
 
 
 

Érdemes…?! 
 

 Kinek az érdeke? Hangzik a régi tapasztalati bölcsesség egy esemény megoldásá-

ra irányultan. Érdekek mozgatják a világban élő embert. Mégis van egy hely, az egy-

ház, ahol ennek az igazságnak nem szabad így érvényesülnie. 

 Pál apostol arról a nagy csodáról tesz bizonyságot, amikor emberek csoportjából 

Krisztusi gyülekezet formálódik. Mert mindig csoda az, amikor emberi igazságok he-

lyett az Isten igazsága érvényesül egy közösségben. 

 Harc nélkül ez nem megy. Elsősorban önmagunkat kell legyőznünk, mert a szere-

tet egységének akadálya a hiúság, önzés, önös érdek szem előtt tartása. A mélyebb 

közösség felé vezető út: többet tudni egymásról, és többet tenni egymásért. Pál sze-

rint: „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt.” /5. vers/ 

 A szeretet azt jelenti: jót tenni. Akkor is lehet gyakorolni a szeretetet, ha esetleg 

az érzelmek, és a szimpátia hiányzanak! Az ember cselekedetekkel befolyásolni tudja 

az érzelmeket is. Lehet, szabad, kell tehát jót tenni! Tegyél valami jót ellenségednek, s 

máris rokonszenvesebb lesz, s te lélekben gazdagabb! Tegyél valami jót a gyülekezet-

ben, s máris jobban fogod szeretni szolgáló lelkületben! 

 Nehézségek mindig adódnak egy úton. A jóért néha hálátlanságot aratunk. Sebe-

ket kapunk és sebeket adunk. 

 Pál apostol ebben az intelmében kiutat mutat a nehézségek legyőzésére: „Senki se 

a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is”. Így működik egy család is. Így 

lesz békesség abban az otthonban, s így ad védelmet a szeretet ereje. Így működik egy 

nagyobb család, a gyülekezet is. S akkor bízhatom abban, hogy lesz aki az én javamat 

is akarja, lesz aki engem is szeret, lesz aki értem is hoz áldozatot mert fontos vagyok 

neki! „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” /Gal 6,2./ 

Paks, 2001. június 

Szabó Vilmos Béla 

 

X. évf. 07.-08. szám 

2001. július-augusztus 

 

„…Senki se a maga hasznát nézze,  

hanem mindenki a másokét is.” 

/Filippi 2,4./  
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Olvasói javaslatra, a vezércikk megírására –alkalmanként– Nyíregyházáról 
elszármazott, vagy korábban gyülekezetünkben igét hirdető lelkészeket 
kértünk fel. Fogadják szeretettel szolgálatukat! (Szerk.) 
 

Rövid önéletrajz 
 

 1951-ben születtem Pusztavámon szüleim ötödik gyermekeként. Édesapám az 

evangélikus gyülekezet lelkésze volt, édesanyám Nyíregyházán szerzett tanítói 

oklevelét az akkori időkben a gyermekek gondozása és a politikai helyzet miatt 

nem hasznosíthatta. 

 1960-ban édesapám a Nyíregyháza-Kálmánházi gyülekezet lelkésze lett. Ha-

zakerültünk, mert anyai nagyszüleim –Mátis Béla evangélikus igazgató tanító és 

Kubacska Ilona– Nyíregyházán éltek.  

 Az általános iskolát a 4-es számú iskolában végeztem, majd a Zrínyi Ilona 

Gimnáziumban érettségiztem 1970-ben. Érettségi után –már felvett teológus hall-

gatóként- több társammal együtt elvittek katonának, s két éves szolgálat után 

1972-ben kezdtem el tanulmányaimat Budapesten. 

 1977-ben kezdő segédlelkészként kerültem a Pápa környéki Kerta-

Veszprémgalsa gyülekezetbe 7 templom, illetve gyülekezet gondozásába. 1979-

ben a szintén Pápa környéki Bakonytamási-Bakonyszentlászlói gyülekezet meg-

választott lelkészének. 1980-ban nősültem, feleségem Pintér Lilla, az akkori zala-

egerszegi lelkész, későbbi orosházi esperes leánya. Három fiúval áldott meg ben-

nünket az Úr. 

