
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A harmadik évezred kapuját, -amely egyben a huszonegyedik század kapu-

ja is- tárta ki előttünk a világmindenség Királya és megengedte, hogy átlép-

jük annak küszöbét, magunk mögött hagyva sok jót és rosszat, eredményt 

és kudarcot. 

Közeli történelem az elmúlt év és évszázad, világ- és egyháztörténelem, 

családunk és önmagunk története. Értékelni és helyére tenni nyereséget és 

veszteséget, levonni a tanulságokat még nem tudunk igazán. 

Reménységgel és hálával, talán szégyenkezve vagy bánattal a szívünk-

ben, kicsit megrendülve néztük, ahogy az óramutató elérte, s már el is hagy-

ta az éjfélt, és jelenné tette a jövő, „az álarcos ismeretlen”, a titokzatos és 

kikutathatatlan újesztendőt. 

Mit hoz? Végig tudjuk-e járni az utat? Nem tévedünk-e el a pluralizmus 

világában? Fel tudjuk-e dolgozni a konfliktusokat? Felismerjük-e a csapdá-

kat, veszedelmeket, amelyek között járunk? Nem lesz-e úrrá rajtunk az el-

bizakodottság, vagy a kétségbeesés? Képesek leszünk-e „állagmegóvásra”, 

a romlást meg tudjuk-e állítani? 

A kérdések sűrű erdejében jól járható utat mutat nekünk 2001. év igéje: 

„Krisztusban van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.” Helyes 

nézőpontot és értékrendszert Jézus ad nekünk, Ő igazit el minket Istennel, 

emberekkel, világgal, jelennel és jövővel való kapcsolatunkban. 

Ezért nem az utak között válogatunk, hanem az egyetlen célbavezető 

Utat követjük. Nem az igazságok között keresgélünk, hanem az egyetlen 

igazságot fogadjuk be. Nem törjük a fejünket, milyen lesz az életünk 2001-

ben, mert tudjuk, áldozatos, boldog örökkévaló.    
Bozorády Zoltánné  

Tájékoztató a 2001. január 12-i presbiteri ülésről 

X. évf. 01. szám 

2001. Január 

A 2001. év igéje:  
  

„Krisztusban van a bölcsesség és ismeret 

minden kincse elrejtve” 
(Pál Lev. a Kolosséiakhoz 2,3) 
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• Tájékoztatom a Gyülekezet tagjait, hogy egyházközségünk presbitériuma 

2001. január 12-én ülést tartott. Első napirendi pontként egyházközségünk bi-

zonylati rendjének és fegyelmének 1999. január 1. és 2000. március 15. kö-

zötti időszakára vonatkozó ellenőrzése céljából elvégzett vizsgálat programját 

és annak költségeit beszélte meg és hagyta jóvá a Presbitérium. 

 

• Ezt követően az igazgató lelkész távollétével kapcsolatos teendők megtárgya-

lására került sor Bozorády Zoltán esperes előterjesztésével. 

 

• Ezt követően felhatalmazta a Presbitérium az elnökséget, hogy a költségve-

tésbe építse be az egyházi alkalmazottak 2001. évi 10 %-os béremelésére vo-

natkozó javaslatot. 

• Hozzájárulását adta, hogy a 2001. évi január 28-i képviselőtestületi ülésen ke-

rüljön sor a vizsgálati anyag ismertetésére, valamint a pénztárosi és gondnoki 

állás választás útján történt betöltésére.  

 

• Egyebekben szó volt még arról, hogy a Presbitérium létszáma a törvény ren-

delkezése folytán bővülni fog, ugyanis annak hivatalból tagja az egyházköz-

ség összes tisztségviselője. 

 

• Felhatalmazta az elnökséget, hogy az egyházi alkalmazottak szabadságolási 

ütemtervét 2001. március 31. napjáig készítse el.  

 

• E helyen is hirdetjük, hogy egyházközségünk gondnokot keres. A törvény 

szerint „A gondnok az a fedhetetlen életű közgyűlési tag lehet, akit az egy-

házközségi közgyűlés meghatározott időtartamra, legfeljebb 6 évre az egy-

házközség anyagi- és dologi természetű ügyeinek intézésére választ.” 

