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 Jézus Krisztust „megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pok-
lokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül 
a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.” 
Így szoktunk vallást tenni az istentiszteleten Krisztusba vetett hitünkről. Sú-
lyos szavak ezek! Hisszük is, amit mondunk? Ezt csak hittel lehet állítani. 

János apostol, amikor Isten igéjéért buzgólkodott, Isten Szentlelke által 
ismerhette meg az örökké élő Krisztust. Személyes találkozás volt ez. Előtte 
is hűséges tanúja volt Krisztusnak, hiszen szem és fültanúja volt mindan-
nak, ami Jézussal történt. Találkozott a Feltámadottal. Tanúja volt mennybe menetelének is. 
Most azonban a menny élő Urával, Királyával találkozott. 

Az emberi értelem számára megfoghatatlan kijelentés, hogy halott volt az örökké élő Krisz-
tus, aki az egész mindenséget átíveli, mert Ő az „első és az utolsó”. Hogyan lehetett halott, aki 
már a teremtés hajnalán is élt, és általa lett minden, ami létrejött? Úgy, hogy Ő „nem tekintet-
te zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett 
fel, emberekhez hasonlóvá lett, … megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, még-
pedig a kereszthalálig.” (Filippi 2,6-8) 

Az emberi értelem a feltámadás tényére sem talál magyarázatot. Krisztus mégis él! Él örök-
kön-örökké! Csak hittel lehet erre a felismerésre, meggyőződésre eljutni. Csak hittel, amelyet 
maga Isten támaszt bennünk igéje és Szentlelke által. 

Húsvét ünnepének a legörömtelibb üzenete számunkra az, hogy az élő Krisztusnál vannak a 
halál és pokol kulcsai. Ez ugyanis azt jelenti, hogy Jézus Krisztus Úr a halál felett. Megnyitja, 
vagy bezárja a holtak birodalmának kapuit. Az emberi értelem a halált az élet végének tudja 
elképzelni. Isten „logikája” szerint azonban a halál után is van reménység az életre, mert Jézus 
Krisztusnak hatalma van kiszabadítani a holtakat a múlandóság börtönéből, hogy örökéletet 
ajándékozzon nekik. Nála vannak a kulcsok. 

Ezért nincs fontosabb dolog ezen a világon, mint megismerni az élő Krisztust, Őt imádni, 
benne bízni. Mert aki benne bízik, annak reménysége van feltámadni örökéletre. Aki pedig 
nem ismeri, és nem bízik Krisztusban, az örök kárhozatra fog feltámadni, ami a végső halált je-
lenti. A kulcsok az élő Krisztusnál, a menny Uránál vannak, és Ő arra tanított: „Aki vallást tesz 
rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megta-
gad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32-
33). 

Dr. Kovács László Attila  

 

„Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam 
vannak a halál és pokol kulcsai.” (Jel 1,18.) 

 
 MÉGIS ÉL! 
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Egyházunk törvényei értelmében, a gyülekezetekben, az egyházmegyékben és az egy-
házkerületekben 6 évenként tisztújítást kell tartani. Egyházközségünkben ennek megfelelően 
történt a körzeti felügyelők, presbitériumok, képviselőtestületek és jelölőbizottságok megvá-
lasztása, 2018. február 25-én és március 4-én. 

Az összgyülekezeti tisztségviselőket március 18-án választotta meg a Nagytemplomban 
egy relatíve kisebb létszámú közgyűlés, melyen számos,– különösen idősebb - gyülekezeti tag 
a rendkívüli időjárás, hófúvás miatt nem tudott megjelenni. Mivel a közgyűlés létszáma ezt le-
hetővé tette, a jelenlévő tagok úgy döntöttek, hogy nem lesznek tekintettel arra, hogy a távol 
maradottak önhibájukon kívül nem szavazhatnak, és nem hagyták jóvá a közgyűlés elnapolá-
sát. 

