
2014-es esztendő lelkészi jelentése 

 

2014-ben sok öröm-
teli esemény történt, mely a 
gyülekezetek épülését, hit-
beli megerősödését szol-
gálhatta. Sok olyan alka-
lom került megrendezésre, 
melynek közösség formáló 
erejét, az Igéhez való ra-

gaszkodást tapasztaltuk meg. Külön öröm számomra, hogy 
ebben az esztendőben az előző évhez képest lényegesen 
többet látogathattam, több alkalmam volt a gyülekezeti 
tagokkal személyes beszélgetésekre. A következőkben 
nem a rendszeres, hanem a rendkívüli eseményekről sze-
retnék beszámolni, hiszen a hétről-hétre megtartott alkal-
mak megszokott rendben zajlottak.  

Januárban több, a gyülekezet terültén kívül eső 
szolgálatom volt. Az ökumenikus imahét kapcsán a megye 
több nagy városában kellett szolgálnom (Fehérgyarmat, 
Mátészalka, Kisvárda, ill. Kölcse). Jó volt betekintést 
nyerni más gyülekezetek lelki életébe. Presbiteri 

csendesnapon, istentiszteleten is szolgálhattam Pesterzsé-
beten. 
Közegyházi feladatokat ellátva vettem részt Budapesten a 
missziói bizottsági üléseken, illetve a diakóniai osztályon. 

Februárban a gyülekezetből több férfi és asszony 
testvér vehetett részt a biatorbágyi csendesheteken. Jó volt 
látni, hogy egy-egy ilyen hét hogyan formálja a testvérek 
életét. Ebben a hónapban Kálmánházán tartottuk az öku-
menikus imahetet, mely nagy lehetőség arra, hogy a kü-
lönböző felekezetek tagjai testvéri, igeközeli alkalmon ve-
gyenek részt. 
Kálmánházán az istentiszteletek mellet rendszeresen szol-
gálok a nyugdíjas idősek klubjában, illetve a körzetben 
három helyszínen (Kálmánháza, Felsősima, Mandabokor) 
tartok óvodában hittanórákat.  

 25-en végezték el 
a pályázat keretein 
belül megrendezés-
re kerülő számító-
gépes tanfolyamot, 
ahol mind a gyüle-
kezet tagjai közül, 
mind pedig más 

honnan hónapokon keresztül hétről-hétre jöttek össze, 



hogy a számítógépes ismereteiket bővíthessék. Ennek fele-
lőse Borsi Zoltán és Pelles Ferenc volt. 

Március hónapot megelőző időszakban komoly elő-
készületi munkák előzték meg az ifjúsági csendes napot, 
ahol az északi egyházkerület gyülekezeteinek számos ifjú-
sági csoportja gyűlt össze, jöttek szerte az ország keleti 
részéből. A gyülekezet ifjúságából voltak bizonyságtevők, 
szolgálók is.  A márciusi hónapban egyházmegyei és egy-
házkerületi feladatok, értekezletek színesítették szolgála-
tomat a gyülekezeti feladatokon kívül. Esperesi értekezle-
teken, országos pályázati egyeztetéseken, missziói bizott-
sági üléseken kellett részt vettem. Presbiteri teadélutánt 
tartottunk a hónap végén. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy sokan a presbitériumból magukénak érezték ezt az 
alkalmat. 

Áprilisban kezdtük el a kerítés munkálatait, mely 
hosszú hónapokon keresztül tartott, de nagyon örülünk an-
nak, hogy a gyülekezet tagjai közül is nagyon sokan segí-
tettek a kivitelezésben. Morauszki Györgynek és Oláh Ist-
vánnak elengedhetetlen érdeme, hogy elkészülhetett ez a 
gyönyörű kerítés.  A gyülekezet minden tekintetben kivette 
részét az anyagi és fizikai munka fáradalmaiban.            
Keresztyén teaházat szerveztünk ebben a hónapban, me-

lyen az Emmaus zenekar szolgált és Bozorády András lel-
kész hirdette az Igét. Az Aliansz imahét evangélizációján 
vehettünk részt többen a gyülekezetből, mely Ittzés István 
nyugalmazott lelkész hirdette estéről-estére az Igét. A Ti-
szalöki Büntetés-végrehajtó Intézet meghívásának tehet-

tem eleget április 8-án, s 
szolgálhattam a börtönviselt 
emberek között. 