 

• Kérek minden olyan Testvért, aki ezen feladat ellátására indíttatást érez és a 

törvényi feltételeknek megfelel, jelentkezzen az Egyházközségi Elnökségnél. 

 

• Kívánom, hogy a gyülekezet minden tagjának életét Isten gazdag áldása kí-

sérje. 

Dr. Bodnár Zsolt 

felügyelő 
GONDOLATOK EGY CIKKSOROZAT MEGINDÍTÁSA ELÉ. 
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„Emlékezz vissza az útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR…” (5Móz.8,2) és az 

„Áldjad, lelkem az Urat és ne feledd el, mennyi jót tett veled” (Zsolt.103,2) igék 

nemcsak 1-1 ember számára szóló figyelmeztetések, hanem érvényesek közössé-

gekre vonatkozóan is.  

 Korunk egyik betegsége az elmagányosodás, a gyökértelenség, annak érzete, 

hogy szélsodort falevél az életem, nem tudom honnan jöttem és hová tartok: a je-

len múló pillanat, a jövőt nem ismerem. Ezzel szemben a keresztyén ember tudja, 

hogy élete nem a véletlenek sorozata, hanem Valaki tervet készített életére és ke-

gyelmes kezében tartja a jelenét és jövőjét, Akinek hálával tartozik múltjáért, sőt 

köteles emlékezni hűségére, irgalmas tetteire.  

Úgy hisszük, hogy gyülekezetünk közel 250 éves története is kötelez minket a 

hálás emlékezésre. Megszívlelendők azok a sorok, melyeket 1842-ben a nyíregy-

házi eklézsia – akkor már majdnem százéves – történetét összefoglaló mű elé írt 

Kállay Ferencz: „Nagy haszna van a históriai összehasonlításoknak, mert a régiség 

tudásának betse azok által kiemelve van úgy, hogy bátran el lehet mondani, hogy a 

régiség alapos ismérete nyújthat legbiztosabb kúlcsot a jelenlét megértésére. A tör-

tént dolgokon gondolkodás csak úgy eshetik meg, ha annak a régiség ismerete 

szolgál alapul, mert mint Cicero böltsen mondja, mindig gyermek marad az ember, 

ha nem tudja, mik születése előtt történtek”. 

A mi szándékunk is az, hogy egyházközségünk múltját felelevenítsük egy cikk-

sorozat keretében, nem azért, hogy visszasírjuk a „régi szép időket”, hanem azért, 

hogy erőt merítsünk őseink hitéből, helytállásából, mai küzdelmeink felvállalásá-

hoz.  

Hisszük, hogy az, aki elődeinket minden nehézségen átsegítette, és egyházköz-

ségünket mindeddig megőrizte, hatalmas arra, hogy kegyelmét ránk is kiárassza, 

egyéni és gyülekezeti életünket megújítsa. 

Isten igéje bátorít e cikksorozat megírására: „Meg kell ezt írni a jövő nemze-

déknek, hogy dicsérje az Urat, az újjáteremtett nép”(Zsolt.102,19). 

 

D.B.I. 
 

Nagytemplomunk felújításáról. 

 

Örömmel adunk számot gyülekezetünknek arról, hogy tavasszal megkezdődnek 

a rég várt felújítási munkák templomunkon. 

Első lépésben a toronysisak kap új, vörösréz lemezből készült héjazatot. E kivi-

telezési munkát a NYÍR-ARCHITEKT Kft. fogja végezni, miután az egyházköz-

ségünk kibővített elnöksége az ő árajánlatukat találta legkedvezőbbnek. Az építési 

szerződés összege: 8,7 millió Ft. Erre a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, hiszen 
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a nagytemplom alapítványra befizetett adományokon kívűl az Országos Egyháztól 

az elmúlt évben 10 millió Ft-ot nyertünk pályázaton, hasonló módon a megyei Te-

rületfejlesztési Tanács 3 millió Ft-tal járult hozzá e munkálatokhoz. 

