
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Nyíregyházi Gyülekezet többnyelvűsége -  ősi 

templomunk istentiszteletében - az Úristen különös 

ajándéka volt! Benne évszázadokon keresztül átélhet-

tük pünkösd csodáját: "a mi nyelvünkön beszélnek Isten felséges dolgairól!" - Két világ-

háború sok sara - nyomorúsága, meg a mögöttünk lévő nehéz évtizedek megpróbáltatásai 

sem  tudták  megerőtleníteni közöttünk a Lélek "egy-nyelvet beszélő-értő" ajándékát. Ezen 

a pünkösdön most mégis megkérdezi tőlünk a mi Élő Urunk:  

Ma,  értjük mi egymást?! - Pünkösd "negatív bibliai példája" - a bábeli toronyépítés 

története - segíthet minket igazi, megtéréssel való ünneplésre, a Teremtő Lélekért való 

őszinte esedezésre!   

"Építsünk tornyot" - Az utolsó évtized mélyreható változásokat hozott egyházunk éle-

tében. Sok új lehetőség nyílott szolgálataink előtt, olyanok, amilyenről korábban csak ál-

modhattunk.  Azt gondolhatnánk: elérkezett a "toronyépítés" időszaka. - Jézus kérése fe-

lénk azonban ma is sokkal hétköznapibb, sokkal szerényebb. Olyasmit akar köztünk is, 

mint amit "akkor" Zákeustól kért: "Ma a te házadban kell maradnom." - Egy asztalt, egy 

sarkot kér, - ahol beszélgethet velünk, - egy tál ételt, amit Vele fogyasztunk  

el, - néhány órányi utat, amin elkísérhet minket az életünkben! 

"Magunknak építsük az egyházat" - A személyes hit, az evangéliumért való személyes 

felelősség, az egyház szolgálatának személyes vállalása nélkül a huszonegyedik évszázad-

ban nem lehet gyülekezetet építeni. Azt azonban ne felejtsük sose, hogy Urunk így tanított 

minket: a mi kenyerünk…a mi templomunk...a mi iskolánk...a mi gyülekezetünk...és nem az 

enyém. Hiszen éppen arra "hívott ki" minket Isten a világból, hogy az Istentől-embertől 

való elidegenedés magányából gyermekei testvéri közösségére találjunk, s hogy ott Istent 

magasztalva találjunk rá önmagunkra is! 

LÉLEK FRISS SZELE: ÁRADJ RÁNK! - Örömmel hirdetem hát minden olvasónknak 

pünkösd örömhírét: Isten bőségesen adja megszentelő Lelkét, hogy értsük egymást, s 

Urunknak olyan Egyházát építsük, ami a rászorulóknak otthont, menedéket ad! 

Csizmazia Sándor 

A cikk szerzője, gyülekeztünk volt igazgatólelkésze. 

 

X. évf. 05.-06. szám 

2001. május-június 

 

ÉRTETTÉK JÉZUST, ÉRTETTÉK EGYMÁST! 

Csel. 2,1-13.     - - -     1 Móz. 11,1-9. 
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Mennybemenetel ünnepén 
 

 Az Apostoli Hitvallásban valljuk: Hiszek Jézus Krisztusban… ..aki felvitetett a 

mennybe és az Atya Isten jobbján ül. Nem felment, hanem felvitetett, az Atya szeretete 

magához vonta Őt. Jézus többször megkérdezte övéitől: hiszed-é ezt? A hit nem magától 

értődő valami. Különösen az nem, amikor Jézus ezt mondja: „Én pedig ha felemeltettem a 

földről, magamhoz vonzok mindeneket”. János ev. 12:32.v. Most az Atya Isten jobbján ül, 

de nem tétlenül. Ez azt jelenti, hogy az Atya jobbjaként szolgál. Nem az, az Atyától ren-

delt feladata, hogy ezt mondja: „Távozzatok tőlem…”, hanem azt mondja az Atya jobbja-

ként: „Jöjjetek énhozzám Atyám áldottai…” Most még tart a kegyelmi idő, lehet Őhozzá 

menni. Az övéinek nagy szükségük van arra, hogy őhozzá menjenek, mert még nem jutot-

tak haza. Most még ebben a világban vannak. Amíg e világban vagyunk, távol vagyunk az 

Úrtól. Azért szüntelenül keresni kell a vele való kapcsolatot.  

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól”. 

Életutunkat így jellemzi a finn ének: 

„…ez az út, merő tövis, 

Szoros kapu a kezdet, 

Szorongatásba, harcba visz, 

Ád könnyet és keservet. 

Rajt akadály ezernyi vár: 

Szakadék, láp, hegy, völgy, mocsár. 

Ahányat lép a vándor”. 

Bizony mindnyájan elvesznénk az úton, ha nem volna Közbenjárónk. „Gyermekeim, eze-

ket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, ha pedig vétkezik valaki, van közbenjárónk az 

Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a 

miénkért, hanem az egész világ bűnéért”. 

 Vigyázzatok, hogy ne vétkezzetek, mert nem kell vétkezni, de ha mégis, van Közben-

járó, aki Vigasztaló is. Ne legyen úrrá rajtunk a sátáni reménytelenség. Hiszel-e abban a 

Jézus Krisztusban, aki mint Közbenjáró szolgál érted? Ha bajban vagy van kihez mene-

külni. „Elestem ugyan, de felkelek, mert az Úr támogat engem. Ha sötétben lakom is, az 

Úr az én Világosságom”. Mikeás 7:8v. 