hghjélkjálkjkljml,m,m,m,                                           
Május hónapban több prog-
ram is várt a különböző ge-

nerációkra. Bellus Szilvia, Dankó Dóra, Dankó Barbara  
vezetésével elindíthattuk a Kölyökklubot minden hónap 
első szombatján, ahol játékos foglalkozások keretében 
vannak kézműves foglalkozások, tanítások, játékok. 4 na-
pon keresztül lehettünk együtt evangélizáció alkalmával, 
ahol Lázár Attila zenei – és 
igei szolgálattal gazdagított 
bennünket. Májusban több 
közegyházi feladatot kellett 
ellátnom: lelkésziktatás Köl-
csén, egyházkerületi közgyű-
lés Balassagyarmaton, óvoda-
szentelés Kálmánházán, LMK ülés Olcsván. Ebben a hó-



napban Oláh Istvánnal és a gyülekezeti tagokkal nap mint 
nap tudtuk burkolni a kerítést. Az evangélikus óvodában 
családi napot szerveztünk, illetve vettem részt a felesé-

gemmel együtt, ahol kü-
lönböző gyermekéneke-
ket tanítottunk a csalá-
doknak. 31-én volt 
Mandabokorban a kon-
firmációi vizsga. 

Június elején 27 fiatallal vehettünk részt a biatorbágyi if-
júsági csendesnapon. Ebben a hónapban iktathattam be 
Kovács Erzsébet másodlelkészt a Kertvárosi Evangélikus 
Gyülekezetbe. Június végén komoly előkészületi munka és 
támogatás révén valósulhatott meg Sátoraljaújhelyen az 
Ébredési Konferencia, ahol gyülekezetünkből is több pres-
biter és gyülekezeti tag vehetett részt. Úgy gondolom, lel-
kiekben rendkívül gazdag program volt, s építő lehetett 
mindazok számára, akik részt vettek rajta. Ebben a hónap-
ban rendeztük meg utoljára a 
pályázatban vállalt álláskere-
sési napot is. Mandabokorban 
az ifjúság számára sporttal 
egybekötött grillpartit rendez-

tünk, ahol nagyon sok fiatallal gyűltünk össze az ige köré, 
de természetesen sem a 
sport, sem a grillezés nem 
maradhatott ki. Presbiteri 
teadélutánt szerveztünk 
Bozorády Zoltán nyu-
galmazott lelkész szolgá-
latával is.                              

Július elején 12 fiatallal 
utaztunk Wroclavba, a 
Közép-Európai Keresz-
tyén találkozóra, s köz-
ben a Tátrába is eljut-
hattunk, ahol az egyik 
legmagasabb csúcsot 

mászhattuk meg. Néhány nappal később pedig Veczán La-
ci vezetésével és szervezésével 34 fiatallal kerekeztük kör-
be a Balatont. Az időjárás viszontagságai segítségünkre 
volt, hogy több időt töltsünk az Ige körül, jobban figyel-
jünk egymásra és jobban megbecsüljük az Istentől kapott 
lehetőségeket. Köszönet jár a segítőknek, akik gondoskod-
tak, hogy nap, mint nap legyen meleg ételünk. Július végén 
került megrendezésre a gyermekek által nagyon kedvelt 
napközis tábor. Két héten keresztül nap, mint nap 40-50 



közötti gyermekkel fog-
lalkozhattunk egészen 
játékos módon. A sok 
önkéntes szolgálattevő 
segítségünkre volt a 
gyermekek közötti szol-
gálatban, a főzésben, a 

gyermekmunkában, a takarításban. Köszönet nekik ezért. 
Ebben a hónapban jöttek a finn testvérgyülekezetből, akik-
kel estéről-estére különböző programokon vehettünk részt.  