Ez évi terveinkben szerepel, legalább a toronytest és a nyugati homlokzat külső 

felújítása.  

Hisszük, hogy gyülekezeti tagjaink is szívesen fognak adakozni e célra, ha látni 

fogják az áldozatvállalás értelmét. Egyházközségünk Elnöksége és Presbitériuma 

előre is köszöni hittestvéreink imádságát és adományait, hiszen erre is igaz Iste-

nünk igéje: „ Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.”(Zsolt.17,1) 

 

Demcsákné Balczó Ildikó 

másodfelűgyelő 
 

 

Gyülekezetünk elmúlt évi összesített anyakönyvi adatai 
 

 Keresztelések Konfirmáció Házasságkötések Halálozások 

száma 

 Gyermek Felnőtt Gyermek Felnőtt „tiszta” evangé-

likus: 

21 pár 

Férfi Nő 

2000.jan.1-

dec.31. 

137 10 80 3 125 101 

Összesen: 147 83 69 pár 226 

1999.jan.1- 

dec.31. 

128 78 73 pár 217 

 

Isten iránti hálával számolunk be gyülekezetünknek a mögöttünk levő esztendőről 

a statisztikai adatok tükrében. A számok mögött azonban figyeljünk egyrészt az 

emberekre, akik vigasztalásra szorultak, akik örömüket hozták Isten színe elé, 

másrészt Krisztusra, mert minden most felsorolt alkalmon az evangélium szólha-

tott. 

 

 

 
Köszöntjük Szabó János lelkészt, aki a Nagycserkeszi Gyülekezet gondozására kapott 

megbízást. Kérésünkre a Hírmondó olvasóival is megosztotta a szolgálathoz kapcsolódó 

gondolatait. 

 

„Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének…” 
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Nem a könnyűzenei irányzat iránti lelkesedésről és nem a társmegváltás félreértett ke-

gyességéről van szó. Egyszerűen csak ott bujkál bennem kora ifjúságomtól Bródy János 

dalának e néhány szava, ami a zászlóról és haragosáról a szélről szól.  

Teológus éveim alatt gyakran úgy éreztem, csak sodródom. Nem volt már gyülekeze-

tem és még nem volt, vagyis úgy volt mindegyik, ahogy egyik sem. Nem részletezem a 

„lobogás” fizikáját, mindenki látja, még ha egy irányból fúj is a szél, amíg annak ki van 

szolgáltatva, a zászló is hol jobbra, hol balra csap.  

Isten kegyelmének ajándékával – a törvénnyel - kapcsolatban pedig így intette az Úr a 

vándorló népet: „Ne térj el tőle se jobbra se balra…”(Józs. 1,7b)  

Szeretetének és kegyelmének ajándéka a Krisztus, az üdvözítő. A vándorlás sem ért 

még véget, mert senki sem ment még be az Ő nyugalma helyére.  

Életem jelentős fordulópontjához ért azzal, hogy 1999 szeptemberében már egy éve há-

zas emberként, Rákoskeresztúron megkezdtem felejthetetlen emlékű segédlelkészi szolgá-

latomat.  

2000. december 10.-vel kerültem Nagycserkeszre. Ha úgy tetszik, a zászló mind a négy 

sarkánál le lett rögzítve. Az egyik Isten elhívása, ami ezzel elérte célját. Egy másik a meg-

bízó levelem, az egyik külső elhívás a megbízás. A harmadik a gyülekezet elhívása, az 

előbbi másik fele, az igény, hogy az evangéliumot hirdessék, a szentségeket kiszolgáltas-

sák. A negyedik pedig a legerősebb: Ez tartott meg és ezért, a számomra legfontosabbért 

vagyok és maradok és tudok hűséges maradni. Ez a  testvérek szeretete, amivel körülvesz-

nek, amivel fogadnak és amivel hordoznak.  

