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Az 55. Zsolthr,23. vers6ben ezt olvassuk: ,,Vesd o, (Jrro terhedet, 6s ci gondot
visel r6lad. I{em engedi sohasem, hogy ingadozzdk az igaz. " A fenti igevers
gondolatai ki.ilonosen is fontoss6 v6ltak az ut6bbi id6szakban, korhizi
szolgtlatomban. Hiszem, hogy Isten vezet6se, bcilcsess6ge n6lkiil ,,csup6n j6
sz6nd6kir emberi igyekezet" lehet, minden alkalom 6s ta151koz5s, akdr szervezett
istentisztelet form6j 6ban, ak6r szemdlyes besz6lget6sekben. Sokszor lreztem az

elmrilt h6napokban helyenk6nt eromon feliil va16 tehernek, a r6m bizott
szolgSlatokb an va16 he lyt iilfnt.

Az elmflt 6vre visszatekintve a kovetkez6 esem6nvekr6l. illetve v6ltoz6sokr6l
tudok besz6molni:

I. EIoz6 6vi besz5mol6ban is elhangzott, hogy a korhilzban tort6n5
epitkezesek, Stszew ez6 s ek n6mi I e g m6 do s itj 6k a k6rhSzi lel ki a I ka I m a k,
hely6t, id6pontjf t. Az addiktol6gi6n, illetve a pszichiStriSn elkezd6dcitt
bibliatheriryia alkalmak a kdtheti rendszeress6g helyett, havi alkalomra
m6dosultak. Ezek a tematikus fonal ment6n mtikod6 bibliaor5k.
keddenk6nt vannak 15 6rai kezdettel.

Istentiszteleti alkalmak 2015. 6vt6l a kfirhhz teriilet6n a kiivetkez6k:

H6nap 1. 6s 4. vas6rnapja - Belgy6gydszati tomb /CVC 6ptilet/ 15 ora

H6nap 2. vasfirnapla - S6st6i irti r6szleg lszemelyzeti eb6d16/ 15 6ra

H6nap 3. vasdrnapja - Neurol6gia ICVC epiletl 15 6ra

H6nap 2. es 4. kedd - Rehabilit5ci6s osztdly 16 ora

Minden p6nteken - Reumatol6gia 16 ora

2. Az 51land6 istentiszteletek mellett, szolgillatomban kiemelt fontoss6gir a
betegek rendszeres lStogatfsa. Hdtfo, szerda, pdntek a Szent IstvSn
utcai r6szlegen l5togatom ak6rh6zi osztSlyon fekv6 betegeket, kedden ds

csiltortokon pedig a S6st6i utcai telephelyen. Egy nap legtobbszor k6t
yagy h6rom korhilzi osztdlyt jdrok v6gig, minden k6rtermet 6rintve.
Sokszor jelzik a le1k6szek is fe16m, ha valamelyik gyi.ilekezeti tagjuk egy



adott osilillyra bekenil, amiert koszonettel tartozom feldjiik, mert igy
jelent6sen megkonnyitik a munk6mat. K6r6sre irrvacsordt is viszek
betegdgyhoz, illetve siirg6s esetekben kereszteldst is vegzeypelddul
koraszrilott, illetve gyermek intenziv reszlegl .

3- December 21.-6n a Mandabokori evangdlikus ifitrsd ggaI, els6
alkalommal Kar6csony el6tt kdntSI6 szolgdlatot vegeztink, t6bb korh1zi
oszt6lyon /Onkol6gia, Fi.il-On-G6geszet, Reumatologial. Mindannyiunk
szSmdra, akik jelen voltunk ll4 f6l eml6kezetes maradt a s6rtilt, beteg
emberekkel, tortdn6 taldlko zits, b e sz6l get6 s.

4. Jiiv6beni tervek: Tov6bbra is ,,6geto" szi.iks6g lenne a korhdzi szolgdlat
kapcs6n az onklntes betegl6togat6i hSlozat megszervez6se. A kardcsonyi
id6szakban szint6n szeretn6nk a mandabokori ifiris6ggal, kdnt6I6
szolgSlatotvegezni.

K6rhdzi munkdmra k6rem Isten 5Id5s6t,6s megszentel6 jelenl6t6t, a felvirzolt
tervek eredm6nyes megval6sulis6t.

S zeretettel k6rem k6rhazi b e szdmo l6m e I fo qa dds dt.

Nyiregyh6za, 2015. m6rcius 14.
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