 
Egyházközségi tisztségviselők: 
 
Felügyelő: Veczánné Repka Jolán 
Másodfelügyelő: Szegedi Sándor 
Jegyző: Márk Borbála 
Másodjegyző: Szokol Tibor 
Számvevőszék: Maximné Nagy Tímea (elnök), Tóth Istvánné (tag) 
Egyházmegyei küldöttek: ifj. Veczán László, id. Márföldi István, Tarczali Gyula 
 póttagok: Martinovszky István, Pampuch Zoltán, Kocsisné Sárossy Emőke 

 

Körzeti tisztségviselők: 

1. KÖRZET 

Körzeti felügyelő / presbiter: Martinovszky István  
Presbiterek: Kocsisné Sárossy Emőke, Kovácsné Mráz Ágnes, Márföldi István, Pampuch Zoltán, 

Tarczali Gyula 
Képviselő-testületi tagok: dr. Endreffy Ildikó, Kolosné Csesznák Orsolya, Kovács Mihály, Kovács 

Mihályné, Kósa Józsefné, Pelles Ferenc, Sallai Gábor, Zalai László 
Jelölőbizottsági tagok: dr. Endreffy Ildikó, Martinovszky István, Sallai Gábor

 

3. KÖRZET 
Körzeti felügyelő / presbiter: Veres Jánosné 
Presbiterek: Balázs Ildikó, Bálint Éva, Botos Antalné, Petrilla Kálmán, Szegedi Sándor 
Képviselő-testületi tagok: 
Borsiné Ambrusz Ilona, Botos Antal, Fazekas Sándor, Kémeri Jánosné, L. Kovács Erzsébet, 
Pokoraczki János, Szurovcsák Mária, Vargáné Szuhánszki Erzsébet 
Jelölőbizottsági tagok: Botos Antalné, Szurovcsák Mária, Veres Jánosné 

 

TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN 
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4. KÖRZET 

Körzeti felügyelő / presbiter: Tar Jánosné 
Presbiterek: Dr. Dráviczki Sándor, Hódi Lászlóné, Kosztik Szabolcsné, Szokol Tibor, Tóth István-
né 
Képviselő-testületi tagok: Dr. Bálintné Kis Beáta, Dr. Dráviczki Sándorné, Hugyecz Jánosné, Já-
vor Pál, Pazonyi Aranka, Pivarnyikné Bajkó Ilona, Szabó János Elemér 
Jelölőbizottsági tagok: Csengeri Andrásné, Jávor Pál, Tar Jánosné 

 
5. KÖRZET 

Körzeti felügyelő / presbiter: Dankó József 
Presbiterek: ifj. Hibján János, Hibján Jánosné, Veczánné Repka Jolán, ifj.Veczán László, Veczán 
László, pótpresbiter: Varga Gergely 
Képviselő-testületi tagok: Bellus Tibor, Dankó Zsuzsanna, Kotriczné Radnai Ibolya, Liskányné 
Kovács Ildikó, Maxim György, ifj. Márföldi István, Merkovszki Jánosné, Palicz Jánosné  
Jelölőbizottsági tagok: Dankó József, Németh Lászlóné, Veczán László 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Füle Lajos: 

PRESBITEREK 
 

Kinek a lelke vágyik a fényre, 
kinek kenyere az Úr Igéje, 
és kenyeréből másnak is szel, 
az presbiter. 
 

Kinek van szeme a más bajára, 
kinek van füle a más jajára,  
a tennivalóit így méri fel, 
az presbiter. 
 

Ki másnak vermét sohasem ássa, 
aki keresztjét nem teszi másra, 
a mások terhét így veszi fel, 
az presbiter. 

 
 
Kinek a templom kegyelem háza, 
otthon van benne maga, családja, 
bár mindenütt az Úrra figyel, 
az presbiter. 
 
Aki hitét örömmel megvallja, 
mind presbiter, bár nem az a rangja, 
de kedves élet Isten előtt: 
megáldja és megszenteli őt. 