Ebben a nyugalomban minden sodródás megszűnik. A testvérek választanak az embe-

rekért rendelt szolgálatra… mert együtt tudok érezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mi-

vel magam is körül vagyok véve erőtlenséggel… (Zsid. 5,1-2)  

Látom az embereket, a rengeteg fiatalt és időset, akik sodródnak. Tudom mit jelent ez, 

és tudom, hol és hogyan állapodhatnak meg. Egyedül az Úrnál, az Atya szeretetében talál-

hatnak nyugalmat. Isten irántunk érzett szeretete pedig itt a gyülekezetben, a testvérek kö-

zött megélhető nap, mint nap. Ahogyan, a zászló jel, jel vagyunk mindannyian, Isten szere-

tetében megnyugodva. Mindannyiunk feladata, hogy ezt a nyugalmat állítsuk az emberek 

elé. Ez, Isten kegyelméből és a testvérek szeretetéből táplálkozva az én feladatom is. 

 

Szabó János 

lelkész 

 
 

VÁLT EZREDÉVET EZREDÉV… 
 

de Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz! 
Legfontosabb, hogy a harmadik évezredben is: 

BÍZD ÚJRA ÉLETEDET KRISZTUSRA! 
G.A. 

 



Hírmondó 2001. január 6 

A KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉLETÉBŐL 

 

 

- Az év első hónapja komoly munkát ad tanárnak és diáknak, hiszen zárjuk az első fél-

évet, értékeljük, minősítjük a tanulók tanulmányi eredményeit, magatartását és szorgalmát. 

A tantestület tagjai a félévi dolgozatok és beszámolók javítása és értékelése mellett, mun-

kaközösségenként megkezdték a kerettanterv kidolgozását, mely nagyon átgondolt tervező 

munkát és döntéseket igényel. 

- Január 23-án mintegy 40 általános iskolás negyedikes tanuló meghívásával szóbeli ve-

télkedővel zárult a matematika, magyar és környezetismereti levelezős verseny. 

- Második alkalommal szervezi meg az iskola szülői szervezete az Alapítványi Bált ja-

nuár 27-én, szombaton 19 órától az Alvégesi Művelődési Házban, a Honvéd utcán. Szere-

tettel várjuk a gyülekezet érdeklődő tagjait is a rendezvényre. Belépőjegyek az iskolatit-

kárnál vásárolhatók 3 500 Ft-ért. A bál bevételét ebben az évben az iskola sportudvarának 

felújítására kívánjuk fordítani. Jó szívvel fogadunk támogatást a cél megvalósításához az 

adakozni kívánó gyülekezeti tagoktól is. A támogatójegyekre való befizetés szintén az is-

kolatitkárnál lehetséges.  

Tisztelettel kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák  

a "Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért"  

Alapítványt, melynek adószáma: 18796104-1-15. 

 

A gimnázium továbbtanulási ajánlata a 2001-2002-es tanévre: 

- A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium szeretettel várja az evangéli-

kus szülők gyermekeinek jelentkezését az új tanévre is a következő osztályokba: 

 

Szak 

azonosító 

Osztály, tagozat Érintett korosz-

tály 

01 Nyolcosztályos gimnáziumi képzést nyújtó osztály ált. isk. 4. osztály 

02; 03 Haladó angol- és németnyelvi emelt színtű osztály ált. isk. 8. osztály 

04; 05 Kezdő francia és olasz nyelvű, emelt szintű képzés ügyin-

tézői szaknyelvvel bővítve 

ált. isk. 8. osztály 

06 Számítástechnikai osztály, mely az ECDL vizsgára készít 

fel 

ált. isk. 8. osztály 

07 Általános tantervű gimnáziumi osztály ált. isk. 8. osztály 

Egyéb tudnivalók 

 

Nyelvtanulás: 

- Minden tanuló folytathatja az eddig tanult idegen nyelvet! 

- Ha valaki angolt és németet is tanult már legalább 2 évig, mindkét nyelvet tovább tanul-

hatja. 

