
 
 
 

Tisztelt Olvasó! 
Kedves Testvérem az Úr Jézus Krisztusban! 

 
Ahogyan így felnıtt fejjel végiggondolom egy-egy hetemet, hónapomat, éve-

met, gyakran az az érzésem támad, mintha hullámvasúton utaznék. Egyszer lent, 
máskor fent. Néha lelkileg, fizikailag, szellemileg úgy érzem, „padlót fogtam”, a 
mélyben vagyok. Innen már nincs is kiút. Ebbıl a kátyúból aligha mászhatok ki. Az-
tán, ahogyan azt már számtalanszor tettem, megbeszélem a dolgot Istennel. És – 
ahogyan azt már számtalanszor megtapasztaltam –, amíg beszélgetek, végiggondo-
lom hogyan, miképpen juthattam oda, ahol éppen vagyok, milyen hibákat követtem 
el a mélybe vezetı úton, mi lenne a legelfogadhatóbb megoldás, ott a mélyben kiraj-
zolódik, vagy csak dereng valamiféle kiút, egy ösvény, ami járhatónak tőnik, ami 
fölfelé vezet, amin újra el lehet indulni. És elindulok. Keserves, néha idegtépı, erıt 
próbáló, csüggesztı szakaszok is vannak, de tudom, hogy Isten nem azért mutatott 
kiutat az úttalannak látszó semmiben, hogy jól szórakozzék erıfeszítéseimen, hanem 
azért, hogy kimásszak a gödörbıl. Hogy lássam, nála van megoldás. Tapasztaltam, 
hogy erıt és kitartást, sıt lendületet és örömöt is ad bıven ezen a keserves kapasz-
kodón, ha mindvégig benne bízom. 

Aztán felér az ember valahová. Egy magaslatra. Egy helyre, ahol szusszanhat. 
Egy helyre, ahonnan nagyszerő a kilátás. Már nem is látszik az a mélység, ahonnan 
elindultam fölfelé, ahol olyan kétségbeesett, reménytelen voltam. Innen, errıl a ma-
gaslatról jól látszanak távoli csúcsok, itt-ott tetszetısebb vidékek. Elidızöm a ma-
gaslaton. Kifújom magam. Pihenıt engedélyezek magamnak, lazítok. Talán többet 
is, mint indokolt lenne. Úgy tőnik, minden rendben. Haladhatok nyugodtan a meg-
kezdett úton, a kiszemelt irányba. Kényelmesen folytathatom a nagy utazást. Nyu-
galmamat semmi és senki sem zavarhatja meg. Istenbe kapaszkodó hitem is lazul ki-
csit. Néha el is engedem az Atyai kezet, de legalábbis lazítok a fogáson. Innen már 
magam is elboldogulok – gondolom. Úgy tőnik, egyenesbe jöttem. Minden rendben 
van velem, bennem, körülöttem… Amikor kezdem azt képzelni, hogy nem is lehet 
ez soha másképpen, sıt már-már túl nyugis minden, ismét a mélyben találom ma-
gam. És kezdıdik elölrıl az „eget ostromló akarat”, a „miértek?”. Elıbb a háborgás, 
aztán a csendes, higgadt beszélgetés. 

XXI. évf. 1-2. szám 
2012. január-február 

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én 
 erım erıtlenség által ér célhoz.” 

(2 Kor 12,9) 
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Úgy tőnik, vannak emberek, akiknek folyamatosan szükségük van valamiféle 
„tüskére”, nehogy elbízzák magukat, nehogy azt gondolják, Isten nélkül is el lehet 
jutni a mélységen kívül valahová. Ez a „tüske” lehet személyes testi, vagy lelki fáj-
dalom, de lehet gondozásra, ápolásra szoruló családtag, barát. Ez a „tüske” jelent-
kezhet családi békétlenség formájában, vagy munkahelyi krízis képében. Sok és sok-
féle „tüske” adódik, adódhat. Nem feltétlenül kínzásunk érdekében, sokkal inkább 
azért, hogy hitünk, Istenbe vetett bizalmunk folyamatos legyen, ne lankadjon, szün-
telenül belekapaszkodva, vele járjunk. Így lesz erınk mindenre. A krízishelyzetek 
megoldására is. 

A hívı ember nem valahová akar eljutni, hanem szeretne az örök hazába meg-
érkezni. Ehhez azonban Isten kegyelmére van szükségünk folyamatosan. Az Úr Jé-
zus Krisztusban nekünk is adatott ez a kegyelem. Fogadjuk el, mert az ı kegyelme 
minden helyzetben elégséges. Ámen. 