 
Hálás szívvel köszönöm meg az egyházközség nevében mindazoknak a presbitereknek, 
tisztségviselőknek és külön dr. Bálint Zoltán egyházközségi felügyelőnek, akik az elmúlt 
években sokat fáradoztak ügyeink jó véghezvitele érdekében. Időt, erőt áldoztak és sok tü-
relmet tanúsítottak a tisztségükkel járó feladatok teljesítésében. 
Áldott legyen értük az Isten! Ügybuzgóságukkal az egyházközség jó és zökkenőmentes elő-
menetelét szolgálták. Köszönjük! 

Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész 
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Helyeden vagy? - Böjti esték Mandabokorban 
 

Március 11-én a délelőtti istentisztelettel kezdődött, és négy estén át folytatódott az az 
igehirdetés sorozat, melynek összefoglaló címe „Helyeden vagy?” volt. Végh Tamás nyugalma-
zott református lelkipásztor igyekezett megvilágítani – képekkel is szemléltetve - az ember 
rendelt helyét, jelen állapotát, a helyretétel lehetőségét. 
1. Ember, aki nincs a helyén (ApCsel 9, 1-2). Ki ez a Saul, aki öldökléstől lihegve buzgólkodik ál-

lítólag Isten ügyéért? Egyáltalán: Ki az ember? Honnan jön, hová megy? Hol a helye? Hon-
nan tudhatom meg? Isten, az ember Alkotója tud egyedül igaz választ adni a nemzedékeken 
át ismétlődő kérdésekre. A Biblia szerint az ember helye Isten jelenlétében és uralma alatt 
volt. Engedetlensége miatt kiesett a helyéről, távol került Istentől, uralkodni akart. Ember ül 
a trónon! 

2. Ember, akiért Isten mindent megtett (1Tim 1,15). Az ember bűne mindent elrontott. Elra-
bolta az életet, mert Isten törvénye megvalósul: a bűn zsoldja halál! De Isten nem akarja az 
ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért adta váltságul egyetlen Fiát: Jézus 
Krisztust! Isten kegyelmi ajándéka: az örökélet 

3. A nagy fordulat (ApCsel 9, 1-6). A Jézus követőit üldöző Saul rohanásának véget vetett Jézus 
hatalommal bíró szava: „Saul, miért üldözöl engem?” - „Ki vagy Uram?” „Mit tegyek?”- kér-
dezte földre rogyva az immár Urának elismert Jézust. Saulból Pál lett. Új ember! Leszállt a 
trónról! 

4. Ember, aki a helyén van már (ApCsel 9,3-20). Az életet a születéstől számítjuk, de előtte 9 
hónapig már létezik, fejlődik, formálódik. Saul életében a damaszkuszi úton jött el az ideje a 
nagy fordulatnak: a megtérésnek, a lelki megszületésnek. Helyére került az élete: visszatért 
az eredeti állapot. Isten uralma alatt él, Jézusé a trón! Ennek az életformának legjellemzőbb 
kérdése: „Mit akarsz Uram, hogy cselekedjek?” - kérdez, és választ vár. Jézus pedig küldi a 
segítséget, mutatja az első lépést. Az Ő uralma a tökéletes uralom számunkra, csak itt lehet 
az ember a helyén! Érdemes átadni a trónt Neki! 

5. Ember, aki mennyei programot él (Gal 2,20). Isten irgalmas: nem lesöpöri az embert bűne 
miatt, hanem törődik vele. Tervei vannak számára, feladatokkal bízza meg, bevonja az Ő 
munkájába. Szolgálat közben erősödik a hit, szorosabb lesz a kapcsolat Istennel és emberrel. 
Mennyei program részeseként kincsekkel telik meg a hívő élet! 

A mandabokori imaterem estéről estére növekvő számú résztvevői között voltak testvérek 
környékbeli gyülekezetekből is. Hallhattunk személyes bizonyságtételt: Veczánné Debróczki 
Edit fiatal édesanya számolt be hívő életének megtapasztalásairól. 
Hála azért, hogy Isten szava még hallható, és ma is életújító hatalommal bír! 