Egy rendkívül intenzív időszak után augusztusi hónapban 
több hétre elmentem a családommal szabadságra. Közben 
vendégigehirdetési szolgálatot végeztem Pesterzsébeten. 
Augusztus végén a gyülekezeti tagokkal együtt készülhet-
tünk a szeptemberi családi napra, illetve arra az örömteli 
eseményre, hogy harangja lesz a mandabokori gyülekezet-
nek. 

Szeptember eleje emléktábla és 
harangláb építésével telt, melyen a 
gyülekezet több tagja segédkezett 
az építésben. Szeptember 6-án a 
családi nap keretében Bozorády 
András espereshelyettes szentelte 

fel a gyülekezet új harangját (volt olcsvai harang). Koráb-
ban soha nem látott létszám volt ezen az alkalmon, kb. 
350-en vettek részt a családi napon, ahol ugrálóvárak, 
kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, sportolási le-
hetőségek, hintózás színesítette az együttlétet. Mandabokor 
adott otthont az egyházmegye terültén lévő diakóniába 
dolgozók számára rende-
zett diakóniai csendes 
napnak, ahol közel 100 
dolgozóval lehettünk 
együtt. A hónap közepén 
az Erdei tornapályán volt 
gyülekezeti bográcsozás. 
Ebben a hónapban elkezdhettük Kálmánházán az iskolai 
hittanórákat, ahol van lehetőségünk az iskoláskorú fiata-
lokkal találkozni, tanítani, a gyülekezet életébe bevonni. 

Országos esperesi érte-
kezleten vettem részt 
Révfülöpön, majd Buda-
pesten. E hónap végén az 
ifjúsággal Fancsalon 2 
napos evangélizáción 
szolgáltunk. 



Októberben az öntözőrend-
szert építettük ki 
Mandabokorban. Az ifjúság-
gal a gyülekezeti csendes 
napra készültünk, ahol több-
féle szolgálattal ké-
szülhettünk (árnyjáték, ének-

szolgálat, bizonyságtétel). Ebben a hónapban kezdhettem 
el a konfirmandus oktatást. Két csoportban (Nyíregyháza, 
Mandabokor) tartok felkészülést 23 gyermeknek. Már évek 
óta megrendezésre kerül a Házasság vasárnapja. Közel 25 
házaspár fogadta el a meghívásunkat, s részesülhettek ál-
dásban azon a vasárnapon. A hónap végén több napon ke-
resztül Lucfalván szolgáltam a reformációi sorozat kereté-
ben.  

Novemberi hónapban az 
ifjúsággal Piliscsabán ve-
hettünk részt csendes hét-
végén. 26 fiatallal voltunk 
együtt az egyházmegye 
szervezésében a gyüleke-
zet ifjúságából. 6 férfi testvérrel lehettünk együtt 
biatorbágyon férfihéten. Budapesten esperesi értekezleten, 
egyházkerületi közgyűlésen vettem részt. Ebben a hónap-

ban több gyülekezeti tag áldo-
zatos munkájával parkosítot-
tunk, illetve füvesítettük be a 
közel 3000 m2-es területet 
Mandabokorban. Ebben a hó-
napban került megrendezésre a 

3. presbiteri teadélután, melyen Györfi 
Mihály lekész szolgált az ifjúsággal 
együtt. November végén Győri János 
Sámuel tartott evangélizációt Kálmán-
házán, ahol a gyülekezet tagjai közül 
és az ifjúság is szolgált énekekkel, bi-
zonyságtételekkel. Az utolsó napon 
áhítattal szolgálhattam a KDNP őszi 
konferenciáján.  