Kovács Erzsébet 
Iskolalelkész 

 
Túrmezei Erzsébet: (1912 -2000) 

 

MIRE VAN SZÜKSÉGE JÉZUS TANÍTVÁNYÁNAK? 
 

Tiszta szemre, úgy nézni és úgy látni, 
Ahogyan Isten látja a világot. 
Benne már az új teremtést csodálni, 
Mit igéjével elrejtetten alkot. 

 

Nyitott szívre: szeretni, átölelni 
Világunk, mint Isten öleli át… 
Mint İ, mást elfogadni, felemelni… 
Megbocsátani, mint İ megbocsát. 

 
Mesterükre! Egyedül İ adhatja 
a nyitott szemet, szívet, 
alázatot, erıt a szolgálatra… 
s gyümölcsöt teremni csak így lehet. 

 
Egyházunk a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesülettel karöltve az idei esztendıt a 
száz évvel ezelıtt született diakonissza, költı, mőfordító, Túrmezei Erzsébet iránti 
tiszteletbıl Túrmezei-emlékévnek nyilvánította.  
 

 
VÁLASZTÁSOK GYÜLEKEZETÜNKBEN 

 

Mint arról már a Hírmondó karácsonyi számában értesülhetett a gyülekezet, egyhá-
zunkban a hatévente esedékes általános tisztújításra kerül sor ebben az esztendıben. Elsı-
ként gyülekezeti szinten kell megtörténniük a választásoknak, hogy ezeket követhessék az 
egyházmegyei, majd az egyházkerületi, végül az országos színtő jelölések, illetve válasz-
tások. 

Egyházközségünkben is tart a gyülekezeti tisztségviselık jelölése illetve választása. 
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A 2012. január 11-én ülésezı presbitérium és képviselıtestület módosította az egyház-
község Szervezeti és Mőködési Szabályzatát: rögzítette abban a jelölıbizottság tényét és 
összetételét, mely szerint körzetenként 3 tagú jelölı-bizottságot kell választani; a bizottsá-
gi tagok maguk közül elnököt választanak; az összgyülekezeti jelölıbizottság pedig a kör-
zeti jelölı bizottságok elnökeibıl és a mindenkori igazgató lelkészbıl áll össze. 

Az egyházközségi jelölıbizottság tagjai: dr. Kovács László Attila igazgató lelkész, dr. 
Endreffy Ildikó (I. sz. körzet), Veres Jánosné (III. sz. körzet), Tar Jánosné (IV. sz. körzet), 
Veczán László (V. sz. körzet). 

Az egyházközség tagjai jelölésre vonatkozó javaslataikat a jelölıbizottság tagjaihoz kell 
eljuttassák, minél hamarabb, mert a jelölı-bizottságnak még a közgyőlés elıtt véglegesíte-
nie kell a jelöltek listáját, a közgyőlésen pedig már nem lehet újabb jelölteket javasolni.  

A körzeti közgyőlést minden körzetben - azaz a Kistemplomban, Borbányán, Rozsréten, 
Kálmánházán - február 26-án tartjuk, közvetlenül a vasárnapi istentisztelet után. A körzeti 
közgyőlésen választjuk a körzeti felügyelıt, presbitereket (1 + 5 fı) és képviselı testületi 
tagokat (8 fı). 

Az összgyülekezeti közgyőlést március 11-én, a Nagytemplomban tartjuk, a 10 órakor 
kezdıdı vasárnapi istentisztelet után. Itt fogunk egyházközségi felügyelıt, másodfelügye-
lıt, számvevıszéki elnököt, a számvevıszék tagjait, valamint egyházmegyei küldötteket és 
póttagokat választani. 

Dr. Kovács László Attila 
igazgató lelkész 

 

�  ITT VAGYOK URAM! 
 