Bálint Éva 
 
 

 
 

 
 
 

SZERETETTEL HÍVJUK A TESTVÉREKET 
Húsvét ünnepén, április 1-jén, vasárnap este 18 órakor zenés áhítatra a Nagy-
templomba. Közreműködik az egyházközség énekkara, dr. Kovács László Attila 

és Kiss Zoltán orgonaművészek. 
További zenés áhítatok április 15-én és május 20-án lesznek. 

 



 Hírmondó Húsvét 5 
  

 

A NYÍREGYHÁZI IFJÚSÁG CSALÁDI NAPJA BODROGKERESZTÚRON 
 

A böjti csendben Isten előtt, a bennünket kereső Jézus mai üzenetét kutattuk. A lemondás, el-
engedés mellett a súlypont a találkozás öröme, a koncentrált figyelem Jézusra – aki megerősí-
teni, megtartani szeretné közösségünket. 

Március 2-án harmincnégyen gyűltünk össze Bodrogkeresztúron arra a családi hétvégé-
re, amin a NYIFI tagjai és a 4. körzet konfirmandusai és családjaik vettek részt és voltak olyan 
elszántak, hogy a tavaszi hóesés sem rettentette el őket. 

Érkezésünkkor nemcsak egymással ismerkedhettünk meg, hanem a falu büszkeségével, 
Fülöppel, a fehér gólyával is, aki nem utazik melegebb tájékra, hanem itt tölti a telet. 

Első este Gerlai Pál tokaji lelkész érkezett hozzánk, hogy gitárkíséretével énekelhessünk, 
és megtartsa az áhítatot Jézusról, aki a Gonoszt legyőzte. A közös játékoknak köszönhetően 
nagyon hamar megbarátkozhattak azok is, akik eddig nem ismerték egymást. 

A pihenés következett volna, ami a felnőtteknek sikerült is. A fiatalok viszont még későig 
zsongtak, játszottak, élvezték a hóesést. Csak a kiadós pótvacsora tudta őket lecsendesíteni. 

Szombaton csatlakozott hozzánk Malik Péter nyírtelki lelkész is, akitől hitébresztő, tar-
talmas igemagyarázatot hallhattunk, aminek lényege az volt, hogy a böjti úton Jézussal képe-
sek leszünk elengedni a felesleges, megítélt dolgainkat és megújult szívvel követni ŐT egy éle-
ten át. Egész nap velünk maradt és segítette csapatát, az izgalmas vetélkedőben. Egy filmet is 
vetített nekünk az életről, a halálról és a megmentő szeretetről. A korosztályonkénti beszélge-
tések után újra egyesült a csapat és nagyot kirándultunk a tarcali áldó Krisztus szoborhoz, 
ahonnan lélegzetelállító látványt nyújtott a behavazott táj. 
Sok jókedvet, vidámságot, nevetést és barátságokat adott nekünk ez a két nap, ahol Isten igéje 
mellett elcsendesedhettünk és átélhettük, hogy a legfontosabb a lelki tartalom. Azaz a mi 
személyes Megváltónk legyen mindig a középpontban. Sok minden elmaradhat, de Jézus ki ne 
maradjon egy percre sem a szívünkből. Köszönjük Gyöngyi néni! Köszönjük Bea néni! 

Kolosné Csesznák Orsolya 
GYERMEKSZEMMEL 

TE TUDOD? 
Robosztus termetű őr áll 
a Parlament bejáratánál. 
Pöttöm emberke fut hozzá, 
ragyogó szemmel néz föl rá, 
megszeppen, látva fegyverét, 
de nem tágít, hisz alig várja, 
hogy szívét neki is kitárja: 

„Rendőr bácsi! Te tudod azt, 
hogy az Úr Jézus hol lakik?” 
„Én nem tudom. De biztos nem itt.” 
„De igen! Itt lakik bennem! 
Nézd! Ő dobog itt a szívemben!” 

 

S azzal vidáman elszalad. 
Csattog a márvány talpa alatt. 
Kemény szempár néz utána 
kutatva, de már nem látja. 
Áll a marcona őr csendben. 
Könny lepi el tekintetét, 
lábához ereszti fegyverét. 