 1985-ben kerültünk a Bács-Kiskun megyei Hartára, a Duna mellé, ahonnan 

tízévi szolgálat után meghívott a paksi gyülekezet 1995-ben. A rendszerváltás 

után még Hartán, 1992-ben megtartottuk első alkalommal a német nemzetiségi 

gyülekezetek találkozóját. 1993-ban elindítottuk az Együtt-Egymásért az egészsé-

gesebb egyházért elnevezésű programot rendszeres kulturális és sportrendezvé-

nyekkel. 

 1997-ben javaslatom alapján Pakson megrendeztük az I. Országos Evangéli-

kus Találkozót. 1999-ben szintén Pakson megtartottuk első alkalommal a Törté-

nelmi Egyházak Regionális Találkozóját. 

 Édesanyám és két nővérem Nyíregyházán élnek. Elhunyt édesapám Szabó 

Vilmos lelkész szolgálata, a nyíregyházi templom és a gyülekezet a tanyabokrok-

kal együtt, egész életemben meghatározó élményként élnek bennem ma is. 

 Köszönöm a megtisztelő felkérést! 
Testvéri köszöntéssel:  

Szabó Vilmos Béla, lelkész 
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Beszámoló a presbitérium 2001. június 14-ei ülésén elfogadott határo-

zatokról 
 

- Döntött a jelölőbizottság felállításáról, tekintettel  arra, hogy 

az igazgató lelkész választásnak 2001. szeptember 30-ig meg kell 

történnie. 
 

- Megbízta Bozorády Zoltán esperest az új igazgató lelkész 

megválasztásának időpontjáig ezen feladatok ellátásával. 
 

- Határozott a presbitérium létszámának felemeléséről. 

Minden körzet az eddigi egy helyett öt tagot delegálhat e testü-

letbe. Az új tagok körzetenkénti megválasztásának 2001. au-

gusztus 31-ig meg kell történnie.  
 

- Megtárgyalta és elfogadta az Evangélikus Általános Iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Pedagógiai 

Programját.  
 

Döntött arról is, hogy az iskola elnevezése egyelőre változatlan 

marad. 
 

Hozzájárult, hogy az iskola az eszközbeszerzési kerethez 

135.000 Ft, míg a könyvtár fejlesztési kerethez 50.000 Ft fenn-

tartói támogatást kapjon.  
 

Meghosszabbította Kosina Éva főállású hittantanár megbí-

zatását egy évvel. 
 

- Létrehozta a presbitérium műszaki bizottságát, melynek el-

nöke Demcsákné Balczó Ildikó lett. 
 

Felhatalmazta az elnökséget, hogy folytasson tárgyalásokat az 

országos egyházzal a gyülekezet fenntartásában lévő általános 

iskola területét is érintő, a Luther Márton Kollégium által vég-

zett beruházásokat illetően. A felhatalmazás kiterjed a kollégi-

um Béla utcai épületének átadását követő hasznosításával kap-

csolatos teendők megtételére is.  
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A gyülekezet vezetése ezúton is kéri a testvéreket, hogy nagyobb 

szellemi-, fizikai- és anyagi támogatással segítsék az egyházközsé-

get.  

Kérünk mindenkit arra is, hogy imádságban hordozza a gyülekezetet.  
 

Dr. Bodnár Zsolt 
Felügyelő 

 

„ ….Meg kell írni ezt a jövő nemzedéknek,  

 hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép.” 

(Zsolt 102,19)  

 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK RÖVID TÖRTÉNETE 

5. rész 

 

Gyötrelmes évek: 1769-1783 

 

 Előző részünk őseink vallásgyakorlását érintő kilátástalannak tűnő helyzetével 

ért véget. Készek lettek volna itt hagyni a biztos kenyeret azért, hogy a „mennyei 

kenyérből” szabadon részesülhessenek. Mielőtt ezt az elkeseredett lépést megtet-

ték volna, igyekeztek minden követ megmozgatni, hogy maradhassanak. Nem saj-

nálták a fáradságot arra, hogy kérelmezzék a lelkésztartást Károlyi Antalnál (az 

időközben elhalálozott Ferenc gróf fiánál), a vármegyénél és egyidejűleg Mária 

Terézia császárnőnél. Az eredmény mindenütt rideg elutasítás volt. Elődeinket vi-

szont nem olyan fából faragták, hogy ilyen könnyen feladták volna az igaz ügyért 

folytatott küzdelmüket. 