Keresztyén családba születtem, a nyíregyházi gyülekezetben nıttem fel. Itt kereszteltek, 
itt konfirmáltam, itt esküdtem a férjemnek örök hőséget. Itt hallgattam az igehirdetéseket,  
igyekezvén betartani, a tízparancsolatot, és boldognak éreztem magam. Tavaly decemberben 
– ádvent idején – Valaki vár rád címmel egy 3 napos evangélizációt hallva, olyan szorosan 
átölelt az Isten szeretete, hogy összeroppantott. Megmutatta „langyos”, vallásos életem erıt-
lenségét, majd felemelt, megvigasztalt. Akkor, a biztonságot talált ember nyugalmi állapotá-
ban voltam. Sejthetı volt azonban, hogy Isten feladatokat is szán az övéinek. De vajon én az 
Övé vagyok-e? A kérdésre a – közelmúltban - biatorbágyi csendes héten kerestem a választ, 
ahová 7 fıbıl álló kis csapat tagjaként érkeztem. Nagy örömmel töltött el, hogy egy drága is-
merıs nyíregyházi testvér - Bálint Éva – gyülekezetünk hőséges tagja fogadott bennünket, s 
mint megtudtuk, a hét szolgálatvezetıje is ı volt. 

A csendeshét bevezetı áhítatának témája: 2Kor 12, 7b – 12 szakasza volt, „Elég néked az 
én kegyelmem, mert az én erım erıtlenség által ér célhoz.” Vajon mit jelent az elég szó? 
Elégedettek vagyunk, vagy elégedetlenek? Az Efézusi levél 2. része arra tanít, hogy mindnyá-
jan Isten alkotásai vagyunk. Nagyon szép mondatot idézek: „ Isten kedves, tökéletes gondola-
ta…”. De vajon ki vagyok én?  

Erıtlenségünk jellemzésére Illés történetét olvashattuk, amikor Jezábel üldözésétıl a re-
kettyebokor alá menekült, ahol meghalni kívánt, majd elaludt.(1Kir 19, 1-5a). Elgondolkod-
hattunk azon, üldözött-e már valaki bennünket a rekettyebokor alá, ill. még fontosabb kérdés: 
Kit (kiket) üldöztünk mi oda? Az én elsı reakcióm az volt: na, én senkit! Én nem vagyok 
ilyen sötét alak, mint ez a Jezabel! De az Úr megmutatta, hogy ki ült miattam a bokor alatt, 
majd azt is, hogy nemcsak kit, de kiket üldöztem én oda.  
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Ezek a felismerések fájdalmasak, de csak ezeken keresztül tud megtisztítani az Úr. A 
folytatásból (2Kir 19, 5b-18) megtudhattuk, hogy az Úr erıt adott Illésnek.  

Elıbb fizikai erıt, hagyta pihenni, aztán táplálta, beszélt hozzá, majd amikor erıre kapott, 
feladatot bízott rá. Mi honnan merítjük az erınket? Testi energiánkat a táplálkozásból nyer-
jük. (De minden étel javunkra van?!) A lelkünket is táplálnunk kell, lelki táplálék nélkül tönk-
remegy. De a lélek számára is vannak tiltott dolgok …és szinte teljesen észrevétlenül eljutot-
tunk az okkult tudományhoz, mint a Sátán legbiztosabb eszközéhez. Nagyon fontos tudnunk, 
hogy honnan merítjük az erıt. Meg is kaptuk rá a választ a záró alkalmon: Filippi 4, 11b-13. 
„Mindenre van erım a Krisztusban, aki megerısít engem.” 

Én ezt az igét kaptam az érkezésünkkor. Nem tudtam még akkor, hogy mihez kell erı, de 
bíztam benne, hogy a hét folyamán ez kiderül. 
Amilyen csodálatosan volt felépítve a hét, az igei alátámasztásokkal, olyan csodálatosan épí-
tett fel az Úr az İ akarata szerint. 

Folyamatosan változott az életem, tartott a lelki „nagytakarítás”, mégis, még mindig csak 
a „szeretném”, „olyan jó lenne” szavak formálódtak meg a számon, és a bemutatkozáskor is, 
csak gyengén, törékenyen azt tudtam mondani, hogy „nekem nincs más választásom”. Akkor 
kárba veszett minden! A kereszthalál, az eddigi „nagytakarítás”, és az ott töltendı hét. 

És a SZERETET gyızött. Az a szeretet, mely pár héttel ezelıtt összeroppantott. Óriási 
szeretetet sugárzott az Úr a szolgálattevıkön keresztül. Minden áhítaton azt éreztem, hogy ki-
tárt karokkal vár, így tényleg nem volt más választásom, mint – még ha gyengén is, esetlenül 
is – térdre roskadva kimondani (már nem azt, hogy szeretném, és de jó lenne) hanem azt, 
hogy: ITT VAGYOK URAM! 