Bálint Zoltán ifjúkori verse 
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GONDOLATOK A NAGYTEMPLOM OLTÁRKÉPÉRŐL 
 
Gyerekkorom óta ismerem és szeretem Nagytemplomunk oltárképét. Sajnos az évszázadok 

gyertyafüstje besötétítette a festményt, és a deszkákból készített tartó-fatábla hosszanti rése-
in bejutó nedvesség miatt a vásznon függőleges ráncok keletkeztek. Normál világításban az áb-
rázolásból alig volt valami látható, a kép elveszítette esztétikai értékét. 

A gyülekezeti tagok által a templom felújítására szolgáló alapítványba befizetett adomá-
nyokból 2005 karácsonyára az oltárképet kitűnő minőségben restaurálták. A munka Velledits 
Lajos restaurátor-művészt és munkatársait dicséri. A szakvélemény szerint ismeretlen, de nem 
naiv festő volt az alkotó. Amikor megláttam a felújított festményt, elámultam azokon a lelki 
tartalommal bíró részleteken, amelyek eddig nem, vagy alig voltak észrevehetők. 

Szerintem a kép azt a pillanatot ábrázolja, amikor Megváltónk „hangosan felkiáltott és kile-
helte lelkét.” Feje felett a gomolygó fekete fellegek még Isten fiát gyászolják, de a töviskoszo-
rús fő körül már feldereng a húsvét fénye. Ez a fény vetül a Golgotától Jeruzsálem felé vezető 
útra is, hiszen „Jézus… a kapun kívül szenvedett” (Zsid 13,12). A szent várost már teljes ragyo-
gás veszi körül. 

Az „elvégeztetett” szó Jézus ajkán az Atya öröktől fogva való tervének – a bűneinkért hozott 
tökéletes áldozat – végrehajtását jelentette. A halál feletti diadalt jelképezik a kereszt tövében 
lévő koponya és lábszárcsontok. A törött oszlop viszont arra utal, hogy a megváltással össze-
omlik a pogány antik világ is. Ezt Reviczky Gyula „Pán halála” c. versrészletével is szeretném il-
lusztrálni. (Pán a természet istene volt a görög mitológiában.) 

 
„Pán és családja meghalt. Él az Isten: 
Nem fűben, fában, kőben, de a szívben. 
A kicsapongó istenek halottak… 

…Ő rendelé ezt így a Golgotán. 
Ő, aki jámbor, irgalmas, szelíd 
S elvette a világnak bűneit.” 

 
Mit jelenthet a szürke sziklából kinőtt zöld cserje? Talán azt, hogy a golgotai győzelem arra 

is elég, hogy kőszívünkből élő, érte égő szív legyen. Ha rátekintünk gyönyörű képünkre, akkor 
egyúttal lélekben is: „Nézzünk fel Jézusra a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő 
öröm helyett – gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet.” (Zsid 12,2) 

Demcsákné Balczó Ildikó 

 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség honlapja 
A több mint 10 éves múltra visszatekintő gyülekezeti honlap a következő weboldal cí-

men érhető el: www.nyiregyhaza.lutheran.hu egy éve új köntösben, ez év márciusától pedig 
már biztonságos kommunikációs csatornán keresztül. A weboldal megnyitásakor a Kezdőlap 
tárul elénk. 

Ezen a felületen találhatjuk többek között az éves -, a havi-, a napi igéket, a Bibliát, a Di-
gitális Evangélikus Énekeskönyvet, a Hírmondó aktuális számait. A menüpontok segítségével 
érhetjük el a különböző témakörök tartalmait. 

Ezek a témakörök: Egyházközségünk, Archívum, Médiatárunk, Levéltárunk, amelyek to-
vábbi hasznos információkat tartalmazó al-menükre bomlanak. 

http://www.nyiregyhaza.lutheran.hu/
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A teljesség igénye nélkül néhány a fontosabbak közül: lapszemle, könyvajánló, alapítvá-
nyaink, gyülekezeti alkalmak, a körzetekre bontott istentiszteleti rend, intézményeink, külföldi 
kapcsolataink, a korábbi évek archivált eseményei, képes beszámolók, videók. 
A Kezdőlap/Kapcsolat menüpontban található az egyházközség-, a lelkészek- és a honlap szer-
kesztőjének elérhetősége. 