 Újólag „kegyelemért esdekeltek” a császárnőnél. E többszöri kérelmezéssel 

annyit elértek, hogy Mária Terézia meghagyta, hogy a Nyíregyházi ágostai hitval-

lású lelkeket írják össze, és küldjék fel ezt a bécsi udvarhoz. 

 Ez haladéktalanul meg is történt. Talán érdemes megismernünk ennek az 

1769-es népszámlálásnak az adatait. 3804 evangélikus „lélek” volt, ebből 509 tel-

kes gazda, 427 féltelkes, 895 asszony, 1725 gyerek, a szolgák és szolgálók együt-

tesen 248-an voltak. A császárnő utasítására a budai helytartótanácstól 1770. ok-

tóber 16-án olyan értelmű rendelet érkezett, hogy amennyiben az evangélikusok 

az esketés, temetés utáni járandóságot a nagykállói katolikus plébánosnak megfi-

zetik, akkor saját lelkészükkel elvégeztethetik a szolgálatot. A stóla kétszeri meg-

fizetését zokszó nélkül vállalták a hívek, s nagy örömmel megtanácskozták, hogy 

Tapolcsányi Györgyöt hívják meg Köviből. Az 1770. évi karácsonyi istentisztele-

tet már ő tarthatta. Sajnos rövid ideig tartott az öröm és a reménység. Még egy 
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hónap sem telt el, s a kállói plébános máris tiltakozott a vármegyénél a lelkész be-

iktatása ellen. 

 Az atyai Ferenc gróf már nem élt, nem volt, aki jóindulatra hangolta volna a 

vármegye urait, a budai helytartótanács messze volt, így a helybeli plébános befo-

lyása volt a döntő. (Tudvalevőleg akkor a vármegye székhely még Nagykálló 

volt). Az eredmény: a vármegye Tapolcsányit eltiltotta a papi funkciótól, sőt el-

rendelte, hogy Nyíregyházáról is „kitakarodni kényszeríttessék”. 

 Mit tehettek szegény evangélikusok? Amit eddig: kérvényt nyújtottak be újra 

őfelségéhez. A remélt eredmény elmaradt. Tapolcsányi György lelkész 12 éven át, 

1783. augusztus végéig csak tanítóként szolgálhatott, mikor is „ereje megfogyat-

kozván, az eklézsiától búcsút vett”. 

 Az 1781. év rendkívüli, sorsdöntő volt a magyarországi protestantizmus élet-

ében. Mária Terézia halála után, fia a trónra lépő II. József kiadta az un. türelmi 

rendeletet. 

 Mit jelentett ez a rendelet a 30 évi viszontagságot megélt evangélikusok élet-

ében? Tudtak-e, akartak-e élni az új rendelet adta lehetőségekkel? Erről szól majd 

a következő írásunk. 

 

(Forrásmunka: Nyíregyházi Evangélikus Eklézsia története 1841. kézirat) 

 Demcsákné Balczó Ildikó 
 

 

Tisztelet az evangélikus város-alapítóknak 
 

 2001. június 12-én volt 125 éve, hogy Nyíregyháza lett Szabolcs vár-

megye székhelye. Ezen alkalomból a városháza dísztermében Nyíregyháza 

megyei jogú város- és Szabolcs – Szatmár – Bereg megye önkormányzati 

képviselői közös, ünnepi közgyűlést tartottak. 

 A meghívottakat Csabai Lászlóné polgármester, majd Dr. Helmeczy 

László a megyei közgyűlés elnöke üdvözölte. Méltatták a 125 évvel ezelőtt 

még fiatal település nagy jelentőségű, bár sok áldozat vállalásával is járó, 

de a város fejlődését meghatározó döntését. 

 Dr. Németh Péter a megyei múzeumok igazgatója kitűnő előadásban 

ismertette városunk gyors fejlődését, az evangélikus szlovákok betelepíté-

sétől kezdve, az egyházi, a kulturális és politikai intézmények létesítésére, 

az örökváltság megváltásán keresztül, a legújabb időkig. Az ünnepségen 

Csabai Lászlóné a város néhány jeles személyiségének az önkormányzat 

kitüntetését nyújtotta át. 
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„Mert nincs egy igaz ember is e földön, aki jót cse-

lekednék és nem vétkezne”. /Préd. 7,20./ 
 

 Számunkra különösen kedves volt a polgármester asszonynak az a fej-

tegetése, melyben arról szólt, milyen gondot okozott nekik a várost alapító 

lakosok elismerése. Végül úgy döntöttek, hogy a millenniumi emlékér-

met, - a kitüntetést - a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségnek ad-

ják, melyet Bozorády Zoltán esperes vehetett át. 

