
2011-es lelkészi jelentés 

 

A 2011-es esztendő rendkívül mozgalmas volt a városi és az V. körzeti gyülekezeti élet tekintetében. 
A már évek óta jól „bejáratott” alkalmakon kívül (körzeti - és városi bibliaórák, nappali idősek 
klubjában istentiszteletek, mandabokorban és nyíregyházán ifjúsági, valamint Mandabokorban, 
Kálmánházán és Nyíregyházán  konfirmációs órák, FIFA: Fiatal Felnőttek Alkalma) több nagyobb 
eseményt is sikerült megvalósítanunk a körzetben és a városban egyaránt. 

2011-ben 10 esküvő 51 jegyesoktatás, 9 felnőtt keresztelése és/vagy konfirmációja 95 felnőtt (4 felnőtt 
együtt) keresztelési – és konfirmációi beszélgetés, 24 gyermek konfirmációja, 177 gyülekezeti tagok 
látogatásával sikerült az előző esztendőben is erősíteni a gyülekezeti összetartozást, valamint 
lehetőséget teremteni arra, hogy Jézus Krisztust jobban megismerhessék az emberek. 3 helyen, 
Kálmánházán, Felsősimán és Mandabokorban tartok hittanórát óvodákban. Temetés 32 volt az előző 
esztendőben. 

- Áprilisban 18 konfirmandussal töltöttünk 4 napot Tiszalökön 
- Májusban 3 napos evangélizáción Orbán Attila lelkipásztor szolgált Mandabokorban 
- Május 31 - Június 5. Kirchentag-on részvétel 18 fiatallal Drezdában 
- Júliusban 22 fiatallal voltunk ifjúsági táborban Tiszalökön 
- Augusztus 11-én a Nemzetközi Continental Singers szolgált a városi gyülekezetünkben 
- Augusztus 13-án Gyülekezeti kirándulásunk volt Bortón. 
- Augusztus 23-25-én Bonyhádon lelkészkonferencián részvétel 
- Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által kiírt IFJ pályázat eredményes elbírálása által ifjúsági és 

családi programok megvalósítása szeptemberben (Családi nap Mandabokorban közel 200 
gyülekezeti tag részvételével). 490 e Ft-ból több eszközök megvásárlását és programok 
lebonyolítását tudtuk kivitelezni. 

- Szeptemberben Kálmánházán a missziói pályázat által elnyert összegből valósítottuk meg a 
Családi napot, ahol 150-160 gyülekezeti tag vett részt. 

- Szeptemberben és októberben betegség miatt helyettesítés történt feleségem segítségével. 
- Novemberben a Nemzeti Családi és Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázat pozitív 

elbírálása alapján 34 főt vittünk el Bodrogkeresztúrra Csendeshétvégére. 
- November 25-26-27-én 3 napos evangélizációt szerveztünk Kálmánházán Endreffy Géza 

lelkipásztor szolgálatával 
- Palánta pályázat pozitív elbírálása által tudtunk kiosztani 180 könyvet gyermekeknek, 

fiataloknak karácsonykor. 
- Decemberben elkészítettük felségemmel és néhány fiatallal a „Mélyen meghajlok” Cd-t, mely 

a Mandabokori Imaház építését támogatja. 
- Decemberben Mandabokorban és Kálmánházán közel 80 óvodás és fiatal szolgált a 

gyermekkarácsonyon különböző színdarabokkal, versekkel, előadásokkal. 

Vendégszolgálatok: 

- LMK- igehirdetési szolgálat februárban 
- Márciusban Piliscsabán a missziói konferencián tartottam előadást „Élet a bokortanyákon” 

címmel 
- Júniusban töltöttem egy napot Sátoraljaújhelyen gyermek – és ifjúsági táborban Hajagos 

Katalinékkal  



- Veczán Gabriella és Flach Antal esküvőjén szolgáltam júliusban a Miskolci Katolikus 
Templomban 

- Októberben az Országos Evangélizáción igehirdetéssel szolgáltam a Deák téren „Kik a 
boldogok” címmel. 

 
Pályázatok: 

- Augusztusban elvégeztem egy pályázatírói és pályázatmenedzseri tanfolyamot, melyet a 
gyülekezet részére lehet kamatoztatni 

- Októberben ÉAOP 5.1.3-11 es pályázatot írtuk meg Györe Balázzsal 
- Decemberben a Nemzeti Családi és Szociálpolitikai Intézet KorTárs pályázat megírása történt 

 