Mindenkinek szeretettel ajánljuk az élő, hetente frissített, gazdag tartalmú honlap láto-
gatását. 

Az internetet nem ismerő idősebb testvérek igénybe vehetik gyermekeik, unokáik segít-
ségét a honlap megismeréséhez. Az egyházközség I. körzetének közösségi termében az érdek-
lődők számára szívesen ad tájékoztatást a honlap szerkesztője a weboldallal kapcsolatos alap-
vető ismeretekről gyakorlati foglalkozás keretében. 

 
Sallai Gábor, a honlap felelős szerkesztője 

 
 
 
 
Keresztelések: „Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza…” 

Kövér Zétény, Drenyószki Diána, Kresztyankó Dávid, Simon Letta, Simkó Kristóf. 
 

 
Házasságkötések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom…” 

Szabó László és Farkas Katalin Erzsébet, Nagy Levente és Legeza Krisztina. 
 

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

Ferkó Andrásné Vilmányi Mária (76), Tölgyesi Gábor (79), Magera Tíbor (53), Jávor 
Pál (65), Nagyné Arató Ágnes (67), dr. Bogár József (81), Sajben Pálné Izsai Erzsébet 
(85), Hugyecz András (87), Magera István (76), Csernyik Józsefné Gál Ilona (98), 
Pozor István (62), Földi Jánosné Kovács Erzsébet (77), Gaál Sándorné Friderikusz Má-
ria (84), Darainé Gálik Marietta (34), Bajtai Sándorné Andrássi Katalin (75). 
 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 

GYÜLEKEZETI ALKALMAK 
 

Április 29-én 10 órakor Mandabokorban hálaadó istentiszteletet tartunk az imaház felszente-
lésének 5. évfordulója alkalmából. Igét hirdet Gáncs Péter püspök. 

Május 27-én, vasárnap 10 órakor lesz a Nagytemplomban a konfirmációi istentisztelet. 
 
 

„Mert az ÚR szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja az erejét 
azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” (2Krón 16,9a) 

  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
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„E húsvét ünnepében, / E húsvét ünnepében / Dicsérjük a nagy Istent, / Ki értünk megholt Fiát, 
/ Ki értünk megholt Fiát / Feltámasztotta testben. / Ennek örüljünk / Szívvel, szájjal, buzgó lé-
lekkel. / Kik a Jézusban hiszünk. / Adjuk meg, / Neki a dicsőséget! / Vigadjunk, / Miként a fák, 
füvek, virágok / Újulnak örömben.” 

(Gelei Katona István Öreg Graduáljából 1636.) 

 
Kérjük, adójuk 1-1%-ával támogassák egyházunkat és a gyülekezet alapítványait. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 

A másik 1 % a következő alapítványainkra adható: 
A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, 

mely templomunk felújítását szolgálja. 
Adószám: 18801703 -1 -15 

„Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány, 
amely közösségépítő- és ifjúsági programokat támogat. 

Adószám: 18151053-1-15 
 

 ÓRAIGAZÍTÁS  
Március 25-én, vasárnap áttértünk a nyári időszámításra. E naptól kezdve, a vasárnapi 

és szerdai istentiszteletek 18 órakor kezdődnek 
a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben.

 
 

Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentősen  

megterheli az egyházközség költségvetését, ezért 
 a kiadvány megjelenésének támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 

 
 

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

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

Gyülekezetünk bankszámla száma: 
 CIB 11100702-19861274-36000001 
Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 

honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2018. május 18. 
Lapzárta: 2018. május 4. 

 
Szerkesztőbizottság: 

Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné 
Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 

E-mail: balint.nairobi@yahoo.com 
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 
Készült: A Grafit Nyomdában 1500 pld.-ban. 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/