 
Veczán Lászlóné 

 
TALÁLKOZÁS FELVIDÉKI EVANGÉLIKUSOKKAL 

2. befejezı rész 
 

Garamszeget elhagyva, a bányavárosok felé indultunk, ahol a nagy hegyek régmúlt 
idıkrıl meséltek. 

Itt voltak azok az arany, ezüst- és rézbányák, amelyek egykor gazdaggá tették Ma-
gyarországot. 

Besztercebányával – a „rézvárossal” –, gyalogos városnézés közben ismerkedtünk 
meg. Sokak szerint Szlovákia legszebb fekvéső városa, nevezetes épületekkel, mint az 
1567-ben épült óriás Várostorony, vagy a Thurzó-palota, melynek címeres mennyezetfres-
kói és falképei XVI. századiak. 1709–1713 – ig itt folytatta áldásos tevékenységét Bél Má-
tyás, a kor neves pedagógusa, a pozsonyi evangélikus egyház elsı lelkésze.  

Kellemesen elfáradva érkeztünk meg szálláshelyünkre Privigyébe, ahol nagy szeretet-
tel és finom vacsorával vártak bennünket. 

Másnap a reggeli után Bajmócra utaztunk. Itt gyönyörködhettünk a Felvidék legszebb 
és legrangosabb várkastélyában. Kertje is híres évszázados hársfáiról. Alattuk a – monda 
szerint –, Mátyás király is megpihent, és II. Rákóczi Ferenc szintén kedvelte ezt a helyet. 

Délután már a szépséges „ezüst” városban, Selmecbányán sétáltunk. Alsó utcái és fel-
sı kapuja között a szintkülönbség éppen 330 méter. Iskolavárosként is beírta nevét a törté-
nelembe. Itt volt Európa elsı bányászati fıiskolája (1770-ben egyetemi rangú Akadémiává 
emelte Mária Terézia). Tılük ered a „ballagás” szokása.  
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Kiváló gimnáziuma volt Selmecbányának az evangélikus líceum. A copfstílusban épült 
evangélikus templomhoz hasonlót csak Drezdában látni. Itt elénekeltük evangélikus him-
nuszunkat, az Erıs vár a mi Istenünk kezdető énekünket. 

A harmadik napon utazásunk során elıször Hont Füzesgyarmaton álltunk meg, ahol 
igen nagy szeretettel fogadtak bennünket. Moncol Zsuzsanna helyi és Sztankó Gyöngyi 
nyíregyházi lelkész hirdették az igét szlovák és magyar nyelven. Mindkét nyelven eléne-
keltük az Uram Jézus drága kincsem kezdető Tranoscius György cseh protestáns prédiká-
tortól származó énekünket. Több lelkész is részt vett az istentiszteleti szolgálatban. 

Ezután az impozáns mővelıdési házban a polgármester úr magyarul köszöntött ben-
nünket. Mi röviden beszámoltunk az egyházközség és Nyíregyháza életérıl, majd az igen 
gazdagon terített asztalok mellett hosszú baráti, testvéri beszélgetések kezdıdtek. Sokáig 
tartott volna ez az együttlét, de még Léván is vártak minket. 

Odaérve elıször a régi, majd az új evangélikus templomot néztük meg. Itt is szinte 
családtagként fogadták csoportunkat, és a meghitt szeretetvendégségen testvéri szívek ta-
láltak egymásra. 

Megköszöntük a szívélyes vendéglátást, elköszöntünk a hegyektıl-völgyektıl és öröm-
tıl csordultig telt szívvel indultunk a csillagos ég alatt hazafelé. Hálát adtunk Urunknak a 
három nap élményeiért. 

Ezzel befejezıdött a gyülekezeti Kárpát-medencei körutazás. Sztankó Gyöngyi esperes 
vezetésével jártunk Erdélyben, Kárpátalján, a Vajdaságban és Felvidék gyönyörő tájain. 

 
Henzsel Ilona 
gyülekezeti tag 

 
 

 
HÍREK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

 
 

Iskolánk - a Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola 
és Óvoda – az elmúlt évben rajzpályázatot írt ki óvodások részére Karácsonynak éjszaká-
ján... címmel. 

 
A technika nem volt kötött, így színes ceruzával, ragasztásos technikával és vízfestékkel 
készített szebbnél-szebb pályamővek is érkeztek. 
 