   

Endreffy Zoltán 

 

Ülésezett a presbitérium 
 

 Az egyházközségi presbitérium a 2001. márc. 25.-i ülésén felülvizsgálta és 

jóváhagyta a számvevőszék jelentése után a 2000. évi zárszámadást. 

 A 2001. márc. 31-i ülésén pedig tárgyalta és jóváhagyta az egyházközsé-

günkre vonatkozó, 2001. évi költségelőirányzatot. 

 Ez utóbbi ülésen lemondott tisztségéről Bartha István igazgató lelkész. 
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 A választásokról és a szavazásról szóló egyházi törvényünk szerint a követ-

kező választásnak, a lemondást követő hat hónapon belül kell megtörténnie. 

 
 Kérem a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák imádságban gyülekezetünk életét. 

Dr. Bodnár Zsolt 

  felügyelő  

 

„ Meg kell írni ezt a jövő nemzedéknek,  

 hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép.” 

(Zsolt.102,19)  
 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK RÖVID TÖRTÉNETE 

4.rész. 
 

Változó évek, lelkész-változások. (1756-1769) 
 

 1756 örömteli feltámadás ünnepével fejeződött be sorozatunk előbbi része, itt 

vesszük fel újra a történet fonalát. Húsvét után a földesúr Nagykárolyba hivatta 

Vándlik Márton lelkészt, néhány tekintélyes gazdával együtt, és világosan eléjük 

tárta az eklézsiát megillető jogokat: egy tanítót tarthatnak, aki a mindennapi ének-

lést és könyörgést vezeti, de más papi feladatot nem láthat el. Sátoros ünnepekre 

hívhatnak csak lelkészt, -három napra- aki az úrvacsorát is kiszolgáltathatja, ezen 

felül mást nem tehet! 

 1759-ig, tehát három évig Vándlik tiszteletes ezt be is tartotta, de utána látni 

szerette volna, hogy mi történik akkor, ha bővíteni merészeli a pásztori működé-

sét? Az Úr megjutalmazta bátorságát! A sátoros ünnepeken túl, hosszabb ideig 

maradhatott a gyülekezetben, melynek újra volt imaháza, igaz csak nádból, de sa-

játjuk volt. 

 Végezte a keresztelési, esketési, temetési szolgálatokat is háborítatlanul. Hat 

év volt a „felüdülés” időszaka, 1766-ig Vándlik Márton első lelkészünk nyuga-

lomba vonulásáig tartott ez a szabadság. 

 Az újabb viharfelhők második lelkészünk, Beck János érkezésével gyülekez-

tek eklézsiánk felett. Beck János ugyanis látva azt, hogy mennyire szoros a kis 

imaház a hívek számához képest, nagy buzgalommal megtágíttatta. Erre megin-

dult a támadó gépezet: a kállói plébános panaszt tett az egri püspöknél, az a budai 

helytartótanácsnál, ahonnan hamarosan megjött a vármegyéhez a szigorú parancs 

Beck János elmozdítására. Újra az történt, mint már nem először, hogy a várme-

gye vezetősége, az erkölcsös, szorgalmas őseink mellé állt, és hathatós közbenjá-

rásuk gyümölcseként a parancs megenyhült: vallás dolgában ezután senki ne mer-
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jen újítani! Beck János nem sokáig örülhetett ennek, mert 3 hónap múlva, 1768. 

március 26-án meghalt. 

 Sárkány tiszteletes, akit Szikszóról helyébe hívtak, csak néhány hónapig szol-

gált, mert idős kora és „gyakori gyengélkedése” miatt őt Tircs János váltotta fel 

Gömör megyéből, Géczefalváról érkezve. Csak egy hónap nyugodt működés ada-

tott meg neki, mert a helytartótanács 1768. augusztus 14.-én keltezett parancsa új-

ra teljesen megnyírbálta lelkészi jogait, és híveit. Dolhay nevű plébános alá ren-

delte minden egyházi szolgáltatást illetően. A krónika szerint Tircs Jánost ez a bá-

nat emésztette el, és három hónap múlva meghalt. Hívei éjjel, 1769. február 8-án 

temették el őt. 

 Ezután újra teljes kilátástalanság lett úrrá a lelkeken. Az, hogy vallásukat sza-

badon gyakorolhassák, hogy hitük szerint élhessenek, hogy saját lelkészük keresz-

telje, eskesse és temesse őket, fontosabb volt számukra a háznál, földnél, megél-

hetésnél. Így az a szándék érlelődött elődeinkben, hogy mindent itt hagyva, a dél-

vidéki Szerémségben keressenek új hazát. 
(Forrásmunka: Nyíregyházi Evangélikus Eklézsia története 1841. kézirat) 

 Demcsákné Balczó Ildikó 

 

Az Úr feltámadt, Ő a mi világosságunk! 

 
Ezzel az örömüzenettel hívogatott első alkalommal gyülekezetünk ifjúsága húsvét hajnali 

áhítatra április 15-én 6 órára. 

 Nagy várakozással és örömmel fogadtuk a számunkra szokatlan kezdeményezést. A 

korai időpont ellenére, szép számmal gyűltünk össze a még sötét templomban. Fiataljaink 

igeolvasással gyönyörű énekkel bontakoztatták ki számunkra az evangéliumot, a húsvét 

drága üzenetét. 