Decemberben a gyermekekkel, 
ifjúsággal együtt készültünk a 
gyermekkarácsonyra. Pályáza-
ton nyert a gyülekezet alapítvá-
nya támogatást különböző se-

gédeszközök vásárlására. Így vehettünk bábokat és készít-
tettünk bábparavánt, amelyen többek között a kálmánházi 
hittanosok is szolgáltak. Eljuthattunk Nyíregyházán, 
Mandabokorban, Felsős-
imán, Kálmánházán isko-
lákba és óvodákba, ahol 
szolgálhattunk a karácso-
nyi történettel. Az ifjúság 
készült árnyjátékkal, 
fényszínházzal, különbö-
ző jelenetekkel a karácsonyi ünnepségre. Mind a nyíregy-

házi, mind a 
kálmánházi ádventi 
gyertyagyújtási ün-
nepségen is részt 
vehettem és szolgál-
hattam. Számtalan 
egyházi és világi 

ünnepségen szolgáltam Isten Igéjével. Az ünnepek előtt az 

ifjúság egy csoportja a Jósa András Kórház néhány osztá-
lyára (gyermekosztály, onkológia, stb.) elmentek szolgálni, 
énekelni a betegeknek, mely nagy tanulság volt a fiatalok 
számára. A hónap végén az ifjúsággal együtt szilveszterez-
tünk, majd egy új alkalom került bevezetésre, mikor is óév 
éjszakáján (23:45) úrvacsorai közösségben voltunk együtt 
az ifjúsággal és a gyülekezet tagjaival. 

Nagy örömünk, hogy 
Felsősimán beindulhatott a 
gyermekmunka, melyet 
Dankó Dóri és Dankó Barba-
ra hűségesen végez a gyer-
mekek között. 8-10 gyermek 
van alkalomról alkalomra, 

akik stabilan részt vesznek a gyermek istentiszteleten. A 
2014-es esztendőben az ifjúság körében elindulhatott egy 
ébredés, több fiatal elindult az Úr útján, dönthetett Jézus 
Krisztus mellett, vált aktív tagjává a gyülekezetnek, s most 
már az istentiszteleti alkalmakon is szolgálnak énekekkel, 
bizonyságtételekkel, liturgiával. Öröm számomra, hogy 
Veczán Laci oroszlánrészét viszi az ifjúsági munkában, a 
Házi Kör olyan alkalom, ahol az ifjúság szintén lélekben, 
hitben erősödhet. A pénteki ifjúsági órán mára 30-40 fő jár 
stabilan, akik a körzetben különböző istentiszteleti alkal-



makon is szolgálnak. Ebben az évben több szolgálatra volt 
lehetőségünk, s karácsonykor egy olyan színdarabbal is 
készültek, amelyet több helyre tervezünk vinni a 2015-ös 
esztendőben.  

Az élelmi-
szerosztás is nagyon 
hatékonyan műkö-
dik, mára teljesen 
önjáró, és nagy se-
gítség Veczán Laci 
és Bálint Marci, va-
lamint még Barta 

Ildikó és Palicz Tündi. Örülünk annak, hogy a gyülekezet 
életében részt vevő és nehéz helyzetben élő testvérek szá-
mára juttathatunk el élelmiszercsomagokat. 
Hétről-hétre 8 hittanórát tartunk iskolákban és óvodákban 
(Mandabokor, Felsősima, Kálmánháza), ahol Isten Igéjét 
gyermeki módon hirdethetjük.  

Nagyon hálás vagyok azokért a szolgálattevőkért, munka-
társakért, akik rengeteget fáradoznak, hogy a gyülekezetek 
épüljenek, akik részt vesznek a különböző alkalmakon és 
építik a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközséget és a 
szórványgyülekezeteket. Külön öröm számomra, hogy 
egyre többen érzik magukénak a gyülekezetet, a szolgála-
tokat és az épületeket. Hálás vagyok, hogy 2014-ben is 
megtapasztalhattam a gyülekezet szeretetét, sok örömben 
részesítettek méltatlanul is és hálás vagyok az Úrnak, hogy 
megbízott ezzel a csodálatos szolgálattal. 

Köszönöm, hogy meghallgattak! Kérem lelkészi je-
lentésem elfogadását! 

 
Statisztikák: 
Temetés: 21 
Esküvő: 9 
Konfirmandusok: 7  
Felnőtt konfirmandusok: 5 
Konfirmációi alkalom (felnőtt és gyermek): 86 
Keresztelés: 24 
Látogatások száma: 152 
Lelkigondozói beszélgetése: 33 
Házi úrvacsora: 15  
Jegyesoktatások száma: 54 
Bibliaóra: 47 