 Kulturális műsor is része volt az ünnepnek, melyből Szabó Dénes Kos-

suth-díjas karnagy Cantemus leánykara érdemel említést. Befejezésül álló 

fogadáson látták vendégül a meghívottakat. 

ls 

 

Luther ma is tanít 

 

 

 
 Itt figyelembe kell venni, hogy Salamon a Nap alatt történtekről szól. Itt nem 

a lelkiismeret kérdéseiről beszél, hanem arról, hogyan lehet a szívet a hétköz-

napokban lecsendesíteni. Akkor is, ha a világban uralkodó szokásokkal az nem is 

egyezik. Ezért mondja világosan: „Nincs egy ember is a földön, aki ne vétkez-

nék”. Ebben az igében a külső kegyességről szól és azokról az emberi tévedések-

ről, amelyeket a hétköznapi életben követünk el és otthoni körülményeink között. 

Mintha azt akarná mondani: Miért akarsz te mindent olyan pontos patikamérlegen 

mérni? A világban soha nem láthatunk mindent teljesen, helyesen és tökéletesen. 

Őrizd meg a békességet és az egységet, bölcsen viselkedjél mind a nagy, mind a 

kis dolgokban. Meg kell tanulnod kis ügyekben is és nagyokban megbocsátani. 

Nem kell kimondani mindent, amit tudsz, sok mindent el kell szenvedni, noha az 

súlyosan nehezedik rád. Abban a reménységben tedd ezt, hogy legalább körülötted 

elviselhető legyen a helyzet. Ez nem azt jelenti, hogy megalkudtunk a gonosszal. 

Mindezt csak Isten békességében, felingerelt állapotodból lecsillapodva lehet 

megtenni. 

 Ha önmagadba nézel, észre fogod venni, hogy hányszor lehetett volna téged 

megdorgálni és milyen gyakran teszel olyat, ami nem helyes. Ne gondold magad-

ról, hogy nagyon istenfélő vagy, mert te is szoktál bűnt elkövetni, mint ahogy Jé-

zus Krisztus is mondja: „Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, magad szemé-

ben pedig miért nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod atyádfiá-

nak: „Hadd vegyem ki a szálkát a te szemedből, amikor a te szemedben ott van a 

gerenda” /Máté 7, 3-4./ Krisztus itt az Isten előtti igazságosságról szól. Ha ma-

gunkba tekintünk, sok hibát láthatunk magunkban, amelyek arra kényszeríthetné-

nek minket, hogy ne a felebarátunkat vizsgálgassuk. Sajnos általában a legna-

gyobb hibák azokban találhatók, akik szeretik mások hibáit patikamérlegen mérni, 
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és nehezen viselik el felebarátaik hibáit. Az ilyenek sok kárt okoznak maguknak 

és másoknak, és nem tudnak beilleszkedni sem lelki, sem a világi közösségbe. 

Finnből fordította: Endreffy Zoltán 
 

ÉVZÁRÓ A TEOLÓGIÁN 
 

 A Nyíregyházi Főiskolára kihelyezett hittanárszakon az idén tizenkilencen 

végeztek. 2001. június 22-én az Evangélikus Hittudományi Egyetemen vették 

át diplomájukat: 

 
Agárdi Lajos Filep Zoltán Moldvai Natália Sárosi Ágnes 

Antal Enikő Győrfi Viktória Oszlánszki Zsuzsanna Szmolár Judit 

Bálint Tünde Helmeczi Dóra Ördög Klára Szmolár Tünde 

Czifra Beáta Mazák Attila Páll Gabriella Varga Zsolt 

Farkas István Miskolczi Róbert Ruzsinszki Péter  

 

Szeretettel gratulálunk, és Isten áldását kérjük pedagógusi munkájukhoz! 