 Az igét hallva és saját életünkre tekintve a bűneset miatt Istentől elszakadt ember 

nyomorúságát élhettük át, mert Istentől távol az egyes ember, az egész emberiség „sötét-

ségben, a halál árnyéka völgyében jár”. Isten azonban megígérte a Szabadítót, a Megvál-

tót, … „a halál árnyéka földjén lakókra nagy világosság ragyog” (Ézs.9). Ez az ígéret Jé-

zus születésével beteljesedett. Az Ő életének, kereszthalálának, feltámadásának célja az 

volt, hogy a bűn miatt megromlott ember visszatalálhasson Mennyei Atyjához. Isten Őt a 

Bűntelent, Tisztát és Szentet adta értünk egyetlen Tökéletes Áldozatul. Belerendült-e már 

egyszer is szívünk, átéltük-e már egyszer is ennek felfoghatatlan mélységét, és csodáját?! 

 A fiatalok az előzőleg kezünkbe adott gyertyáinkat egyenként meggyújtották. Megren-

dítő élmény volt, ahogy a sötétben kigyúlt a fény, amely minden gyertya lángjával erősebb 

lett, ahogy tűnt a sötétség egyre ragyogóbb világosság lett. 

 Engedjük, hogy Isten világosságot gyújthasson a mi életünkben is, hogy a feltámadott 

Jézus, aki maga a Világ Világossága, adhasson életünknek új értelmet, igazi soha el nem 

múló örömöt. 
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 Minden résztvevő nevében köszönöm a fiatalok áldott szolgálatát, hogy közvetítésük-

kel lehetőségünk volt megízlelni valamit a Menny örömeiből. 

  Borsiné Ambrusz Ilona 

  gyülekezeti tag 

Találkozásom Jézussal 
 

Keresztyén családban nőttem fel. Szüleim, nagyszüleim vallásos, templomba járó 

emberek voltak. Apai nagymamám komoly hívő volt, aki bibliaórákra járt, és engem már 

óvodás koromban magával vitt. Sok-sok éneket tanultam tőle. Ezekre most is jól emlék-

szem. Vasárnapi iskolába, istentiszteletre rendszeresen jártam. 

 Evangélikus elemiben, gimnáziumban végeztem tanulmányaimat, református tanító-

képzőben képesítőztem. Egyházi tanító lettem, tanyán kezdem tanítani, ott maradtam 

nyugdíjazásomig. Bibliát olvastam, imádkoztam, hittant tanítottam, ifjúsággal foglalkoz-

tam, tanyai istentiszteleten kántorizáltam. Jó evangélikusnak tartottam magam. 

 1949. nyarán gyülekezetünk lelkészei Kölcsén ifjúsági csendeshetet szerveztek. Itt na-

gyon komolyan szólt hozzám az Ige. Megláttam, hogy az én igyekezetem, vallásos életem, 

emberi jóságom semmit sem ér. A kárhozat felé tartok, mert nincs kapcsolatom az élő Jé-

zussal. Bocsánatot kaptam bűneimre, elfogadtam őt Uramnak, rábíztam életemet. Ezután 

nem kötelességből, hanem Neki való engedelmességből végeztem munkámat, szolgálata-

imat. 

 Az ötvenes években jöttek a nehezek. Sok megszégyenítés, bántás ért hívőségem miatt. 

Titokban éltem hívő életem. Emberektől való félelem miatt hívő testvéreimet is kerültem. 

Tudom, ők imádságban hordoztak engem. Nagyon hiányzott a közösség. 

 Majd újra eljutottam egy csendeshétre. Bocsánatot nyertem gyávaságaimra. Ez volt az 

ígém: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” I. Ján. 4,18. Tud-

tam, hogy élő Jézusom van, aki ismer és vezetni akar. Megtapasztaltam, hogy az ige, amit 

kaptam igaz és a teljes szeretet kiűzi a félelmet.  

 Hálás vagyok az Úrnak, hogy gyermekségemtől fogva keresett, és azoknak is, akik 

imádságban hordoztak, erősítettek. 

 Köszönöm, hogy még szolgálhatok Neki. Amíg engedi, örömmel végzem az Ő dicső-

ségére. 

Kárpátfalvi Erzsébet 
 

Külföldön élő magyarok konferenciája 

 
Az idei nagyhéten a németországi Holzhausen (Burbach) konferencia- központ adott 

helyet az immár negyvenkettedik alkalommal megrendezésre kerülő Európai Magyar 

Evangéliumi Ifjúsági Konferenciának. /EMEIK/ Ez a szervezet ma már három generációt 

tömörít magába: egy nagy család lettünk egy hétre.  

Láthatóan örömmel érkezik mindenki, hogy testi-lelki-szellemi táplálékot magába 

szívjon a konferencia légköréből. Jómagam harmadszor vettem részt a találkozón. Gazdag, 

tartalmas, változatos volt a heti program: két előadássorozat, korcsoportos beszélgetések, 

kórus, kulturális vagy szórakoztató estek, reggeli és esti áhítatok. Bőven jutott idő eszme-
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cserére, barátkozásra, beszélgetésre. A hét közepén egy igen érdekes helyet, a Wetzlar-i 

rádiómisszió (Trans World Radio) központját látogattunk meg, ahol  kulisszatitkoknak le-

hettünk fül- és szemtanúi. A konferencia méltó keretének nevezném a virágvasárnapi és 

nagypénteki úrvacsorás istentiszteletet. Az utóbbin Joób Olivér svájci evangélikus lelkész 

hirdetett igét, aki családjával együtt évtizedek óta lelkes tagja a konferenciának. 

