 
olyan napirendi pont, melyet az idıhiány 
miatt egy késıbbi ülésre kellett halasztani.  

Az elmúlt év hasonló túlterhelt üléseinek 
tapasztalatai alapján a jelenlévıkben  

megfogalmazódott az az igény, hogy a 
szokásos, negyedévente tartott ülések gya-
koriságán változtatni kellene.  

A Presbitérium a következı napirendi 
pontok alapján és sorrendje szerint ülése-
zett: 

- Az elsı- és második napirendi pont 
alapján megtörtént az ülés megnyitása, 
a számbavétel, valamint a jegyzıköny-
vi hitelesítık felkérése. A jelenléti íven 
37 szavazatra jogosult név szerepelt. A 
jegyzıkönyv vezetésére Csengeri 
Anrásnét kérte fel a testület, aki az elı-
zı, szeptember 16-án tartott ülésrıl ké-
szült jegyzıkönyv tartalmát ismertette. 

- A harmadik napirendi pontban az 
„Evangélikus Nagytemplomért Alapít-
vány” kuratóriumába új kuratóriumi tag 
választására került sor.  
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Demcsákné Balczó Ildikó - a kuratóri-
um elnöke - ismertette az elızményeket 
és az elızetes egyeztetések alapján ja-
vasolta Sallai Gábor másodfelügyelı 
kuratóriumi tagnak történı jelölését. A 
szükséges eljárás után – (van-e a jelen-
lévıknek más személyi javaslata, vala-
mint a jelölt helyszínen tett nyilatkozata 
a feladat vállalásáról) –, mivel más 
személy jelölése a helyszínen nem tör-
tént, az egy személy esetében lehetıvé 
váló nyílt szavazást kérte az igazgató 
lelkész. A nyílt- vagy titkos szavazásról 
történı állásfoglaláskor azonban egy 
személy nem fogadta el a nyílt szavazás 
lehetıségét, és titkos szavazást kért. 

- Míg a titkos szavazás elıkészítése folyt, 
a negyedik napirendi pontban az 
„Evangélikus Nagytemplomért Alapít-
vány” elnökének beszámolóját hallgat-
tuk meg. 
Demcsákné Balczó Ildikó tájékoztatta a 
testületet az alapítvány 2009. évi tevé-
kenységérıl és pénzügyi helyzetérıl. 
Megköszönte a végzett munkát és az ál-
dozatvállalást, melyre a Nagytemplo-
munk állapotának megóvása- és a terve-
zett feladatok ellátása érdekében na-
gyon nagy szükség van. A beszámoló 
közben a testület a tetıjavítás elıtti pad-
lástéri beázásokról és az elvégzett javí-
tási munkákról készült felvételeket ki-
vetített képeken tekinthette meg. 

Közben, talán kissé megzavarva a beszá-
molót, de meggyorsítva az ügymenetet, a 
kért titkos szavazáshoz szükséges eljárá-
sok, az elıírások szerint megtörténtek: a 
szavazatszámlálók felkérése és elfogadása, 
valamint a szavazócédulák kiosztása, ki-
töltése, összegyőjtése és számlálása után, a 
kuratóriumi tag választás eredményét az 
igazgató lelkész jelentette be, mely szerint 
30 igen és 7 nem szavazattal a testület 
Sallai Gábor másodfelügyelıt, a Nagy-
templomért Alapítvány kuratóriumának 
tagjává választotta. 

- Az ötödik napirendi pontban az Evangé-
likus Általános Iskola és Óvoda Adat-
védelmi szabályzatát ismertette 
Kocsisné Sárossy Emıke igazgatónı, 
melyet a testület egyhangúlag elfoga-
dott. 

- A hatodik napirendi pontban az Evangé-
likus Általános Iskola és Óvoda módo-
sított és kiegészített Házirendjének is-
mertetésére került sor. 

- A hetedik napirendi pontként az egy-
házközség lelkészeinek beszámolója 
következett a körzetükhöz tartozó gyü-
lekezet életérıl, és a múlt esztendıben 
végzett szolgálatukról. 

A levezetı elnökség látva az idı elıreha-
ladott állapotát javasolta, hogy az 1. körzet 
beszámolója az ülés végére maradjon. 