54 kisgyermek mutatta meg tehetségét az alkotásokon keresztül. Összesen 11 óvoda 61 
remekmővét bírálta a szakértı zsőri. Igazán nehéz helyzetben voltak, míg végre megszüle-
tett a döntés, amely honlapunkon megtekinthetı. (http://nyirevisk.lutheran.hu/) 
 

Az elsı osztályos tanító nénik továbbra is várják leendı elsıseiket március 14-éig, 
minden szerdán 16 órára, iskola-elıkészítı foglalkozásokra.  
Jó lenne, ha minél több evangélikus kisgyermek koptathatná padjainkat. 
„Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság.”(1Jn 2,8) 
 

Kolosné Csesznák Orsolya  
tanító 
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GGYYEERRMM EEKK OOLL DDAALL   
A Teremtı dicsérete I. – A hópelyhek titka 

„Végre esik a hó!” – kiáltott fel sok kisgyermek az elmúlt napokban. 
Ó, a hó, a régen várt „fehér álom”! Nem is tél a tél, ha nincsen hó! – 

gondolják sokan. 
Rácsodálkoztál már valaha a hópelyhekre? Könnyő piheként lejtik táncukat míg földet ér-

nek, megcsiklandozzák az orrodat, arcodat, ha rád hullnak. De vigyázz, mert hógolyóvá gyúr-
va, ha eltalál fájdalmas bizsergést érzel! Könnyő fátyolként kapja fel a szél és teríti el máshol, 
de jaj, ha lavinaként zúdul le a hegyoldalból. Siklik rajta a szánkó, a sí. A Nap sugaraiban 
gyémántfehéren ragyog és sokféle dolgot lehet belıle építeni – nemcsak hóembert, de ha me-
leg éri tovatőnik, elolvad. 

Miféle csoda a hó? – Könnyő és nehéz, puha és kemény, tapad és csúszik… Mi a hópely-
hek titka? 

Ha szabad szemmel megnézel több hópelyhet, azt tapasztalod, hogy sokféle hópehely 
van. Láthatsz tömzsit, és karcsút, egyszerőt és bonyolultabbat, tő- vagy oszlopszerőt, de 
bármilyen hihetetlen mindegyik hatszöglető. Hogyan képzıdnek ezek a változatos formájú, 
tünékeny szépségek? Kialakulásukhoz speciális körülmények szükségesek: ha a felhıben 
elég alacsonyra csökken a hımérséklet (0 °C alattira), akkor nem esıcseppek, hanem cso-
dálatos szépségő hópelyhek formálódnak. Alakjuk típusa például a felhıben uralkodó hı-
mérséklettıl függ: a mindenki által szeretett „hócsillagok” -13 °C és -17 °C között alakul-
nak ki. Bár ezen a hımérsékleten csillagalakzatú lesz valamennyi hópehely, két egyformát 
nem fogsz találni! A tudósok sem tudtak még rá jönni arra, miért nincs két egyforma közöt-
tük! A kutatási eredmények megerısítik azt, hogy minden egyes hópehely egy-egy tökéle-
tes szépségő mővészi alkotás! Valóban különleges és gyönyörő ajándéka Istennek a hó! A 
Biblia azt mondja, nem véletlenül vannak a hópelyhek, hanem Isten tervezte azokat, és az 
İ parancsára képzıdnek: „Csodás hangon mennydörög az Isten, és nagy tetteket 
visz véghez, amelyeket meg sem értünk. Megparancsolja a hónak, hogy hulljon 

a földre , a záporesınek és a felhıszakadásnak, hogy 
zuhogjon.” (Jób 37, 5-6) 

Isten a teremtett világot megismerhetıvé, és 
kikutathatóvá tette! (vö: Róma 1,19-21) Az értelmedet is 
Istentıl kaptad, hogy keresd İt! Gondolj bele: Ha Isten a 
múlandó hópelyhekre, melyek egyik pillanatban 
vannak, a másikban tovat őnnek ilyen nagy gondot 
fordított, Rád mennyivel inkább odafigyel!  
Teremtetésed célja az, hogy Isten dics ıségére legyen 
az életed!  Ez pedig csak úgy lehet, ha személyes 
kapcsolatban vagy Vele! A bőneid miatt azonban nem 
mehetsz Istenhez, ezért Isten maga készített utat 
számodra: Jézus Krisztus a Te b őneid miatt halt meg a 
kereszten!  Ha ezt elhiszed, Isten örök élettel ajándékoz 
meg Téged. Azt mondja a Biblia: „Aki hisz a Fiúban 
(Jézusban), annak örök élete van!”  (Jn 3,36) 

Írta: Hajagos-Tóth Katalin 
Olvasásra ajánlom: Alexander vom Stein: Creatio c. könyvét – Evangéliumi Kiadó 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:  
Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a lelkészi hivatalban. 
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GYÜLEKEZETÜNK 2011. 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: 30 jegyespár – 11 tiszta evangélikus vallású, 17 vegyes vallású és 2 

egyéb – ez 17-párral kevesebb, mint az elızı esztendıben volt. 
 
