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2015. év Igéje: 

 

Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. 
Róm 15,7

 

 

 



                 Lelkészi jelentés 
                                                                                                2015. január 13. 
 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-ös esztendő munkaterve 
Alkalom Időpont Helyszín Szolgálattevő/Felelős  

1. Gyülekezeti férfi csendeshét 2015. február 1-6. Biatorbágy ifj. Veczán László Megvalósult 

2. Ökumenikus sorozat 2015. február 9-12. Kálmánháza Zsarnai Krisztián Megvalósult 
3. Egyházmegyei LMK 2015. február 18. Mandabokor Zsarnai Krisztián Megvalósult 
4. Presbiteri teadélután 2015. február 22. Mandabokor  Megvalósult 

5. Böjti sorozat 2015. március 2-5. Mandabokor Ittzés István Megvalósult 
6. Országos Esperesi Értekezlet 2015. március 3. Mandabokor Zsarnai Krisztián Megvalósult 
7. Keresztyén teaház 2015. április 11. Mandabokor Pesterzsébeti ifi Nem valósult meg 

8. Kibővített házikör 2015. április 12. Mandabokor ifj. Veczán László Megvalósult (nem tervezett) 
9. Evangélizáció 2015. május 14-17. Mandabokor Orbán Attila Megvalósult 

10. Ifjúsági pünkösdi csendesnap 2015. május 25. Biatorbágy ifj. Veczán László Megvalósult 
11. Kirchentag 2015. június 3-7. Stuttgart/Liebenzel Zsarnai Krisztián Megvalósult 
12. Jubiláns konfirmandusok köszöntése 2015. június 21. Mandabokor/Kálmánháza Zsarnai Krisztián Megvalósult 
13. 3 napos gyermekklub 2015. június 22-24. Felsősima Zsarnainé Urbán Nóra Megvalósult 
14. Presbiteri teadélután 2015. június 28. Mandabokor  Nem valósult meg 

15. Biciklitúra (konfirmációs tábor) 2015. július 9-12. Tokajtól a Tisza-tóig ifj. Veczán László Megvalósult 

16. 3 napos gyermekklub 2015. július 13-15. Kálmánháza Zsarnainé Urbán Nóra Megvalósult 
17. Gyermek-napközis tábor 2015. július 20-25. Mandabokor Zsarnainé Urbán Nóra Megvalósult 
18. Ifjúsági testvérgyülekezeti látogatás 2015. július 29-augusztus 5. Finnország Zsarnai Krisztián Megvalósult 
19. Tanévkezdő ifjúsági csendes hétvége 2015. augusztus 27-30. Sátoraljaújhely ifj. Veczán László Nem valósult meg 

20. Családi nap 2015. szeptember 5. Kálmánháza Zsarnai Krisztián Nem valósult meg/esőnap nem volt 

21. Családi nap 2015. szeptember 12. Mandabokor Zsarnai Krisztián Megvalósult 

22. Gyülekezeti kirándulás 2015. szeptember 19. Harangod Zsarnai Krisztián Megvalósult 
23. Egyházmegyei oktatási csendesnap 2015. október 3. Mandabokor Zsarnai Krisztián Megvalósult 
24. Házasság vasárnapja 2015. október 4. Mandabokor/Kálmánháza Györfi Mihály Megvalósult 

25. Egyházmegyei LMK 2015. október 7. Mandabokor Zsarnai Krisztián Megvalósult (nem tervezett) 
26. Keresztyén teaház 2015. október 18. Mandabokor  Nem valósult meg 

27. Reformációi istentisztelet 2015. október 31. Kálmánháza/református Zsarnai Krisztián Nem valósult meg/fáklyás felvonulás 

28. Presbiteri teadélután 2015. november 8. Mandabokor Horváth-Hegyi Áron Nem valósult meg 

29. Egyházmegyei/gyülekezeti ifjúsági hétvége 2015. november 13-15. Piliscsaba Zsarnai Krisztián Megvalósult 

30. Egyházmegyei/gyülekezeti ifjúsági hétvége 2015. november 27-29. Piliscsaba ifj. Veczán László Megvalósult (nem tervezett) 
31. Evangélizáció 2015. november 27-29. Kálmánháza Malik Péter Károly Megvalósult 
32. Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2015. december 6. Mandabokor Zsarnai Krisztián Megvalósult 