- Elsıként az V. körzetünk lelkészének 
Zsarnai Krisztiánnak jól szerkesztett, 
kivetített táblázatokba és grafikonokba 
foglalt szemléletes kimutatásokkal kí-
sért, tartalmas beszámolóját láthatta és 
hallhatta a testület. 

- A IV. körzet beszámolója Sztankó 
Gyöngyi esperes a körzet parókus lel-
készének betegsége miatt elmaradt. 

- Másodikként a III. körzet parókus lelké-
sze Adámi László következett, aki ma-
ga helyett Szurovcsák Mária és 
Botosné Anikó testvéreket kérte fel erre 
a feladatra, így az İ személyes hangvé-
telő bizonyságtételüket hallgathatta 
meg a testület. 

- Az idı elırehaladott voltára tekintettel 
az ülést vezetı elnökség a testület jóvá-
hagyásával ez alkalommal sajnálattal 
lemondott az I. körzeti beszámoló meg-
tartásáról, és azt egy késıbbi idıpontra 
halasztotta.  

Mivel az ülések végén szokásos egyebek 
napirendi ponthoz az ülést megelızıen 
már többen kértek fontos ügyben felszóla-
lási lehetıséget, így az ülés utolsó napi-
rendjében még a következı felszólalások 
történhettek meg: 
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- Martinovszky István tájékoztatta a tes-
tületet, hogy a tervezett karácsonyi 
Cantemus koncert ez alkalommal nem 
a Nagytemplomunkban lesz megren-
dezve. Ennek oka nagyrészt, hogy a téli 
idıszakban a templom, belsı hımér-
séklete már nem teszi lehetıvé koncer-
tek megtartását. A téli idıszakban a 
nagytemplomi istentiszteleteken való 
részvétel is lecsökken, így ezen egy át-
gondolt, korszerő főtés megvalósításá-
val feltétlen változtatni kellene, melyre 
esetleg az uniós pályázatok is lehetısé-
get nyújthatnak. 

- Az elnökség a tájékoztatást köszönettel 
fogadta, kifejezte örömét, és várja a 
presbitérium, valamint a gyülekezet 
azon mőszaki képzettségő szakembere-
inek jelentkezését, akik a jövıben tevı-
legesen is részt kívánnak venni hasonló 
jellegő feladataink megvalósításának 
elıkészítésében. 

- Kósa János testvérünk a kálmánházi 
templom palatetı beázásának tényét je-
lezte, és mint sürgıs megoldásra váró 
feladatot ajánlotta az egyházközség ve-
zetıségének figyelmébe. A másodfel-
ügyelı válaszában biztatást adva, kérte 
a jelenlévıket, és rajtuk keresztül az 

egyházközség minden tagját, hogy 
ilyen és ehhez hasonló sürgetı felada-
tokról ha lehet, azonnal tájékoztassák a 
körzeti lelkészt és a felügyelıt, hiszen 
ezek gyors operatív megoldást igényel-
nek a további károk megelızése érde-
kében. Egyúttal tájékoztatta a testületet, 
hogy az I. körzetben történt felújítás 
kapcsán felajánlott megfelelı minıségő 
pala, a szükséges tetıjavításhoz még 
elegendı mennyiségben rendelkezésre 
áll.  

- Garai András testvérünk egyházközsé-
günk vezetıségéhez címzett, az egyház-
fenntartói járulék fizetésére ösztönzı 
levelérıl dr. Kovács László Attila adott 
tájékoztatást. Majd válaszolt - e levél a 
Hírmondó karácsonyi számában nyílt 
levélként történı megjelentetését sürge-
tı felvetésre -, melyet testvérünk javas-
latként megfogalmazott. Igazgató lelké-
szünk elmondta - bár emberileg érthetı 
az elgondolás, hogy karácsonykor töb-
beket lehet a Hírmondóval elérni -, de 
ez alkalommal ezt nem tartja elfogad-
ható módszernek. 

A „maratoni”, három órás ülés imádsággal 
zárult. 

„A jó cselekvésében ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, 
ha meg nem lankadunk.” (Gal 6,9) 

2010. február 04.                                              S. G. 
 
 

ÚJ CSODÁK FELÉ 
 

Az új évben is új csodákra várok, 
– csodák nélkül nem élhetek –, 
örök csoda, hogy ISTEN megbocsátott, 
nem róva fel sok vétkemet. 
Csoda már minden alkalom, 
mikor Igéjét hallhatom, 
s Orcája benne felragyog. 
– Az is csoda, hogy itt vagyok. 