Megkereszteltünk: 105 gyermeket – 52 fiút és 53 leányt –, valamint 6 felnıttet. Ez 

ugyanannyi, mint a 2010-es esztendıben volt. 
 
Konfirmált: 43 gyermek – 22 fiú és 21 leány -, valamint 11 felnıtt. Ez 18 fıvel kevesebb 

mint az elızı esztendıben. 
 
Eltemettük:  157 testvérünket – 76 férfit és 81 nıt -, ez ugyanannyi, mint 2010-ben volt. 
 
 

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

 
Dankó Mihály, Hugyecz Tamás, Farkas Martin Gábor, Kukucska Szabolcs, 
Szőcs Levente Dorián, Kresztyankó Viktória, Sipos Fanni, Pokoraczki Attila, 
Morvai Noémi, Barta Kincsı, Karászi Zalán Kende, Sipos Eszter. 
 

Halálozások: „ Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Jankove István (71), Harman Józsefné Poruben Erzsébet (84), Turcsán Ilona 
(79), Seregi Györgyné Kubinyi Zsuzsanna (92), Oláh Gézáné Ferencz Anna 
(90), Cselószki György (70), Vig József (65), Fehér Sándor (70), Bogár János 
(73), Gutyán Mihály (77), Kukucska Mihály (65), Pristyák Andrásné Frcska 
Mária (81), Sipos Sándorné Krizsán Mária (77), Szınyi Józsefné Jánosi Ilona 

(83), Rozsnyai Béla (58), Sipos Istvánné Szokol Zsuzsanna (71), ifj. Seregi Pál 
(64). 

Közreadta: Horváth Csabáné 

 
 

EMLÉKEZÉS  
 

75 évvel ezelıtt, 1937. február 18-án hunyt el D. Geduly Henrik püspök, aki 46 éven 
keresztül végzett lelkészi szolgálatot gyülekezetünkben, 1911-tıl haláláig, mint a Tiszai 
Egyházkerület fıpásztora. 

Legyen áldott az emléke! 
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HÍREK 
Február 27- március 2-áig, hétfıtıl – péntekig böjti sorozat lesz a gyülekezeti teremben 

du. 17 órai kezdettel. 
Március 10-én, szombaton 10-13 óráig a gyülekezeti teremben, Húsvéti Örömhírklub lesz 

gyerekek számára. 
Március 11-én, vasárnap a Nagytemplomban összgyülekezeti közgyőlés lesz a 10 órakor 

kezdıdı istentisztelet után. 
Április 1-jén,  VIRÁGVASÁRNAP 16 órától a gyülekezeti teremben húsvéti ünnepséget 

tartunk a gyerekek szolgálatával, ahová szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait is. 
Április 2-4-éig, hétfıtıl – szerdáig 18 órai kezdettel nagyheti sorozatot tartunk a gyüleke-

zeti teremben. 
Április 5.  NAGYCSÜTÖRTÖK – istentisztelet úrvacsorával a Nagytemplomban – 18 óra-

kor. 
Április 6.  NAGYPÉNTEK – istentisztelet a Nagytemplomban a vasárnapi rend szerint, 

körzetekben a megbeszéltek alapján. 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt évben „A Nyír-
egyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány céljaira adakoztak átutalással, vagy a 
pénztárba történı befizetéssel, illetve a 2010. évi adójuk 1%-ának ideszánásával. Kérjük 
az alapítvány további szíves támogatását. Javasoljuk nyugdíjas testvéreinknek, hogy akik-
nek jövedelemadót fizetı hozzátartozóik vannak, kérjék meg ıket, hogy adójuk 1-1%-ával 
támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyházat (technikai száma: 0035) illetve alapít-
ványunkat. (Adószám: 18801703-1-15) 

Testvéri köszöntéssel: Demcsákné Balczó Ildikó 
az alapítvány kuratóriumának elnöke 

 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: 2012. Nagypéntek  
Lapzárta: 2012. március 14. 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 Fax: 508-777 
Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

 

Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 
 

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. 