 

 

Ifjúsági nyári tábor Sátoraljaújhelyen 

 

 A június 24.-i vasárnapi ebéd után elmaradt a megszokott „szieszta”. Indultunk 

az állomásra, ahonnan huszonkettőnket vitt a vonat Sátoraljaújhelyre. Csomagja-

inkat Veczán Zoli bácsi „fuvarozta” az Emmaus Otthon mikrobuszával. Már is-

mertük egymást, hiszen mindannyian a nyíregyházi ifjúsághoz tartozunk. Egy na-

gyon jó hét előtt álltunk. 

 Hetünk vezérigéje az Útmutatónk szerinti évi ige volt: „Krisztusban van a 

bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.” / Kol. 2,3 /. A délelőtti előadáso-

kon és csoportos beszélgetéseken mélyültünk el ebben az igében: Bozorády Zol-

tán, Bartha István lelkészek és Horváth Olivér teológus vezetésével. A testi táplá-

lékról Lipták Ilike néni és Horváth Eszter gondoskodtak. A mosogatás szolgálata 

után közösen indultunk a környező hegyekbe. Voltunk Pálházán, onnan erdei kis-

vasúttal mentünk Kőkapura. Strandolásra is jutott idő. A napot az esti áhítat zárta, 

amelynek témája volt a Prédikátor könyvének 3. része: „Mindennek rendelt ideje 

van…”.  

A pénteki hazajövetel előtt csütörtök este fellobbant a tábortűz. Közösen énekel-

tünk, játszottunk és dicsértük az Urat, Aki ezt a csodálatos hetet ajándékozta ne-

künk. 

A másnapi záróistentiszteletet úrvacsorával fejeztük be. 
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„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”  /Zsolt. 

133,1/ 

Pásztor Soma 

a Kossuth gimn. tanulója 

 

 
 

 A gyülekezet elnöksége köszönetet mond azoknak a „laikus” segí-
tőknek, akik önkéntes szolgálatukkal rendszeresen vállalják a gyermek-
bibliakörök vezetését, gyermekprogramok szervezését. 
 A köszönet szava azokhoz is szól, akik a nyári táborokban a fizikai 
munkából is kiveszik részüket. Főznek, bevásárolnak, takarítanak, csoma-
gokat szállítanak stb. Segítségükkel és a természetben érkezett adomá-
nyokkal azon fiatalok számára is elérhetővé válnak így a csendeshetek, 
akiknek szülei nehezebb anyagi körülmények között élnek. 
 

Folyóirat ajánlat 
 

Ha szüksége van egy jó barátnőre… akkor a Lydia c. folyóirat –mely a keresztyén 

nők magazinja- éppen Önnek szól! 

• Szeretné házasságát megerősíteni? 

• Bölcsességre van szüksége gyermekei nevelésében? 

• Szívesen megtudná, más asszonyok hogyan kerekednek felül nehézségei-

ken? 

A Lydia évente kétszer (júniusban és decemberben) „személyesen is otthonába 

jön.”  

Előfizetési díj 449Ft. egy évre. Megrendelhető: Lydia magazin 6701 Szeged, Pos-

tafiók 1162. Tel/fax: 62/458-207 

 

Terjedelmi okok miatt most adjuk közre a Nagytemplomban 2001. áp-
rilis 29-én és május 06-án konfirmált fiatalok névsorának másik ré-

szét. 
 

 

IV. körzet, felkészítő lelkész: 

 Laborcziné Sztankó Gyöngyi 

V. körzet, felkészítő lelkész: 

 Bozorády Zoltánné 

Kertvárosi gyülekezet, felkészítő lelkész: 

 Magyar László 
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4. körzet Marcsek Mihály Karasz Ágnes Nyüsti Szilvia 

Anda Rajmund Mondok Viktória Kerekréti Edit Paulusz Gábor 

Antal Judit Nagy Angéla Orosz József Paulusz Nikoletta 

Bartha János Orosz Andrea Palicz Norbert Vári Ágnes 

Dankó Tamás Orosz Ildikó Palitz Edina Vascsisin Viktor 

Gárgyján Gábor Pataki András Siska Ibolya Záhonyi Dóra 

Gombos Anett Pristyák Ildikó Subert Tamás Zajácz Beáta 

Gönczi Zita Turcsán Gábor Török András Zomborszki Balázs 

Gráf István Turcsán Timea Vass Felicián Felnőtt  

Gyebrószki Júlia Vaskó Zoltán Kertváros konfirmandusok: 