Nagy élmény mindenki számára, közösségben lenni Istennel - és egymással. Nem lehet 

nem feltöltekezve eljönni erről a helyről, hogy aztán ki-ki maga álljon helyt saját gyüleke-

zetében és környezetében.  

Horvát Eszter 

 

Országos bibliaverseny 
 

 2001. április 21-én 10. alkalommal került megrendezésre a Fasori Evangélikus Gim-

náziumban az Országos Biblia – és Hittanverseny. 

 Közel 300 gyermek érkezett erre a rendezvényre az ország több gyülekezetéből, hogy 

biblia- ismeretéről számot adjon. 

 A Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezetből 11 hittanos gyermek utazott vonattal Buda-

pestre 2 kísérővel. 

 A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium résztvevői: Bodnár Beáta, 

Bogár Tamás, Horváth Ádám, Kőrösi Szabó Gábor, Marcsek Balázs, Marcsek Péter, Pa-

licz Panna és Zubor Ákos. 

Felkészítő hittantanár: Bozorády Zsuzsa. 

 A Kálmánházi Általános Iskola tanulói: Miholecz Dóra, Pápai Vivien és Smidt Dávid. 

Felkészítő hittantanár: Kósa János. 

 A verseny előtt istentiszteleten vettünk részt, ahol Börönte Márta lelkésznő arról be-

szélt, hogy Isten, születésünktől fogva a tenyerén hordoz minket. Mi is lehetünk Jézus ta-

nítványai, s mint a pitypang ernyőcskéi repíthetjük az evangéliumot. 

 Istentisztelet után korcsoportonként következett a feladatmegoldás, melynek teljesíté-

se után minden résztvevő emléklapot és kisebb ajándékot kapott. 

 Ebéd után táncot tanulhattak, filmet nézhettek, vagy az udvaron játszhattak a gyerme-

kek. 

 Sikter János záró áhítatában a missziói parancs áldásával bocsátott el minket. 

 A kiértékelés elmaradt, de a feladatlapokat elküldték a gyülekezetnek, amelyekből az 

derült ki, hogy gyermekeink kevés hibaszázalékkal oldották meg feladataikat. 

 Hiszem, hogy ezen a napon gyermekeink személyiségfejlődése a keresztyén erkölcs 

és értékrend jegyében folyt Isten dicsőségére és embertársaink javára. 

 „Krisztusban van a bölcsesség és ismeret 

 minden kincse elrejtve” (Kol. 2,3) 

Kósa János 

Hittantanár 

 

 

Május a ballagások hónapja. Az érettségizőket Túrmezei Erzsébet versével köszöntjük. 
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Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje életüket! 

 

Ígéret a „ballagás” reggelén 
 

Virágerdő… ballagó diákok… 

üde tavaszi remények… 

mosolygó májusi fények. 

 

Új utakra indul a lábuk. 

Vigyázz rájuk, könyörülj rajtuk! 

Légy örök Napjuk, védő pajzsuk! 

 

És bíztat a reggeli ige: 

„Nap és pajzs az Úristen!” 

Pajzs, hogy védjen! Nap, hogy melegítsen! 

 

Oltalmad nélkül nincs biztonság. 

Meleged nélkül nincsen élet. 

Ölelje át őket a fényed! 

 

Istenünk, tekints le reájuk! 

Ne járjanak meleged nélkül! 

Légy nekik hű menedékül! 

 

Mai igéd áldó ígéret. 

Te légy életük napvilága! 

Hisz neked mindegyikük drága. 

 

 

Hírek a gimnázium életéből 
 

- A tavaszi szünet után újra megkezdődött a komoly tanulmányi munka. A végzős 

osztályok már a ballagásra készültek és elsősorban az érettségi vizsgákra össz-

pontosítottak.. 

Az eredményesebb felkészülés érdekében matematikából, valamint magyar 

nyelv- és irodalomból „próba érettségi” dolgozatot írtak a negyedikesek. 

- Április utolsó hetében az olasz nyelvet tanuló diákjaink vendégül látták a Gemo-

na-i testvériskola egyik osztályát, akik ezt az utazást tanulmányi kirándulás keret-

ében tették. Iskolánk, városunk és környékünk megismerése után 2 napot Buda-

pesten töltöttek hazautazásuk előtt. 

- Május 11-én délután a Ballagási ünnepély keretében, 6 végzős osztály 128 tanu-

lójától búcsúztunk. 