Füle Lajos 
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„A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány 

2009. évi zárszámadása 
1. BEVÉTELEK   

1.1 Adomány banki átutalással 100.000 Ft 
1.2 Adomány pénztári befizetéssel 748.000 Ft 
1.3 Folyószámla kamata 14.836 Ft 
1.4 Tartós betét kamata 320.634 Ft 
1.5 NCA pályázaton nyert támogatás 100.000 Ft 
1.6 Személyi jövedelemadó 1 % felajánlás 449.510 Ft 
Bevétel összesen: 1.732.980 Ft 
    

2. KIADÁSOK   
2.1 Templomtetı csapadék elleni szigetelése 450.000 Ft 
2.2 Oltár asztallap 244.500 Ft 
2.3 Templomi térfigyelı videorendszer 78.000 Ft 
2.4 Projektor és vetítıvászon 109.900 Ft 
2.5 Lap-top 99.990 Ft 
2.6 Statikai szakvélemény kupolákra 50.000 Ft 
2.7 Sokszorosító gép javítása 81.550 Ft 
2.8 Mikrofonjavítás templomban 15.000 Ft 
2.9 Festék kisebb templomi javításhoz 14.410 Ft 
2.10 Függönytartó sekrestyéhez 680 Ft 
2.11 Bankköltség 856 Ft 
2.12 Postaköltség 10.620 Ft 
2.13 Irodaszer, nyomtatvány 19.045 Ft 
Kiadás összesen: 1.174.551 Ft 

 
ZÁRÓMÉRLEG 

Elızı év végi maradvány 3.682.876 Ft 
2009. évi bevételek 1.732.980 Ft 
Összesen 5.415.856 Ft 
2009. évi kiadások 1.174.551 Ft 
Pénzeszközök 2009. december 31-én 4.241.305 Ft 

 
PÉNZKESZKÖZÖK MEGOSZLÁSA 
 

Készpénz 211.295 Ft 
Banki folyószámla 663.417 Ft 
Banki betét 3.366.593 Ft 
Összesen: 4.241.305 Ft 

 
Nyíregyháza, 2010. 01.13. Összesállította: 

Demcsákné Balczó Ildikó 
a kuratórium elnöke 
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Bár már februárban járunk, a Hírmondó szerkesztısége mégis fontosnak találta, hogy 
egy – a gyermekek karácsonyi elıadásairól szóló beszámoló –, megjelenjen lapunkban, 
mert ez az esemény gyülekezetünkben sok gyermeket és fiatalt mozgósított a tevékeny 
részvételre. A cikk három alkalmat mutat be: a Mandabokorban december 19-én, 
Kálmánházán és Nyíregyházán a december 20-án megtartottakat. 

 

KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK MEGJELENÍTÉSE MA…  
 

Nagy örömünkre szolgált, hogy Mandabokorban sok fiatal érezte annak fontosságát, 
hogy a karácsonyi ünnepi elı-
adásból kivegye a részét. A he-
teken át tartó próbákra egyre 
újabb és újabb gyerekek jöttek 
el, és kértek ık is feladatot, ap-
ró szolgálatot maguknak. Így 
sikerült abban a kis közösség-
ben közel hatvan fiatalt össze-
győjteni, de még Bálint bokor-
ból is jöttek át gyermekek, 
mert senki nem akart kimarad-
ni az elıadásból. Ebben az esz-
tendıben már a helyi óvodások is önálló szolgálattal kapcsolódtak be a körzeti karácsonyi 
ünnepségbe. İket az óvónık készítették fel, a munka oroszlánrészét Vassné Harman 
Gyöngyi vállalta magára. 

Az „idısebb” fiatalok egy különlegességgel, az un. fényszínházzal szolgáltak. Ez lát-
ványban és mondanivalójában egyaránt nagyon komoly és elgondolkoztató volt. Isten te-
nyerén hordozott bennünket, s bízunk abban, hogy az İ szava sokakat elért, hiszen minden 
várakozást felülmúló számban voltunk együtt a helyi mővelıdési házban. 