Gyurján József Zomborszki Enikő Béres Júlia Bodnár János 

Hajnal Dávid 5. körzet Csengeri Zsuzsanna Bodnár László 

Horváth Erzsébet Agura Róbert Csernyánszki Brigitta Darida  Patricia 

Horváth János Antal Gábor Dublinszki Pál Elek Annamária 

Karasz Éva Bálint Adrienn Gutyán Timea Hatházi Zsolt 

Konzili Norbert Csernák Anita Incze Csaba Hűvösvölgyi Bernadett 

Kovács Dávid Franczel András Incze Júlia Melnik Tünde 

Kurtyán Balázs Hibján Hajnalka Incze Péter Rácz Anett 

Majoros János Járkó Anikó Koszta Beáta Tar Árpád 

 

A konfirmált fiatalok életére Isten áldását kívánjuk és azzal a reménységgel va-

gyunk, hogy megtalálják helyüket a gyülekezetben,és bekapcsolódnak az ifjúság 

számára szervezett egyházi rendezvényekbe. 

 

 

Hírek a Luther Márton Kollégium életéből… 

 

• 12 végzős diákunk elballagott, akiket búcsúzóul könyvvel ajándékoztunk meg  

 

• Alsóbb éves diákjaink a féléves eredményeknél jobb iskolai osztályzattal zár-

ták a tanévet, és mindnyájan jelentkeztek felvételre az új kollégiumba. 

 

• A tantestülettel közösen eldöntöttük, hogy kiket veszünk fel az új tanévre. El-

sősorban az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és az Evangélikus Általá-

nos Iskola növendékeit vettük fel, de sok lakónk lesz hagyományosan a Vas-

vári Pál Gimnáziumból, a Művészeti Szakközépiskolából és idén először na-

gyobb létszámú tanulót fogadunk a Krúdy Gyula gimnáziumból. 
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• Megtörtént az új dolgozók felvétele is. Két ifjú evangélikus nevelőtanárnőt 

üdvözölhetünk soraink között: Györfi Viktóriát és Szmolár Tündét. Munká-

jukhoz erőt, kitartást és Istenünk áldását kívánjuk. 

 

• Az új kollégium épületét a kivitelező 2001. július 15.-re készre jelentette. Ez-

után megtörténik a műszaki átadás, és már csak a berendezési tárgyak, búto-

rok elhelyezése és az átköltözés van hátra. Ezúton is szeretnénk a gyülekezet 

tagjait meghívni a kollégium szentelésére, mely szeptember 2-án délután 3 

órakor lesz a kollégium gyülekezeti termében. 

Martinovszky István 

a kollégium igazgatója 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

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

Gecse Katalin Márta, Molnár Kristóf Márk, Krick Martin, Harsányi Evelin, Pris-

tyák Balázs, Márka Emese Róza, Török Milán Benedek, Emődi Norbert, Pinke 

Attila Mihály, Sipos Erika, Ferencz Róbert, Gyurkovics Enikő, Siófoki Dalma, 

Csordás Gréta, Seregi Benedek, Gyureskó Gergő, Valent Gergő, Obsitos Szabina 

Andrea, Obsitos Dorina, Palsák Illés,  

Felnőtt keresztelő: Bodnár László, Bodnár János, Hatházi Zsolt, Rácz Anett, 

Hüvösvölgyi Bernadett, Tar Árpád   

 

Házasságkötések:   " Amit Isten egybeszerkesztett..." 

Oroszvári Tamás és Fábián Erika, Kapus Miklós és Garaj Ágnes Edit, Orosz Csa-

ba és Agócs Beáta, Majkó József és László Nikolett, 

 

Elhunytak:     " Én vagyok a feltámadás és az élet..." 