- A hagyományoknak megfelelően a következő díjakat és jutalmakat adtuk át: 

 

Kossuth Emlékérem:  

az iskoláért legtöbbet dolgozó, a legjobb ered-

ményeket elért kimagasló teljesítményért: 

tanár: 

tanuló: 

szülő: 

Dr. Dráviczki Sándorné 

Ozsváth Viktória 4/12.A 

Botrágyiné Kanócz Márta 

 

Moravszky-díj: 

a legeredményesebb evangélikus tanuló munkájá-

nak elismerésére 

  

 

Bodnár Eszter  4/12.A 

 

Makay Alapítvány díja: 

iskolánk volt tanulójának, aki műszaki egyetemen 

eredményes tanulmányokat folytat 

  

 

Kovács László 

2000-ben érettségizett 
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Kossuth-Pályázat: 

Történelem kategória 

Képzőművészeti kategória 

 

I. díj 

I. díj 

 

Bacskai Marianna  

8/12.B 

File Gabriella  8/12.B 

 

Kimagasló versenyeredményekért és tanulmányi munkáért jutalmazott tanulók: 

Szabó Ákos  8/12.B 

 

Fizika versenyeken elért jelentősebb eredményei: 

- Budó Ágoston fizikai feladatmegoldó verseny 2. 

helyezés 

- Református és Evangélikus Gimnáziumok Orszá-

gos fizikaversenyén I. helyezés 

- Nagy László fizikaverseny II.  helyezés 

 

Hatalyák Gyula  8/12.B 

 

Fizika versenyeredményei: 

- Református és Evangélikus Gimnáziumok Orszá-

gos fizikaversenye 4. helyezés 

- Nagy László fizikaverseny 3. helyezés csapatban 

Számítástechnikai versenyeken 1. és 2. helyezés 

Angol és német nyelv nyelvvizsgaeredmények 

 

Hatalyák Zoltán  8/12.B Számítástechnikai versenyeken nyújtott teljesítmé-

nyeiért. 

Angol és német nyelvi nyelvvizsgaeredményekért 

 

Bacskai Marianna  8/12.B Egyenletesen kimagasló tanulmányi eredményéért 

Nagy Csilla  8/12.A Egyenletesen kimagasló tanulmányi eredményéért 

 

Kimagasló, több éves közösségi munkájáért jutalmaztuk: 

 

Botrágyi Anita  8/12.B 

Gaál Tamás 8/12.B, aki Kazinczy-díjat is nyert 2000-ben 

 

Kitűnő tanulmányi eredményükért kaptak jutalmat: 

 

Bugarin-Horváth András  8/12.B 

Gyebrószki Tünde  8/12.B 

Kovács János  8/12.B 

Vass Imre  8/12.B 

Kalla Réka  8/12.C 

Dávida Edina  4/12.A 

Raizer Pálma  4/12.A 

 

- Május 14-én megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák, a szóbeli érettségi vizsgákat 

június 11 és 21-e között tartjuk majd. 
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- Május 17 és 18-án tanulóink 2-3 napos tanulmányi kirándulásra utaztak tanáraink és 

szülők felügyelete mellett. 

 

- Május 22-én 1400 órától zenedélután keretében tehetséges tanulóink mutatkoznak be. 

Minden érdeklődő gyülekezeti tagot szeretettel várunk. 

 

A gimnázium tanévzáró ünnepélye június 22-én - pénteken - 900 órakor lesz az Evan-

gélikus templomban, ahová szintén várunk minden érdeklődőt. 

 

Nyíregyháza, 2001. május 17.     Tar Jánosné 

             igazgató 

 

Iskolánk francia kapcsolata 
 

A Massy-i Evangélikus gyülekezettel 1991-ben született kapcsolat, amikor Alain 

Joly lelkész találkozott a nyíregyházi városi küldöttséggel, melynek tagja volt dr. Endreffy 

Ildikó, akkori alpolgármester is. 

A következő évben a nyíregyházi gyülekezet meghívásának eleget téve Budapest-

re és Nyíregyházára látogatott az ottani, főleg idősebbekből álló evangélikus közösség de-

legációja. Ekkor állapodtak meg a képviselők az iskolavezetéssel is, hogy a kapcsolatot az 

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulói felé is kiterjesztik. 

Az idők folyamán gyülekezeti szinten a személyes kapcsolatok és a kisebb közösségek 

könnyebb egymásra találásának eredményeként inkább az EMMAUS Szeretetotthonhoz 

kapcsolódó gyülekezetre korlátozódott, de a mai napig élő kapcsolat maradt velük és a 

gimnáziummal is. 

Az elmúlt évek során három alkalommal volt lehetőségük a gimnázium diákjai-

nak Massy-ban és Párizsban 10-10 napot eltölteniük. Tanulóink fogadását mindig az ottani 

gyülekezet családjai vállalják fel, akik a programok szervezésében is részt vesznek. 

Az eredeti környezetben való nyelvgyakorlás és a turisztikai nevezetességek ala-

pos megismerése mellett nagyon fontos, hogy az evangélikus gyülekezeti alkalmak aktív 

résztvevői is vagyunk. Legutóbb a két hétvégi istentiszteleti alkalmon kívül egy esti „ves-

perás” és a magyar delegáció tiszteletére szervezett hárfa és oboa koncerten és istentiszte-

leten is részt vettünk. Délelőttönként a gyülekezet lelkésze és pedagógus tagjai rendhagyó 

órák keretében az ország történelmével, földrajzával, politikai és adminisztratív intéz-

ményrendszerével, valamint az egyházak szerepével ismertettek meg bennünket. 

Minden egyes napunk programja irigylésre méltó precizitással előre meg volt szer-

vezve, s így nem maradt látogatatlanul egyetlen kuriózum sem. A városhoz igen közel lé-

vő versailles-i diakonisszák életének hangulatát is „megízlelhettük”. Kevés evangélikus 

fiatallal találkoztunk, így főleg az idősebb korosztály szemléletén keresztül nyerhettünk 

betekintést a francia kultúrába, politikába, történelembe, hagyományokba és mentalitásba. 