Kálmánházán a tavalyi évhez képest sokkal több gyermeket tudtunk elérni. Bevontuk a 
hittanos csoport minden korosztályát, néhány kisgyermeket, valamint a konfirmandusokat. 
Így sikerült egy jelenetben mai karácsonyunk legnagyobb problémáját „színpadra” vin-
nünk. A karácsony igazi lényege, az értünk földre jött Krisztus háttérbe kerül a készülıdés, 
az ajándékozás, a vásárlás miatt. Versekkel, énekekkel sikerült még színesebbé tenni az 
alkalmat. Kósa János hitoktatóban is jó segítıtársra találtunk. Az ünnepet egyedül az ár-
nyékolta be, hogy a gyülekezeti tagok közül kevesen jöttek el, így a távolmaradók nem ré-
szesedhettek ebben a gyermeki örömben. 

Utolsó állomásként a városi gyülekezet karácsonyi ünnepségére került sor, melyen a 
nagytemplomi gyermekórások csodálatos jeleneteket adtak elı. Felkészültségük, lelkese-
désük a gyermek-bibliakör vezetık odaadó, fáradhatatlan munkájának bizonysága volt, 
melyet egész évben Hajagos Tóth Katalin vezetésével végeznek. Az V. körzet városi 
konfirmandusai egy jelenettel, míg a mandabokori „idısebb” fiatalok a fényszínházzal 
szolgáltak. 

Szeretnénk megköszönni a gyermekek fáradozását, áldozatos munkáját. Bízunk abban, 
hogy ez nem egy „átlagos” karácsony volt a többi ünnep mellett, hanem valóban Krisztus 
születése jelenhetett meg mindannyiunk számára. Elengedhetetlen, hogy ezen az ünnepen 
is eljussunk a „kisded Jézustól” az értünk, bőnösökért meghalt, a keresztfán mindent ma-
gára vállaló, feltámadt Jézusig. 

Zs-né Nóra és Zs. Krisztián 
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MARISKA NÉNI ROBOTGÉPE 
 

A HÍD evangélikus Missziói Magazin néhány kérdést tett föl házassággal 
foglalkozó keresztyén lelkigondozóknak. 

 

Elıször ezt: 
Milyen érvek maradtak a házasság mellett a mai idıkben? 
A mi válaszunk: 
Mariska néni csodálatos háztartási gépet kapott ajándékba az unokáitól. Ez a gép a mellékelt 
prospektus szerint mindent tudott, darált, mixelt, dagasztott, fızött… De a néni hiába nyom-
kodta a megfelelı gombokat, a gép nem mőködött. Több heti próbálkozás után tette föl a kér-
dést: „Milyen érvek szólnak amellett, hogy megtartsam ezt a gépet? Hiszen nem mőködik. 
Szobadísznek nem elég szép, meg helyet is foglal fölöslegesen.” De mielıtt visszaadta volna 
az ajándékozóknak, a szomszéd asszony megkérdezte: „Mariska! Bedugtad a gép dugóját a 
konnektorba, amikor kipróbáltad?” 
Talán mi is úgy vagyunk a házassággal (Isten ajándékával), mint Mariska néni a háztartási 
géppel. A mellékelt „prospektus” (a Biblia) fontos utasításokat tartalmaz: „Rendeljétek alá 
magatokat egymásnak!” „Szeressétek egymást!” „A férfiak gondoskodjanak feleségükrıl, 
mint a saját testükrıl!”  Mindezt igyekszünk megtenni, de elıbb-utóbb rájövünk: nem megy. 
Hol van a hiba? 
A bőnesetkor megszakadt a kapcsolatunk az Élet forrásával. Azóta csak biológiailag élünk 
néhány évtizedig. Isten nélkül lelkileg halottak vagyunk. A halottak (az önzı emberek) nem 
képesek szeretni és tisztelni egymást. 
Isten „áramkörére” kapcsolódva nem kérdés, hogy milyen érvek szólnak a házasság mellett. A 
házastársi kapcsolat a legalkalmasabb eszköz arra, hogy megvalósuljon bennünk Isten eredeti 
terve: a társára figyelı, önmagát háttérbe szorító, az İ szeretet-lényét tükrözı (Isten képét 
hordozó) ember. 
A magazin következı kérdése: 
A házasság nem boldogság-intézmény – mondják sokan. Akkor mi? 
A Bibliában valóban nem szerepel ez a boldog-mondás: „Boldogok a házasok.” De tudnunk 
kell: a bibliai boldogság-fogalom nem azonos a komfort-érzéssel. A több mint száz boldog-
mondást így lehetne összefoglalni: Boldogok, akiknek az Úrral helyreállt a kapcsolatuk. Köz-
ben lehet, hogy nélkülöznek, szenvednek, tőrnek, egymásban is csalódhatnak… Mégis boldo-
gok, mert Jézus Krisztussal közösségben élnek. Boldog házassághoz boldog emberek kelle-
nek. Hogy mi a házasság? Egy férfi és egy nı Isten színe elıtt kötött életre szóló szövetsége. 
Ha ezt a szövetséget nem törik meg, hanem ragaszkodnak az Úrhoz és egymáshoz, akkor bot-
lásaik és az egymásnak okozott fájdalmak ellenére is boldog lesz a házasságuk. 
Végül ezt kérdezték: 
Hogyan tartsuk karban ezt a törékeny közösséget, ha baj van; mit tegyünk? 
Ne azzal kezdjük, hogy igyekszünk sorban megvalósítani a házasságra vonatkozó bibliai út-
mutatásokat. Ez ugyanolyan lenne, mint ha a háztartási gép egyes funkcióit próbálnánk mő-
ködtetni az áramkörre való csatlakozás nélkül. „Hanem keressétek elıször Isten országát…”. 
Ismerjük fel, hogy Istentıl elszakadt (bőnös) emberként maximális igyekezetünk sem elég. 
Fogadjuk el a bőnbocsánatot az Úrtól, hogy mi is képesek legyünk kiengedni társunkat „az 
adósok börtönébıl”  (Mt 18-35). Ezután indítsuk el a házasságról szóló könyvekben javasolt 
„szeretet-programokat.” 