33. Ádventi sorozat 2015. december 7-10. Mandabokor Bozorády Zoltán Megvalósult 
34. Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2015. december 13. Bálintbokor/Kálmánháza Zsarnai Krisztián Megvalósult 
35. Az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezés 2015. december 20. Felsősima Zsarnai Krisztián Megvalósult 

36. Gyermekkarácsony 2015. december 19. Mandabokor Zsarnai Krisztián Megvalósult 
37. Ifjúsági szilveszter 2015. december 31. Mandabokor Zsarnai Krisztián Megvalósult 



                 Lelkészi jelentés 
                                                                                                2015. január 13. 
 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. körzet területén lévő alkalmak 
 ALKALOM HELYSZÍN NAP IDŐPONT MEGJEGYZÉS 

1.  Hittanóra  Kálmánháza Kedd 11:00 óvodai 

2.  Hittanóra  Kálmánháza Kedd 11:40 iskolai 

3.  Hittanóra Kálmánháza Kedd 12:40 iskolai 

4.  Hittanóra Felsősima Szerda 10:00 óvodai 

5.  Hittanóra Kálmánháza Szerda 10:40 iskolai 

6.  Hittanóra Kálmánháza Szerda 11:40 iskolai 

7.  Hittanóra Kálmánháza Szerda 12:40 iskolai 

8.  Hittanóra Mandabokor Szerda 15:00 óvodai 

9.  Bibliaóra Mandabokor Szerda 18:00 minden hónap 2. és 4. szerda 

10.  Konfirmációs óra Mandabokor Péntek 17:00  
11.  Ifjúsági óra Mandabokor Péntek 18:00  
12.  Istentisztelet Kálmánháza Péntek 11:00 Havonta 1 alkalom (idősek klubja) 

13.  Kölyökklub Mandabokor Szombat 16:00 Havonta 1 alkalom (Bellus Szilvia) 

14.  Istentisztelet Kálmánháza Vasárnap 11:00 Minden héten 

15.  Istentisztelet Felsősima Vasárnap 13:00 Minden hónap 3. vasárnapján 

16.  Istentisztelet Bálintbokor Vasárnap 8:30 Minden hónap 2. vasárnapján 

17.  Istentisztelet Mandabokor Vasárnap 8:30 Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 

18.  Gyermek-istentisztelet Mandabokor Vasárnap 8:30 Minden hónap 1. és 3. vasárnapján (Dankó Dóra és Bellus Szilvi) 

19.  Gyermek-istentisztelet Felsősima Vasárnap 13:00 Minden hónap 3. vasárnapján (Dankó Dóra és Dankó Barbara) 

Nagytemplomi körzetben lévő alkalmak 

20.  Istentisztelet Nyíregyháza Hétfő 7:45 Havonta 1 alkalom (Általános iskola) 

21.  Bibliaóra Nyíregyháza Hétfő 17:00  

22.  Istentisztelet Nyíregyháza Szerda 18:00 Havonta 1 alkalom 

23.  Megbeszélés Nyíregyháza Péntek 8:30  

24.  Konfirmációs óra Nyíregyháza Péntek 15:00  

25.  Bibliaóra Nyíregyháza Péntek 18:30 Minden második pénteken 

26.  Istentisztelet Nyíregyháza Vasárnap 8:00 és 10:00 Havonta 1 vasárnap 
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2015-ös esztendő lelkészi jelentése 

 

A 2015-ös esztendő rendkívül mozgalmas év volt. Állandó és 

rendhagyó alkalom egyaránt nagyon sok volt az V. körzet életében. A 

fent tervezett rendkívüli alkalmak több mint a 80%-a megvalósult. 

Ezeknek létrejöttéhez nagyban hozzájárult a gyülekezet feladatokat 

átvállaló szolgálata, melyet a szervezésekben, a látogatásokban, a 

lebonyolításokban végzett. Elengedhetetlen azokról említést tenni, 

ahogy sokszor időt, energiát, anyagiakat nem kímélve segítették és 

támogatták a gyülekezeti tagok az alkalmak megszervezését és 

megvalósulását. Mind a lelki munkából, mind a kétkezi munkából 

kivették a részüket a testvérek egész évben. Köszönöm a rengeteg 

támogatást, segítséget, melyekkel megkönnyítették lelkészi 

szolgálatomat. Köszönet illeti a gyülekezetet ezért.  