Testileg-lelkileg gyarapodva, egyéni benyomásokkal, kedves emlékekkel térhet-

tünk haza abban a reményben, hogy Isten segítségével még sok kossuthos diáknak szerez 

feledhetetlen élményt ez az egyre mélyülő, baráti kapcsolat. 
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Horváth Dénes 

az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója 
 

Zsendülő tavasz 
 

Képek a Nyíregyházi Főiskola Evangélikus Hittanárképző Tagozatának életéből 

 

Az április és a május minden iskola életében mozgalmas hónapok: a Hittanárképző Tago-

zat diákjainak és tanárainak közösségében is megpezsdült az élet. Hosszú volt a tél, sokáig 

be voltunk zárva a tantermek falai közé. Húsvét után viszont alkalmunk volt arra, hogy 

kimozduljunk a tanórák megszokott, mind a diákok, mind a tanárok számára kissé egyol-

dalú helyzetből. Április 22-én szakestet tartottunk a Főiskola Hallgatói Centrumában, ápri-

lis 30-án és május1-én kirándultunk, május 8-án a második évfolyam látogatást tett az 

Élim Otthonban, másnap pedig a főiskolai Keresztyén Fiatalok Köre (KFK) rendezésében 

kötetlen beszélgetésre került sor. Végül, május 11-én a végzés előtt álló hallgatók hívták 

meg tanáraikat egy búcsúestre. 

 

A szakest a Főiskola életében a tanórán kívüli szervezett együttlét jól bevált formája, 

évente egyszer minden szak játékos - vagy nagyonis komoly - műsorral készül fel, amire 

más szakok diákjai és tanárai is meghívót kapnak. Idén hallgatóink a Görög Katolikus hit-

tanárképző Szak diákjaival együtt készültek fel: együtt tettek "fogadalmat" az elsőévesek, 

az elsőévesek pedig együtt búcsúztak el a negyedévesektől, bíztatva őket, hogy távozásuk 

után is lesz még élet a Főiskolán. Diákokról, akik addig a szó szoros értelmében csak 

"hallgatók" voltak, kiderült, hogy milyen tehetségesek: szavalattal, énekkel, felolvasással, 

rövid, komoly vagy humoros színdarabbal tették színessé az estét.  

 

A kiránduláson nem nekünk kellett programról gondoskodni, a Sárospataki Református 

Kollégium könyvtára, a füzéri és a regéci várromok, Károli Gáspárnak és munkatársainak 

szelleme Göncön és Vizsolyban, végül pedig egy tállyai borospince bőséges látni-és gon-

dolkodnivalót adott. Ehhez nekünk csak magunkat kellett hozzáadni, s azt, ahogyan két 

napon keresztül egymásra figyelni próbáltunk, amit a lényegénél megragadva súlyponto-

zott Laborczi Gézának a hazugságról és az őszinte életről szóló, az Útmutató igéit magya-

rázó reggeli áhítata. 

 

Többszöri kedves hívásnak tettünk eleget, amikor két dogmatikaóra tartamába sűrítve a 

második évfolyammal meglátogattuk az Élim Otthont. Többen először láttak fogyatékoso-

kat gondozó otthont belülről, s az első percekben szinte érezhető volt a megdöbbenés. 

Ahogyan viszont lépésről lépésre megismerhettük azt a sokféle lehetőséget, amely az ott-

hon lakóinak rendelkezésére áll, hogy életük tartalmas és alkotó lehessen, a döbbenet he-

lyét átvette a kíváncsiság, s annak átélése, hogy a Teremtő milyen leleményesen gondos-

kodik MINDEN teremtményéről. Sose fogom elfelejteni B. spontán nyilatkozatát, "tanár 

úr, ez tök jó!" ami a műhelyből való kilépésekor szaladt ki a száján. 
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A Főiskolai KFK még akkor alakult, amikor keresztyén diákok csak titokban jöhettek ösz-

sze a főiskola épületeiben, s akik ma a Hallgatói Centrum ízlésesen berendezett helyisége-

iben találkoznak, s a nyilvános szerveződés minden lehetőségével élnek, nem felejtik ezt a 

kezdetet, talán úgy, mint az Ígéret Földjén születettek nemzedékei, akik évről-évre el-

mondták: jövevények voltunk Egyiptomban. Az úton lételről, a mozgásról, a kételkedésről 

szólt Laborczi Géza gondolatébresztője is, amit élénk beszélgetés követett. 

 

Végül a búcsú, ami persze még távolról sem búcsú, hiszen előttünk áll még az államvizs-

ga, és reméljük, mind a húsz negyedéves hallgató részvételével, a diplomaosztás, amelyre 

majd a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem tanévzáróján kerül sor. A beszélge-

tés egyszerre volt visszatekintés az elmúlt négy (öt) évre, és erőgyűjtés, nemcsak a vizs-

gáktól szoros néhány napra, hanem inkább arra, ami majd utána jön. Hiszen nem az isko-

lának, hanem az életnek tanulunk, s ez talán fokozottan igaz akkor, ha a tanulás a teológia 

tanulmányozását, Isten akarata keresésének a tudományát jelenti. Élni tanulunk, hogy élni 

taníthassunk az ÉLET vonzásában. 