Kazár Istvánné Garai Erzsébet  78,  Szekeres András 67,  Fenyvesi Zoltán 73,  

Bánszki András79,  Gulyás Jánosné Ambrusz Erzsébet 80,  Sztanek Mihályné Ga-

rai Julianna 79,  Andrejkovics Andrásné Harman Julianna Ildikó 54,  Bánszki Jó-

zsefné Morószki Jolán 93,  Kovács Mihályné Baksa Ilona 76,  Gerbár Józsefné 

Pápai Mária79, Garai János 85,  Povazsanyecz Mihályné Simkó Zsuzsanna 81, 

Kiss Imréné Garai Julianna 81,  Dr. Kemény Lajos 80,  Miholecz Mária 72,  Ko-

vács Fabula András 43,  Kósa Istvánné Kósa Julianna 86,  Demeter Jánosné Sze-

benyi Mária 77,  Dallos Józsefné Styevanik Julianna 86,  Lipők Antal  53,  Simon 

Andrásné Szakos Erzsébet 90,  Bakay László 43, Kósa János 82,  Szabó Szilárd 

István 23,  Palkovics Tibor 61 
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Segítség a bajbajutottaknak 
 

 

 Ez év március 6-a rettenetes és fájóan emlékezetes nap lesz sok ember számá-

ra! A Tisza Tarpánál, a védhetetlenné vált gátat átszakítva, települések sorát árasz-

totta el. Az egész ország megtanulta ezeket a neveket, hogy Gulács, Jánd, Tákos 

és Csaroda. Az áradat sok-sok ember egész életének munkáját tönkretette. Az or-

szág népe megmozdult a bajbajutottak megsegítésére, így gyülekezetünk is. Egy 

előre meghirdetett vasárnapi perselypénzt -145 ezer forintot- a Magyar Ökumeni-

kus Szeretetszolgálatnak küldtünk el továbbítás céljára. 

 Sok egyháztagunktól érkeztek ezután is önkéntes adományok lelkészi hivata-

lunkhoz, a bajbajutottak részére. Ezek a kisebb-nagyobb összegek 330 ezer forint-

ra növekedtek. 

 Tudomásunkra jutott, hogy az Evangélikus Általános Iskolánkban négy olyan 

tanár is dolgozik –dr. Kiss Sándorné, Tóth Istvánné, Joó Zoltánné, Kocsis Zsolt-, 

akiknek szülei súlyos árvízkárt szenvedtek. Presbitériumunk egyhangú döntéssel 

ezt az összeget nekik szavazta meg, a kár mértékének megfelelő szétosztásban. 

 Az adományt dr. Bodnár Zsolt felügyelő a július 1-i, 10 órai istentisztelet kere-

tében adta át a károsultakat képviselő tanároknak. 

 Nevükben Tóth Istvánné nagyon meleg szavakkal mondott köszönetet a gyüle-

kezetnek. 

 Az adományozók áldozatkészségét ez úton is köszönjük, jutalmuk Jézus szava: 

„ha megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tet-

tétek meg.” 

Demcsákné Balczó Ildikó 

másodfelügyelő 

 

 

 

Aug. 05-én –vasárnap- 18 órakor a Nagytemplomba, orgonaestre várjuk gyüleke-

zetünk tagjait és minden érdeklődőt. Vendégművész: Laborczi Erzsébet 

Szombathelyről. 

Aug. 18-19-én Orosházára, a III. Országos Evangélikus Találkozóra hívja a ven-

déglátó gyülekezet az ország evangélikusságát. 

Aug. 20-án –hétfőn- Nyírszőlősön 1000-1600 –ig Országos EKE /Evangélikusok 

Közössége az Evangéliumért/ Csendesnap. Mindenkit szeretettel várnak a 

szervezők. Helye: a nyírszőlősi templomkert. A vendéglátó gyülekezet ebédet 

biztosít a résztvevőknek. 
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M E G H Í V Ó  
 

A nyíregyházi  evangélikus oktatási intézmények 

2001/2002 évi  ünnepélyes tanévnyitójára 

2001. szeptember 2-án, vasárnapra 

• 10.00- 11.30. Nagytemplom : Ünnepi tanévnyitó istentisztelet. Igét hirdet Odd 

Bondevik norvég püspök, köszöntőt mond D. Szebik Imre elnök- püspök. 

• 11.45.- 12.15. Általános iskolánk birtokba veszi az ősi evangélikus iskola épü-

letet. 

• 15.00- 16.00 Kollégium szentelése. 

Az ünnepi eseményekre szeretettel vár minden gyülekezeti tagot az iskolafenntar-

tók nevében: 

Takács Ferenc az Evangélikus Általános Iskola igazgatója, 

Martinovszky István a Luther Márton Kollégium igazgatója és 

Tar Jánosné az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója. 
 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2001. szept-

ember. Lapzárta: 2001. augusztus 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. 

 