Az új esztendő nagyon sok alkalommal kezdődött. Gyülekezeti 

és gyülekezeten kívül alkalmak sokasága tette lehetővé, hogy Isten 

Igéjét hirdessem, gyülekezeteket látogassak, presbiteri üléseken részt 

vehessek. 22 istentiszteleti alkalmam volt, melyből 16-on Igével 

szolgálhattam. A hónap végén a görögszállási ifivel együtt töltöttünk 

egy estét, voltunk igei közösségben, 

játszottunk, építettük a közösséget.. 

Február 1-től férfi csendeshéten 

vehettünk részt több férfi testvérünkkel. 

Nagyon hálás vagyok, hogy sokakban 

munkálkodik az Úr és látható változásokat lehet tapasztalni életekben. 

Ezek a közös alkalmak rendkívül 

nagy lehetőséget nyújtanak, hogy 

emberileg közelebb kerüljünk 

egymáshoz, jobban 

megismerhessük egymást és az Úr 

előtti csendesség is kihatással van 

életünkre, emberi kapcsolatainkra. Ebben a hónapban került 

megrendezésre Kálmánházán az ökumenikus imahét, mely jelzi, hogy 

nagyon jó kapcsolatot ápolhatunk a társegyházakkal, pásztoraikkal. 4 

napon keresztül lehettünk együtt más-más templomban, 

szolgálhattunk egymás gyülekezeteiben. A Nagytemplomi körzetben 

5 napon keresztül tarthattam a böjti sorozatot.  
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Márciusban Mandabokorban 4 

estén keresztül volt böjti sorozat 

Ittzés István szolgálatával. Nagy 

örömünkre estéről-estére 

megtöltöttük az imaházat. Minden este 

bizonyságtételek is elhangozhattak, hogy a 

személyes hitrejutás, az Úrral való élés, az Ő 

útján való járás hogyan mutatkozik meg 

életükben. Március 3-án egész napos Országos 

Esperesi Értekezletnek adhattunk otthont, 

melyen az ország egyházi vezetői lehettek jelen. A gyülekezet ezen a 

napon is kivette a részét a vendéglátásból, hiszen az esperesek 

megelégedettségére igazi éttermi körülményeket tudtunk biztosítani. 

A hónap végén, Piliscsabán tölthettem néhány napot a missziói 

bizottság tagjaként, ahol a zsinat által kért országos missziói stratégiát 

dolgoztuk ki, valamint a különböző missziói területek beszámolóit 

hallgathattuk meg. Március utolsó napján a nyíregyházi börtönben 

szolgálhattam. 

Április elég mozgalmasnak 

ígérkezett. Két alkalommal is 

szolgálhattam a tiszalöki 

börtönben. Nagyon jó kapcsolat 

épült ki a börtönlelkésszel, 

ezért az ottani szolgálatom is 

rendszeressé vált. Egy hétvégét tölthettünk el az egyházmegye 

szervezésében Mályiban, ahol örömünkre több gyülekezeti tagunk, 

valamint presbiter – és képviselőtagunk is részt vett. A gyülekezet 

társadalmi munkában a fatüzelésre vásárolt fát is felvágta, ezzel 

megkönnyítette és gazdaságosabbá tette a fűtést. 

Májusban Pesterzsébeten tartottam több napos evangélizációs 

sorozatot „Menj le a fazekas házába” címmel. 

A hónap közepén az ifjúsággal az 

Egyházkerületi Missziói Napon 

szolgáltunk Debrecenben, melynek 

rendkívül jó visszhangja volt kerületi 

és megyei szinten is.  
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Ezen a hétvégén 4 napos evangélizációt tartott 

Orbán Attila missziónárius Mandabokorban.  

A hónap végén Mandabokorban volt a 

konfirmációs vizsga, melyen 21 gyermek tett 

vizsgát és másnap 3 felnőtt részesedhetett velük 

együtt úrvacsorai közösségben. Fontos 

feladatnak 

érezzük, 

hogy a konfirmált gyermekek 

beépüljenek az ifjúságba, ezért 

szerveztünk több közös alkalmat 

is.  