         Csepregi András 

 

 
HÍREK az 

EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBŐL 
 

❖ A tavaszi szünet néhány napját kihasználva újult erővel láttunk neki az utolsó 

időszak hajrájának. 

❖ A tanulmányi versenyeken való helytállásunk dicséretes volt, minden tantárgyból 

az első harmadban végeztünk. 

❖ Kiemelkedő volt Kandala Dániel matematika szereplése: a Kabay megyei verse-

nyen 5. lett. A rangos Ambrózy matematika versenyen a tizenharmadik helyet 

szerezte meg. 

❖ Csizmadia Orsolya bejutott harmadikként az Evangélikus Iskolák Országos Kémia-

versenyére, melynek döntője még e hónap utolsó napjaiban lesz 

❖ Nagyon jó hangulatú, játékos de mégis sok ismeretet igénylő TERMÉSZET-

KUTATÓ VERSENYT rendeztünk, melyet jövőre az érdeklődésre való tekintet-

tel szeretnénk országos meghívásossá tenni. 

❖ A tanulás utolsó hajrája mellett MADARAK FÁK napját rendezünk május 11.-én. 

❖ Május 19-én, a KABALÁSON találkozunk a szülőkkel az immár hagyományos 

CSALÁDI napon. Itt együtt pihen, szórakozik szülő, pedagógus, gyerek. A bog-

rácsos főzés mellett, a vidám játék is helyet kap. 

❖ Az osztályok a kirándulásaikra készülnek, melyek két-három naposak lesznek, így 

is erősítve együttlétükkel a közösségeiket. 

❖ Teljes erővel folyik a nyári tábor szervezése, mely az idén a Velencei tó partján 

lesz. Vízvizsgálatokat, ritka növények felkutatását, az állatvilág megfigyelését 

tervezzük a pihenés és a történelmi kirándulások mellett. 
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❖ Nagy –nagy örömünkre már készülhetünk a végleges helyünkre költözésre, az újra 

birtokba vételre. Szeretnénk  az ehhez kapcsolódó tanévnyitó rendezvényt emlé-

kezetessé tenni mindenki számára.  

Takács Ferenc 

igazgató 
 

ÁLLÁSHÍRDETÉS 
 

A Nyíregyházi Evangélikus általános Iskola Igazgatója pályázatot hirdet: 

1 fő karbantartó és 1fő takarítónő álláshelyre, lehetőleg házaspár részére, szerény 

szolgálati férőhelyen való bentlakással.  

Az álláshelyre pályázóknak vállalniuk kell, hogy elfogadják az iskola keresztyén szel-

lemiségét és értékrendjét, munkájukkal és viselkedésükkel példát mutatnak a tanulóknak. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. június 10. 

Az álláshely elfoglalásának ideje: 2001. aug. 01. 

Bérezés: a Kjt. szerint 

A pályázattal kapcsolatban részletes információért személyesen a Báthory utca 30. sz. 

alatt vagy a 42-313-736-os telefonon az iskola igazgatójához vagy gazdasági igazgatóhe-

lyetteséhez lehet fordulni. 

 

Hírek a Luther Márton Kollégium életéből… 
 

̵ Megválasztotta a diákönkormányzat új vezetőségét, melynek elnöke Tálas Erzsé-

bet, titkára Pöhacker Judit, a gazdasági vezető pedig Legeza Kitti lett. 

̵ Megrendeztük a végzős tanulók ballagását mely bensőséges, mondhatni családias 

körülmények között folyt le a meghívottak társaságában. 

̵ 2001. szeptember 1.-től, reménységünk szerint az új épületben kezdjük tanévün-

ket. Az építkezés ütemesen folyik. A kivitelezők jó minőségben, a határidők betartásá-

val teljesítik vállalásukat. Pillanatnyi legfőbb feladatunk a belső berendezés tervezteté-

se, a berendezés szállítóinak kiválasztása. Az épületben a következő munkakörben szá-

mítunk új munkatársak segítségére. Szeretnénk, ha az új álláshelyeket elsősorban gyüle-

kezetünk tagjaival tölthetnénk be. 

̵ Álláshelyeink: 

̵ egy fő főiskolai végzettségű pedagógusnő, /ének szak előny/ 

̵ egy fő gazdasági ügyintéző /középfokú szakirányú végzettség/ 

̵ két fő portás /legalább szakmunkás végzettséggel/ 

̵ két fő takarító, 

̵ egy fő részmunkaidős /4 órás/ takarító, 

̵ házmesteri állásra házaspár jelentkezését várjuk, ahol legalább az egyik fél a fent 

említett állások közül valamelyiket betölti. 
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Az álláshelyekre a jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal, munkakör megjelöléssel Szabó 

Zoltánné kollégiumi titkárnál kell benyújtani az alábbi címre: Luther Márton Kollégium, 

Nyíregyháza, Béla u. 1. 

Martinovszky István 

igazgató  

 
Hagyománnyá vált, hogy a Hírmondóban közreadjuk a Nagytemplomban konfirmált 

gyermekek névsorát. Terjedelmi korlátok miatt a IV. és V. körzet, valamint Kertváros 

konfirmandusainak neveit a következő számban olvashatják. 