Dr.Pálhegyi Ferenc 
Forrás: BIBLIA és CSALÁD 2009. 3. (A Bibliai Házassággondozó Szolgálat lapja.) 
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GGYYEERRMM EEKK OOLL DDAALL   
A Mester keze 

- Már csak ez van, ami eladó! – mondta az árverezı, miközben lassan 
felemelte az utolsó darabot – egy elnyőtt hegedőt, ami inkább kacatnak 
tőnt, mint értékes régiségnek -, majd az asztalra tette, közvetlenül maga 

elé, hogy mindenki jól láthassa. 
- Nos, uraim!? Várom a liciteket! – kezdte rekedten, és ahogy szemével végig nézett a töme-
gen, látta a gúnyos mosolyt elsuhanni néhány résztvevı arcán. De ez nem zavarta ıt, rég volt 
a szakmában. 
- Ki ad érte 1 000 Ft-ot – kérdezte rezdületlen arccal? De senki sem emelte fel a kezét. 
– Ugyan, Uraim! 1 000 Ft, ez nem nagy ár egy hegedőért! – de az emberek csak vártak, s nem 
akartak „jó vásárt” csinálni egy lim-lommal. 
Ekkor a tömeg közül elıre ment egy öregúr. Kezébe vette a nyőtt hegedőt, és megnézte, hogy 
jó-e a húr. Meggyantázta a kopott vonót, és játszani kezdett. Könnyő, egyszerő futamok csen-
dültek fel, és a termet betöltötte a zene. Mintha angyalok költöztek volna erre a rövid idıre a 
húrok közé. A gúnyos mosolyt ámulat váltotta fel. Mikor befejezte az öregúr, csak letette a 
hangszert, és szó nélkül kiment a terembıl. A csendet egy kopasz úr hangja szakította meg:  
- 10 000! 
- 20 000 – mondta egy molett hölgy hátulról. 
Tízezrek, százezrek röpködtek hirtelen egymás után. Nem is olyan rossz ár egy elhasznált he-
gedőért! Végül egymillió forintért kelt el, a korábban még csaknem használhatatlannak tőnt 
hangszer! 