Júniusban, 2-tól Stuttgartban, illetve Liebenzelben töltöttünk 

néhány fiatallal 6 napot, ahol a Kirchentagon, illetve a Liebenzel-i 

misszióban vettünk részt. Missziónáriusok munkáját ismerhettük meg, 

hogy különböző országokban milyen missziói feladatokat látnak el. 

Felsősimán és Kálmánházán 3-3 napos klubot szervezve 

sikerült több gyermeket is megmozgatnunk, programjainkkal 

lehetőséget adnunk, hogy 

megismerjék Jézus Krisztust. 

Segítőink áldozatos munkáival 

vetélkedőket, sportolási – és 

ügyességi játékokat, kézműves-

foglalkozásokat biztosítottunk 

számukra. 

Júliusban két ifjúsági tagunk (Varga Gergő és Elek Ilidkó) kötötte 

össze az életét, melynek színhelye Mandabokor volt. Mind a 

gyülekezet, mind az ifjúság lázasan készült erre az örömteli 

eseményre. Nagyon sokat tettek, fáradoztak az imaház és a kert 

szépítéséért. Rendkívül örömteli alkalom volt mindannyiunk számára. 

Ezen a hétvégén, vasárnap 

Biatorbágyon szolgálhattam 

csendesnapon. néhány napra rá 

kezdődhetett ifj. Veczán László 

szervezésében a biciklitúra, melyen 

közel 50 fiatal vett részt és egy 
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nagyon komoly, feszített tempóban juthattunk el egészen a Tisza-tóig. 

Az ifjúságból és a konfirmandus csoportból álló fiatalok szuper kis 

közösséget alkottak, nagyon sok mély beszélgetés, lelki alkalom ölelte 

fel a néhány együtt töltött napot. 

Július 20-tól egy héten keresztül 71 

gyermek volt a napközis 

táborunkban. Áldást, szervezettséget, 

egymásrautaltságot tapasztalhattunk 

meg az egy hét alatt. A korábbiakhoz 

képest még jobban szervezett volt a tábor, hiszen nagyon nagy 

felelősség ennyi gyermeknek programokat biztosítani. Az ifjúság, a 

gyülekezeti tagok nagyon sokat segítettek a megszervezésben és a 

lebonyolításban. Évről évre egyre „népszerűbb” ez a tábor, de sajnos 

ebben az évben már maximális jelentkezési limitet (70 fő) kellett 

meghúznunk, s több gyermeket már vissza kellett utasítanunk.  

 Július végén, augusztus elején érkezett el a várva várt pillanat, 

a már hónapok óta szervezés alatt álló finnországi látogatás, melyen 

19-en vehettünk részt. Változatos, sokszínű programot nyújtottak 

számunkra a finn fiatalok és vendéglátók. Több alkalommal is 

szolgálhatott külön az ifjúságunk és 

közösen az ottani fiatalokkal 

együtt. Egy igazi különleges 

ajándékot készítettünk számunkra, 

a közel 4 évtizednyi találkozásokat 

gyűjtöttük össze és állítottunk össze 

egy fényképalbumot. Meghatározóvá vált ez az együtt töltött hét, 

sokan ma is tartják egymással a kapcsolatot és készülünk a 2016-os 

jövetelükre. Augusztus végén, Piliscsabán évkezdő 

lelkészkonferencián vettem részt, majd a megyei jogú város 

rendezésében huszártalálkozón szolgálhattam. A hónap végén 

ifjúságunk, gyülekezetünk örömteli eseményen szolgálhatott, mikor is 

kedves teológusunk, aki az V. körzetben is sokat szolgált, 

táboroztatott, Tóth Orsolya lelkészszentelésének adott helyet az 

evangélikus nagytemplom.  