 

A Nagytemplomban, 2001. május 29-én konfirmált gyermekek névsora 
 

I. körzet, felkészítő lelkész: 

  Laborczi Géza 

II. körzet, felkészítő lelkész: 

  Bozorády Zoltán 

III. körzet, felkészítő lelkész: 

  Bartha István 

 

1. körzet 2. körzet Barna Dániel Lippa János 

Benke László Balla László Bodnár Beáta Nagy Ádám 

Blaner Gábor Bálint Márton Czapári Gergő Nagy Mihály 

Endreffy Kornélia Kőrösi Szabó Péter Csontó Nikoletta Orosz Edina 

Enyedi Tamás Lőrinc Ildikó Farkas katalin Orosz Zsolt  

Havel Ferenc Pásztor Soma Kálai Bettina Pristyák Zsolt 

Hegedüs ágnes Szabó András Kálai Fruzsina Subert Nóra 

Hegedüs Mónika Szabó Zsolt Kása Krisztina Szécsényi Noémi 

Krajecz Zsolt Veres Zoltán Kertész Ágota Toma Barbara 

Ruzsinszki Evelin 3. körzet Kocsis Anett Vadilku Anikó 

Ruzsinszki István Albert Sándor Kocsis Kitti Vadilku Csaba 

Ruzsinszki Zoltán Bakai Mónika Kordán Ramóna Vadilku Ferenc 

Szepesvölgyi József Bakos György Kovács András Vári István 

Tar Angéla Balázs Anita Kovács Balázs Veczán Emese 

Tar János Balázs István Lippa Gergő  

Gyülekezetünkben szervezett nyári táborok 2001 
 

Helyszín Időpont Tábor jellege Vezető lelkész 

Sátoraljaújhely június 24.-29. Ifjúság Bozorády Zoltán 

 

Olcsva 

 

július 2.-7. 

Hittanosok, konfir-

mandusok 

Laborczi Géza, La-

borcziné Sztankó 

Gyöngyi 
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Sátoraljaújhely 

 

július 2.-7. Hittanosok, konfir-

mandusok 

Bozorády Zoltánné 

július 8.-14. Gyermek bibliakörösök Bozorády Zoltán 

 

Olcsva 

 

július 9.-15. 

 

Ifjúság 

Laborczi Géza, La-

borcziné Sztankó 

Gyöngyi             

Laborczi Géza 
július 16.-21. Családos 

Tiszadob július 23.-29. Határon túli fiatalok-

nak 

 
2001. évi Országos Evangélikus Ifjúsági Konferenciák 

Jelentkezési cím: Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági Bizottsága, 

Budapest, 1085 Üllői u. 24. 
 

A konferenciák időpontjai és kódjai: 

Helyszín Kód Időpont Tábor jellege Vezetők 
Gyenesdiás G1 2001. július 9.-14. Középiskolások ré-

szére 

Mesterházy        

Balázs 

Gyenesdiás G2 2001. július 23.-28. Középiskolások ré-

szére 

Baranyay Csaba 

Gyenesdiás G3 2001. augusztus 20.-25. „Öregedő” ifjúság 

részére 

Szeverényi  

János 

Révfülöp R1 2001. július 8.-14. Konfirmandus kor-

osztály részére 

Krámer György 

Révfülöp R2 2001. augusztus 12.-18. Felnőtt ifjúság ré-

szére 

Nagy Zoltán 

Révfülöp R3 2001. augusztus 19.-25. Felnőtt ifjúság ré-

szére 

Lénárt Viktor 

Piliscsaba P1 2001. július 15.-21. Missziói ifjúság ré-

szére 

Honthegyi Zsolt 

Piliscsaba P2 2001. augusztus 5.-11. Gyermektábor Galgóczi              

Mariann 

Csákvár C1 2001. augusztus 13.-17. Vezetőképző Némethné Ba-

logh Eszter 

 

 

 

 

 

Hírek 
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̵ Május 29-én, az esti istentiszteleten Gyurkó József methodista lelkész 

szolgált. Lelkész úr szerkeszti a Nyíregyházi Rádióban, vasárnap reggelen-

ként 630 órakor hallható ökumenikus egyházi műsort, mely az 1251 KHz 

/közép/ hullámon fogható. A sorozat címe: Gondoltál-e arra…? A Hírmondó 

olvasóinak is ajánljuk ezt a rádióműsort. 

̵ A vasárnapi istentiszteletek rendje a Nagytemplomban és a gyülekezeti te-

remben. 

A hónap 
első, második, harmadik, negyedik 

  Vasárnapján 
 

orgonaest, ifjúsági istentisz-

telet, 

istentisztelet nyugdí-

jasok számára, 

ökumenikus est, ven-

déglelkészek szolgá-

latával. 

 

- Június 03. vasárnap PÜNKÖSD ÜNNEPE. A Nagytemplomban 18.00 órakor 

orgonaest. 

Vendégünk: Kovács László Attila, a Kolozsvári Teológia tanára 

- Június 04. hétfő. PÜNKÖSD 2. NAPJA. Istentiszteletek a Nagytemplomban és 

Kistemplomban a vasárnapi rend szerint. 

- Június 10. vasárnap. Szentháromság ünnepe  

- Június 17. vasárnap. A Nagytemplomban de. 10 órakor tanévzáró istentiszteletre 

várjuk a gyermekeket, fiatalokat szüleikkel és nagyszüleikkel együtt! 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2001. július 

Lapzárta: 2001. június 30. 
 

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. 
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