Kedves Barátom! Talán most csodálkozol, hogy mi változtatta meg az emberek véleményét 
az elnyőtt hegedővel kapcsolatban. A válasz egyszerő: az öregúr nem volt más, mint a hege-
dőt készítı mester, aki a kopott hegedőbıl elıcsalta a gyönyörő muzsikát. A Te életed is ilyen 
„kopott, semmi haszna” Isten és mások számára, amíg csak használatlanul hever. De van Va-
laki, aki ismeri a benned rejlı értéket – mint a hegedőkészítı a hangszerben rejlı muzsikát. Ez 
a Valaki a Te Teremtıd – az ÚR Jézus, aki határozott céllal teremtett meg téged. İ tudja az 

életedbıl elıcsalogatni a leg-
szebb zenét, hogy mások 
számára is értékessé válhass. 
Engedd, hogy az ÚR Jézus 
megváltson a bőneidbıl, és 
életed uraként a legszebb dal-
lamokat hozza elı belıled! 

„… tiszták és kifogástalanok le-
gyetek a Krisztus napjára, és 
gazdagon teremjétek az igazság 
gyümölcseit Jézus Krisztus által 
Isten dicsıségére és magasztalá-
sára.” (Fil 1,11) 
Egy ének alapján írta: Hajagos-

Tóth Katalin 
SZÍNEZD KI! 

 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:  
Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a Lelkészi Hivatalban. 
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ÓVODÁSOK OLDALA 
 
Azzal a reménységgel adjuk közre az alábbi mondókákat – me-
lyeket a közelmúltban tanultak az evangélikus óvoda kicsinyei –, 
hogy a Hírmondó olvasói között lesznek olyan szülık, nagyszü-
lık, akik örömmel fogadják és megtanítják ezekre gyermekeiket, 
unokáikat. 
 

1. A Szentháromságról 2. Jézus élete 
  

Isten három, (hármat mutatunk) Örökké létezett. 
mégis egy: (egyet mutatunk) Karácsonykor ember lett. 
Atya, Fiú, (egyet, majd kettıt, Három évig tanított, 
Szentlélek. hármat mutatunk) Nagypénteken megváltott. 
  Húsvétkor újra élt, 
  Negyven nap, és 
  mennybe tért. 
  Uralkodik, közbenjár, 
  Egyszer eljön a király. 
   

 
3. A Biblia Isten szava 

 
A Biblia (két tenyerünkkel csukott könyvet mutatunk) 
Isten szava. 
Bibliámból 
Isten szól hozzám. (magunkra mutatunk) 
Az Isten jó (3x) (fölfelé mutatunk) 
Isten jó hozzám. (átöleljük magunkat) 
Fiát adta (3x) (keresztet mutatunk) 
Isten jó hozzám. (átöleljük magunkat) 
Meghalt értem (3x) (magunkra mutatunk) 
Isten jó hozzám. (átöleljük magunkat) 
İ feltámadt (3x) (felemeljük a karunkat) 
Isten jó hozzám. (átöleljük magunkat) 
 

A gyermekek nagyon kedvelik a mondókákat, mert lüktetı ritmusuk és a sor végi rímek 
segítségével könnyen megtanulhatók, és így érthetıbbé válik számukra egy – egy bibliai 
történet is. 
 

Közreadta: Kovácsné Mráz Ágnes 
óvodapedagógus 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Dankó Zoltán és Zovát Marianna 
 
 
Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 

 
Harman József, Pethı Gergely Patrik, Smidt Dominik, Czinkovszki Vanda, 
Varga Ádám, Makács Enikı, Hegyesi Mihály, Koska Dominik, Koska Milán, 
Adonyi Hanna, Simkó Levente, Budai Róbert Ronáldó, Kóka Mihály, Garai Dá-
vid, Pócsik Bence, Kóka Krisztián, Varga Dániel, Harsányi Zsolt. 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
 
Szloboda Ferencné Racskó Julianna (76), Oravecz Józsefné Jancsik Ilona (74), 
Helmeczi Andrásné Subert Julianna (86), Kusnyerik Jánosné Kıvári Julianna 
(88), Fosztó Lászlóné Duszka Erzsébet (41), Borbély Barnabás Zoltán (79), 
Baglyos Tibor (55), Koczka István János (59), Liszkai Elekné Saliga Irén (87), 
Gabulya Józsefné Ferencz Anna (61), Sós Andrásné Czinkószki Mária (74), Tó-
biás János (60), Labosssa Gusztáv Adolf (77), Andrási Andrásné Boros Erzsébet 
(84), Tomasovszki János (81), Morgós Jánosné Palicz Julianna (79). 