- Folytatható az orosz nyelv tanulása is 

- Választható második idegen nyelv: francia, német, olasz 
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Számítástechnika tanítás: 

- Minden elsős osztályban beindul a számítástechnikai oktatás 

- a számítástechnikai osztályban heti 4 órában 

Felvételi: 

- Minden jelentkezőnek van írásbeli felvételi és szóbeli elbeszélgetés 

- A teszt (60 perces) általános tájékozottságot, kommunikációs és logikai készséget mérő 

feladatokat tartalmaz magyar, történelem, biológia, földrajz és művészeti tárgyak kapcsán. 

- A haladó német- és angol nyelvi osztályba jelentkezőknek az adott nyelvből szóbeli fel-

vételi van. 

- Az írásbeli felvételikre külön értesítést nem küldünk 

a következő két időpont egyikén kell megjelenni: 

    március 7-én    1500 h. 

    március 12-én   1400 h. 

- A szóbeli elbeszélgetés időpontjáról értesítést küldünk. 

Jelentkezés módja: 

- Jelentkezési lap és lelkészi ajánlólevél beküldése március 1-éig 

- Javasoljuk legalább két osztály megjelölését iskolánkban 

- az osztályok kódjai járójelben az osztály előtt fentebb szerepeltek 

- iskolánk egyedi azonosítója: 033650 

 

Egyéb tájékoztatás: 

- telefonon:  410-032 

- személyesen: iskolavezetésnél bármikor 

Tar Jánosné 
   Igazgató 

 

 

                 AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉLETÉBŐL 

2001. március 7-én 9 órától, nyílt nap lesz iskolánkban, amelyre minden érdeklő-

dőt szeretettel várunk. 

Előjegyzésre jelentkezni a nyílt napon, a kiadott adatlapok leadásával, illetve az 

iskola központi 313-736 telefonszámán bármikor lehet. 

 

Oktatási, képzési sajátosságaink 

Idegennyelv-oktatás: 

Az 1. évfolyam félévétől angol és német nyelv. 

Emeltszintű angol 3. évfolyamtól. 

Informatika – számítástechnika: 

Minden gyermek számára 1. osztály félévtől, majd speciális program sze-

rint 5. évfolyamtól  



Hírmondó 2001. január 8 

Matematika tagozat: 

Lehetőség 5. évfolyamtól. 

Speciális biológiai program: 

Lehetőség 5. évfolyamtól 

A tanórák mellett bábozás, színjátszás, szaktárgyi szakkörök, vers- és prózamon-

dás, gyermek- és diáksport, zenetanulás, versenyeztetés segítik, szélesítik a gyere-

kek felkészültségét.  

2001. szeptember 1-én már a Luther u. 7. sz. alatt a régi-új épületben folytatjuk 

munkánkat. 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Keresztelések:    "Az Úr ajándéka a gyermek...." 

Karászi Mária, Hugyecz Tibor, Bárány Bence, Túróczi Barbara, Gombos Anikó, Gombos 

Sándor, Székelyhidi  Beatrix Eszter, Papp Máté,  Polyák Gréta Zsuzsa, Bocskai István Pé-

ter, Groska Dávid, Bukovinszki Márk  

Elhunytak:     " Én vagyok a feltámadás és az élet" 

Gyarmati János 80,  Ambrusz Mihály 80, Nádasi Zsuzsanna 44, Csernák János 62, Karasz 

József 90, Tarasovics Sándor 69, Bárány Györgyné Czinkóczki Erzsébet 45, Barabás Ist-

ván 63, ifj. Kosina János 45, Szmolár Mihály 58, Mihalkó Mária 81, Szikszai Józsefné Új-

teleki Ilona 64,  id Tomasovszki József 76, Hulvej József 73, Győrfi István 80,  Tóth Já-

nosné Ajler Zsuzsanna 74 

 

 

GYÜLEKEZETÜNK HÍREI 

 

Nyíregyházi lett az országos ügyész 
 

• Örömmel tájékoztatjuk a Gyülekezet tagjait, hogy az Evangélikus Egyház Or-

szágos Közgyűlése 2000. december 15-én országos ügyésznek választotta meg dr. 