Szeptember 5-én a Kálmánházára szervezett családi nap sajnos 

elmaradt a rossz időjárás miatt. 12-én a Mandabokorban 

megrendezésre kerülő családi nap a korábbi évekhez hasonlóan 

nagyon nagy „sikerű” volt. Kb. 400-an vettek részt a különböző 

programokban gazdag napon. 19-re szerveztük a gyülekezeti 
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kirándulást, melynek sajnos nem 

Harangod adott színhelyet, hanem az 

erdei tornapálya. Főként a városi 

bibliakörösök vettek részt az 

alkalmon, de voltak a körzetből is 

testvérek. A hónap végén a 

gyülekezet összefogásával parkosíthattuk az imaház kertjét. Esperesi 

értekezleten vettem részt Révfülöpön 3 napon keresztül, majd kerületi 

esperesi megbeszélés volt Budapesten.  

Októberben az LMK-nak adott otthont a mandabokori 

gyülekezet. Egyházmegyei Pedagógus Csendesnapot szerveztem az 

Emmaus Szeretetotthonban, 

melyen szolgálhattam is. A hónap 

első hétvégéjén Görögszálláson 

szolgált az ifjúság a színdarabbal. 

Október 5-én tartottunk körzeti 

presbiteri ülést, melyen 

előkészítettük a megüresedett tisztségek a választást, illetve az 

istentiszteletek időpontjának változtatásáról döntöttünk. Október 11-

én, Pesterzsébeten vehettünk részt egy ünnepségen több gyülekezeti 

taggal is. A hónap közepén Budapesten szolgáltam a missziói 

bizottsági ülésen. Debrecenben vehettem részt, illetve szolgálhattam a 

templomszentelési ünnepségen. Az 56-os események kapcsán 

Nyírtelken és a Kossuth Gimnáziumban is szolgálhattam. Október 31-

én reformációi csendesnapon igehirdetési szolgálatom volt a Nyírtelki 

Gyülekezetben. Választói közgyűlést tartottunk a Mandabokori 

Gyülekezetben, ahol Dankó József presbitert megválasztottuk körzeti 

felügyelőnek, illetve ifj. Veczán Lászlót presbiternek. Szomorúak 

vagyunk, hogy Németh Lászlóné lemondott, de bizonyosak lehetünk 

afelől, hogy azt a lelkiismeretes munkát, amit ő végzett a körzetben 

éveken keresztül, azt folytatni fogja József és Laci pedig – most már 

tisztséget betöltve – továbbra is motorja lesz többek között a 

gyülekezet ifjúságának is.  

Novemberben a 

konfirmandusokkal és az ifjúság 

egy részével Piliscsabán ifjúsági 

héten vettünk részt közel 35 fővel, 

két héttel később ifj. Veczán Laci 

vezetésével ifjúságunk nagy része a 
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senior hétvégén volt szintén Piliscsabán. 15-18-ig Révfülöpön voltam 

lelkészakadémián, lelkészi továbbképzésen. Nagycserkeszen 

szolgáltam a templomszentelési ünnepen, illetve az Osztrák 

Konzulátus nemzeti ünnepén vettem részt. Több alkalommal kellett 

Budapesten szolgálnom (Pesterzsébeti Református Gyülekezet, 

közegyházi alkalmak, stb.), illetve bizottsági üléseken részt vennem. 

A hónap utolsó hétvégéjén Malik Péter szolgálatával evangélizációs 

sorozatot tartottunk Kálmánházán. Örültünk annak, hogy a városból, a 

környező bokortanyákból is többen eljöttek az alkalomra. Már évek 

óta hagyománnyá váló ádventi gyertyagyújtáson szolgáltam a 

társegyházakkal ádvent első vasárnapján.  