 
 

GYÜLEKEZETÜNK 2009. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI  
 

Isten iránti hálával számolunk be a testvéreknek gyülekezetünk mögöttünk lévı esz-
tendejérıl a statisztika tükrében. A számok mögött azonban figyeljünk azokra az emberek-
re, akik gyászukban vigasztalásra szorultak, vagy örömüket hozták az Úr elé és tekintsünk 
Jézusra, akinek szava minden alkalmon szólt hozzánk. 
 
Házasságot kötött 53 jegyespár: 9 tiszta evangélikus vallású, 40 vegyes vallású és 4 

egyéb – ez 16 -al több mint az elızı évben volt. 
 
Megkereszteltünk 100 gyermeket: 60 fiút és 40 leányt, valamint 7 felnıttet. Ez 9 fıvel 

több mint 2009-ben. 
 
Konfirmált  44 gyermek: 21 fiú és 23 leány, valamint 9 felnıtt. Ez 13 fıvel kevesebb, 

mint az elızı évben. 
 
Eltemettük 131 testvérünket: 53 férfit és 78 nıt, ez 20 fıvel kevesebb mint 2008-ban. 
 

Közreadta: Horváth Csabáné 
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KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1% -ÁVAL A MAGYARORSZÁGI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZAT! 

Technikai szám: 0035 
 

A személyi jövedelemadó törvény alapján idén is lehetıség van adónk kétszer 1%-
ának felajánlására. Az elsı 1%-ot valamely közhasznú tevékenységet folytató alapítvány 
illetve társadalmi szervezet részére, és még egyszer 1%-ot valamely egyház részére lehet 
eljuttatni. Ehhez nem kell mást tenni, mint egy rendelkezı nyilatkozatot kitölteni és azt a 
jövedelemadó-bevalláshoz mellékelni. Akinek adóját a munkahelye intézi, annak a mun-
kahelyén kell leadnia rendelkezı nyilatkozatát. 

 

Ha valaki nem rendelkezik errıl a 2x1%-ról, úgy ez az összeg is az állami költségve-
tésbe kerül. Ez a támogatási forma a megelızı években a Parlament által évenként meg-
szavazott költségvetési támogatást váltja ki, külön terhet nem jelent, kiadást nem ró a ren-
delkezıkre, hiszen az adó összegét amúgy is meg kell fizetnie. Csupán arról van szó: meg-
határozhatjuk ezen összeg sorsát. 

 

Egyházunk számára nagyon fontos ez a támogatás, amely hozzájárul ahhoz, hogy fe-
dezni tudjuk egyházunk mindennapi mőködését. 

 

Ezért szeretettel kérjük egyházunk tagjait: személyi jövedelemadójuk elsı 1%-át va-
lamelyik evangélikus gyülekezet, vagy iskola alapítványa, társadalmi szervezete számára 
ajánlják fel, a második 1%-ot pedig a Magyarországi Evangélikus Egyház (technikai 
száma 0035) részére ajánlják fel. A rendelkezı nyilatkozat kitöltése után azt egy borítékba 
kell tenni. A borítékon tüntesse fel nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, zárja le és a lezárást 
azon keresztülmenı aláírásával hitelesítse. Ezután, ha önadózó, a beküldendı adóbevallás-
hoz mellékelje, ha munkahelye intézi, adja oda az ügyintézınek. Ha elektronikus úton 
nyújtja be bevallását, úgy a 0953 bevallás csomag 0953-D nyomtatványán rendelkezhet 
a befizetett adó 1+1 százalékáról. 

 

A MÁSIK 1 % A KÖVETKEZİ ALAPÍTVÁNYAINKRA ADHATÓ: 
 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, 
mely templomunk felújítását szolgálja 

Adószám: 18801703 -1 -15 
 

Az Evangélikus Általános Iskola alapítványa: „Szülık a gyermekeinkért” 
Adószám: 18790256 -1 -15 

 

A „Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért” 
Adószám: 18796104 -1 -15 

 

A „Luther Márton Kollégium Tanulóiért” alapítvány 
Adószám: 18803640 - 1-15 

 

Köszönjük támogatását! 
 