Bodnár Zsolt felügyelőt. Ezen tisztség betöltőjének feladata többek között taná-

csokat adni az országos elnökségnek és az országos presbitériumnak, továbbá ké-

résre az egyházkerületi és egyházmegyei önkormányzatok képviselőinek egyházi 

és állami törvények értelmezése valamint azok alkalmazása terén. 

Hivatalból tagja szavazati joggal az Országos Presbitériumnak, valamint a Zsinat-

nak, továbbá tanácskozási joggal vesz részt a Zsinat elnökségi ülésein.  

Megbízatása 6 évre szól.  

Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje gyülekezeti, valamint országos egyházi 

tisztségviselői munkáját egyaránt. 
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• Január 14-én a Kistemplomban hálaadó istentisztelet keretében került 

átadásra a vizesblokk és a gyermekek számára kialakított helyiség. 
A körzet vezetői ez úton is köszönik az adományokat. 
 

 

• Csaknem kevésnek bizonyult a Kossuth Gimnázium dísztermében az ülőhelyek 

száma Ádvent 3-ik vasárnapján, amikor a Gyermekbibliakör tagjai adták elő kará-

csonyi műsorukat. 

A közel negyven gyermek, (3 évtől 14 évig terjedő életkorúak) lelkesen és 

odaadóan adtak számot a tanultakról, köszönhetően a foglalkozásokat vezető ifjú 

gyülekezeti tagok hűséges szolgálatának, akik meglepetésként fényképgyűjte-

ményt adtak át a „kiöregedett”, és ezért már az ifjúsági alkalmakat látogató fiata-

loknak. 

Jávori Pál kántorunk vezetésével bemutatkozott a gyermekek énekkara is, 

akiktől többszólamú énekek előadását is hallhattuk. 

E nap méltó befejezéseként, Bach: Karácsonyi Oratóriumának három kantátá-

jában gyönyörködhettünk. A zenemű nagytemplomunkban a Debreceni Filharmo-

nikusok és a Monteverdi kórus tolmácsolásában hangzott el. Örömöt jelentett szá-

munkra, hogy szólóénekesként –gyülekezeti tagunkat,- Fenyvesi Attilát is hallhat-

tuk. 
p.s. 

 

Felhívás 
(Kivonat a 2001. január 8.-i Püspöki Körlevélből) 

 

„[…] Két ügyben kérjük most Mindnyájuk figyelmét. 

Az első a februárban kezdődő népszámlálás. A számlálóbiztosok különböző sze-

mélyes és családi adatok összeírása után rákérdeznek az egyházi hovatartozásra is. 

 

Nyomatékosan kérjük híveinket, vallják meg evangélikus voltukat! Erre a kér-

désre a válasz nem kötelező. […] 

 

Egyházunknak szükséges tudnia, hányan tartoznak hozzánk, hiszen a létszámada-

tok alapján tervezhetjük meg munkaágainkat, intézményeinket, számíthatunk ál-

lami támogatásra. 

A másik ügy az adóbevallás kérdése. Minden adófizető felajánlhatja adójának 1%-

át valamelyik egyház számára, egy másik 1%-ot pedig valamilyen jótékony köz-

célra.  
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Kérjük testvéreinket, adójuk 1%-ával támogassák az evangélikus egyházat. 

Technikai száma: 0035 és a másik 1%-ot pedig adják oda valamelyik egyházi, 

gyülekezeti vagy iskolai alapítvány céljaira. […] 

 

Kérjük híveinket, hogy adják tovább családban és ismerősi körben a kérésünket.” 
 

Alapítványi adószámok: 

Oktatási intézmények: 

- "Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért" 

Adószáma: 18796104-1-15. 

 

Hit-életet segítő (Nyírszőlősi Gyülekezet): 

- „Filadelfia Alapítvány” 

Adószáma: 18792021-2-15. 
 

Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. 
Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: Hétfőtől-péntekig 9-13 és 15-17 óráig 
szombaton: 9-12 óra között. 

 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné, Jármezei Ditta 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

Készült: OKTESZT kiadó nyomdájában 1600 pld.-ban. 