Decemberben az ifjúsággal, az óvodásokkal, 

konfirmandusokkal, hittanosokkal, közel 65 gyermekkel készültünk a 

karácsonyra. Zsarnainé Nóra feleségem segítségével sok színdarab 

került betanításra. Meg kell említenem a fiatalok közül ifj. Veczán 

Laci és Veczán Éva nevét, akik sokat segítettek nekem. Hálás vagyok 

a szülőkért is, akik elengedték a gyermekeket, hordták próbákra őket, 

és segítették a munkámat a próbák során. Egyhetes evangélizációt 

tartottam Kárpátalján hitmélyítő csendeshéten. Nyírszőlősön a 

templomszentelési emlékünnepen szolgálhattam 12-én. Ádventi 

sorozatot tartottunk Bozorády Zoltán 

szolgálatával Mandabokorban négy napon 

keresztül. A város rendezésében a 

Nyíregyházi Evangélikus Templom 

történetét, a tirpákok életét kellett 

bemutatnom az evangélikus 

nagytemplomban. Felsősimán önkormányzat 

szervezésében szolgálhattam a felségemmel 

együtt az óvodások karácsonyán. Minden 

vasárnap Kálmánházán volt az ádventi gyertyagyújtás, melyen rövid 

igei szolgálatot tarthattam. 19-

én volt a körzeti 

gyermekkarácsony, melyen 

nagyon sok család vehetett 

részt, rengeteg gyermek 

szolgált, s örülünk, hogy egy 

pályázatból tudott az alapítványunk ajándékokat vásárolni a 

gyermekek és a fiatalok részére. Gyülekezetünk ifjúsága már 2. éve 

megy szolgálni a kórházba Melich Mihály kórházlelkész vezetésével. 

Sok örömöt okoznak a gyermekosztályon, onkológián, sebészeti 
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osztályon ének-szolgálatukkal, személyes beszélgetésekkel.  A 

karácsonyi ünnepi istentiszteleteken szép számmal voltak gyülekezeti 

tagok. Az év utolsó estéjét a 

fiatalokkal együtt töltöttük, majd 

a gyülekezettel éjfél előtt közös 

úrvacsoravétellel búcsúztattuk a 

2015-ös esztendőt. 

Mindezek mellett rengeteg állandó alkalmak voltak, s örülünk 

annak, hogy az V. körzetből gyülekezeti tagok kiveszik részüket a 

szociális feladatokból. Idén a „kék vödör” akcióban 35 rászoruló 

család számára tudtunk tartós élelmiszert szétosztani. Köszönjük a 

gyülekezetnek, hogy szociálisan is ennyire érzékeny és ennyire 

segítőkész. Köszönet illeti id. Veczán Lászlóékat, a Dankó házaspárt, 

Németh Lászlónét, akik segítségével juttathattuk el az élelmiszereket. 

feleségemmel több nélkülöző családhoz is eljuthattunk Felsősimán és 

Kálmánházán. köszönet illeti azokat, akik az „élelmiszerbank” 

osztásában hétről-hétre végeznek szolgálatot. Örülünk, hogy egyre 

többen kapcsolódnak be a szolgálatba, kb. 6 család, így mind a 

városba, mind a bokortanyákra tudunk élelmiszert vinni 

szombatonként.  

Az V. körzet honlapja szépen újul és bővül. Az igehirdetési 

szolgálatokat egyre többen hallgatják, illetve töltik le az 

igehirdetéseket. Hasznos információk olvashatók a honlapon, melyet 

Borsi Zoltán frissít, tesz naprakésszé.  

Májusban a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye a Nyíregyházi 

Evangélikus Egyházközség által beadott engedélyes tervek alapján 

beépíttette a tetőtéri nyílászárókat, s reménység szerint a 2016-os 

esztendőben folytatódik a beruházás.  

Köszönöm a gyülekezetnek, hogy nem csak a lelki – és fizikai 

munkákból veszik ki a részüket, hanem anyagi terheket is hordoznak. 

Így az elmúlt évben sok beruházás történhetett: Fatelepítés (180 000 

Ft), öntözőrendszer (50 000 Ft), fűnyírótraktor (500 000 Ft ennek felét 

a központi gyülekezet állta)), zongora (490 000 Ft), lámpatechnika 

(120 000 Ft), székszövet (190 000 Ft), és egy gyülekezeti tagunk 

(Garai László) elkészítette a függönykarnist, illetve elkészültek a kerti 

padok és a táblafelirat (Morauszki György) is.  

Hálás vagyok az Úrnak, hogy sok nehézség és küzdelem 

ellenére áldását, szeretetét tapasztalhatom meg a szolgálatom során, s 

különösen hálás vagyok, hogy a gyülekezet teljes egészében támogat 
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engem, mindenben együtt tudunk működni, s különös szeretettel 

hordozza gyengeségemet és erőtlenségemet. Hálás vagyok a 2015-ös 

esztendőért és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségért, s az V. 

körzetért. 

Kérem jelentésem elfogadását! 

 

Köszönettel: Zsarnai Krisztián 