A közreadott tájékoztatót kérjük, juttassák el családtagjaiknak és evangélikus 
ismerıseiknek is. 
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**** GYÜLEKEZETI ALKALMAK **** 
 
Február 22-26-áig, hétfıtıl - péntekig, esténként 17 órakor kezdıdik a gyülekezeti terem-

ben a böjti evangélizációs sorozat, melynek vendég igehirdetıje GYİRFI 
MIHÁLY lelkész. 

Február 28-án – böjt 2. vasárnapján –, a Nagytemplomban KRUCHIÓ MÁRTA, az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem V. éves hallgatója hirdeti az igét. Az 
offertóriumot a lelkészképzés céljaira továbbítjuk. 

� Az Evangélikus Általános Iskola február 10-étıl szerdánként, 16 órai kezdettel 6 héten 
át tartó iskolai elıkészítı, képességfejlesztı foglalkozásokat indított, melyre szeretettel 
várják a leendı elsı osztályosokat szüleikkel együtt. 

 
 
 

MÁRCIUSI EL İZETES 
 

 
 
Március 20-án, szombaton 10 órakor a gyülekezeti terembe hívják a szervezık a gyerme-

keket és szüleiket a „húsvéti örömhírklubba”. A bibliai történetek ismertetése 
mellett játék, kézmőves foglalkozás és szerény tízórai várja a megjelenteket. 

Március 25-én lesz a Nagytemplom alapkıletételének 226. évfordulója. Erre az eseményre 
a március 28-ai istentiszteleten emlékezünk hálaadó imádságban. 

Március 28-án – VIRÁGVASÁRNAP – du. 4 órakor a gyermekek húsvéti elıadására vár-
ják a szervezık a gyülekezet tagjait – és nem csak a szülıket, nagyszülıket –, a 
Luther tér 14. sz. alatti gyülekezeti terembe. Az együttlét szeretetvendégséggel 
zárul. 

 
A testvérek figyelmébe ajánljuk a heti rendszerességgel, a gyülekezeti teremben tartott 
alkalmainkat: 
 

keddtıl-péntekig  800 órakor  reggeli áhítat 
hétfın  1700 órakor  bibliaóra 
kedden  1700 órakor  nıi bibliaóra 
szerdán  1700 órakor  istentisztelet 
vasárnap  800 órakor  istentisztelet 
vasárnap  1700 órakor  istentisztelet 

és a Széna-téri Kistemplomban csütörtökön 1700 órakor bibliaóra. 
 
Gyülekezetünk énekkara a próbákat vasárnaponként 18 órától tartja.  
 
Minden felsorolt alkalomra szeretettel hívjuk  és várjuk a testvéreket. 
 
� A Magyar Ökumenikus Segélyszolgálat győjtést hirdet a haiti földrengés áldozatainak 

megsegítésére. A pénzbeli adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni, melyet 
egy összegben fogunk továbbítani. 
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Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik a 2009. év folyamán adományuk-
kal támogatták egyházközségünket, ill. adójuk 1%-át felajánlották a 

 
„Nyíregyházi Nagytemplomért” alapítványnak. 

 
Amennyiben adományt szeretne eljuttatni egyházközségünk számára, akkor ezt szemé-
lyesen a Luther tér 14. szám alatti Lelkészi Hivatal pénztárában megteheti, illetve átutalás-
sal teljesítheti a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség  
 

OTP-nél vezetett 117-44003-20001010 számú bankszámlájára. 
 

 
A vasárnaponként reggel 8 órakor kezdıdı istentiszteletet vízkereszttıl – virágva-

sárnapig nem a Nagytemplomban, hanem a gyülekezeti teremben a Luther tér 14. sz. 
alatt tartjuk. 

 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelen-
tısen megterheli az egyházközség kiadását, ezért a ki advány megjelenésének tá-

mogatására adományt köszönettel fogad az egyházközs ég. 
 
Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket 
vagy a Lelkészi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljut-
tatni. 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: 2010. márc. 31. 
Lapzárta: 2010. március 14. 

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

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 
 

Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu  
ahol a Hírmondó is olvasható 

 
 

Szerkesztıbizottság: 
Demcsákné Balczó Ildikó, Dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva. 
Felelıs szerkesztık: Dr. Kovács László Attila, Veczán Zoltán 

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

belsı használatra, ingyenes terjesztésben. 
Megjelenik kéthavonként. 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 700 pld.-ban. 


