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Isten garanciája 
 

Csodálatos és örömteli az, ahogy a gyülekezetben az új tanév, az új munkaév, az 

új évezred elkezdődött. De mi garantálja, hogy lesz-e folytatása?! Ki áll jót azért, 

hogy ami szépen elkezdődött, az még csodálatosabb beteljesedésre jusson? Jézus 

példázata bátorít és reménységet önt belénk, amikor megmutatja, hogy Isten az, 

aki jót áll. 

Minden mustármagra jellemző, hogy ici-pici, s azután kifejlődve ágas-bogas 

nagy növény lesz belőle, de egyetlen egy az , amire Isten garanciája épül. A min-

denható Isten, amikor teremtő és gondviselő munkájában felhasználja a természet 

törvényeit, a történelmi és gazdasági folyamatokat, a házasságot és családot, az 

otthont (hazát és szülőföldet), a hivatást, a munka és pihenés ritmusát, garanciát 

mégsem ezeken keresztül ad, hanem abban az egyetlen egyben, ami Jézus Krisz-

tuson keresztül történt és történik. 

Isten az ő garanciájának megbízhatóságát Jézus Krisztus feltámadásában mutat-

ta meg, és Isten jótállása Jézus Krisztusban az igén, a keresztségen és úrvacsorán, 

az imádságon keresztül érvényesülhet a gyülekezetben, személyes életünk egészé-

ben, családunkban és a különböző emberi közösségekben. 

De nem tűnik-e mustármagnak mindaz, ami Jézus Krisztus által történik az is-

kolában, az oktatás-nevelés területén, a családban és a társadalomban? Vajon nem 

tartják-e mustármagnyinak azt, ami Jézus Krisztusban történik az ember üdvössé-

géért, amikor szembe állítják vele azokat az ígéreteket, amiket az ügyesen reklá-

mozott, a tömegtájékoztatáson keresztül hatásosan népszerűsített vallások, babo-

naságok, és az okkultizmus különböző válfajai akarnak garantálni? – Isten azért 

áll jót, hogy Jézus Krisztus szenvedéséből, kereszthalálából és feltámadásából van 

és lesz megváltás, szabadítás, üdvösség és örök élet. Jézus Krisztusban ad valósá-

gos bűnbocsánatot, és visszautat önmagához, azaz megtérést a bűnös embernek. 

Isten azért a szabadulásért áll jót, amit Jézus Krisztusban ad valóságosan bűnbo-

csánatot, és visszautat önmagához, azaz megtérést a bűnös embernek. Isten azért a 
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szabadulásért áll jót, amit Jézus Krisztusban ad a bűnből, a halálból és a gonosz 

hatalmából. Jézus vére tisztít meg vétkeinktől és ad új életet szívünkben, a gyüle-

kezetben, otthonunkban, az iskolában és a különböző emberi közösségekben. Isten 

azért áll jót az új tanévben, az új munkaévben, az új évezredben, és akkor nem fo-

gunk megszégyenülni, ha változatlanul Jézus Krisztusban fogunk bízni, és őt fog-

juk követni. 

Isten azért áll jót, hogy aki hisz Jézus Krisztusban az átment a halálból az életre 

(Jn. 5,24.; 11.25-26.; 1Jn 3,13-14.), és nem jut örök kárhozatra. Ámen 
Rőzse István 

  lelkész 

Isten megbízható garanciája 
 

Egész eddigi életemben (életünkben) megtapasztaltuk, hogy Isten garanciája Jé-

zus Krisztusban megbízható. 

Egész családom Nyíregyházán született, én is, 1940-ben. Édesapám a gyüleke-

zet lelkésze volt évtizedeken át. Édesanyám Huray Mária (mint nagyapám is) 

evangélikus néptanító és most már közel a 90-hez, nálunk él. Feleségem, dr. Büki 

Etelka takarmányvizsgálattal és ellenőrzéssel foglalkozik, ami a BSE és egyéb 

járványok idején különösen is fontos az egészséges állatállomány és a megbízható 

élelmiszer érdekében. Családjukban is evangélikus lelkészek és tanítók követték 

egymást nemzedékről nemzedékre. A teológia elvégzése után 14 éven át segédlel-

készkedtem különböző gyülekezetekben, majd Budafokra hívtak meg gyülekezeti 

lelkésznek. 

A pártállami helyzet számomra a köztársaság kikiáltása után is tartott, mivel a 

rendőrség még egy darabig „megtisztelt” érdeklődésével. Amikor megnyílt újra az 

első evangélikus gimnázium, akkor ott hitoktatást végezhettem. Nyugdíjba vonu-

lásom előtt kezdtem el foglalkozni rendszeresen egyháztörténettel. Hittan- (Jézus 

Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Bp. 1990.) és egyháztörténeti köny-

vet (A halál árnyékának völgyében, Bp. 1997.) írtam. Mint nyugdíjas, ha alkalmat 

adnak rá, prédikálok. Szeretném a Tiszai Evangélikus Egyházkerület történetét 

összefoglalni. (Vajon van-e még valaki, aki imádságban gondol a kerületre?) 

Örülünk, hogy a gyülekezeti lap felkérése is kapcsolatot teremt a Testvérekkel. 
Szeretettel: Rőzse István 

 

Olvasói javaslatra, a vezércikk megírására –alkalmanként– Nyíregyházáról el-
származott, vagy korábban gyülekezetünkben igét hirdető lelkészeket kértünk fel. 
Fogadják szeretettel szolgálatukat! (Szerk.) 
 

 

 

T á j é k o z t ó 
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a 2001. szeptember 9-i presbiteri ülésről,  

és a szeptember 16-i egyházközségi közgyűlésről 
 

Mint arról már korábban is értesültek a testvérek, Bartha István Balassa-

gyarmatra történt távozása miatt egyházközségünkben 1 lelkészi állás meg-

üresedett. 

Ezen állás betöltésének előkészítése végett a törvényi rendelkezéseknek 

megfelelően az egyházmegye elnöksége 2001. szeptember 9-ére presbiteri 

ülést, szeptember 16-ára pedig közgyűlést hívott össze. 

A Bozorády Zoltán esperes elnökletével levezetett presbiteri ülés, döntő 

többséggel - 39 igen, 9 nem, 2 tartózkodás - azt a javaslatot tette a közgyű-

lés felé, hogy a lelkészi állás betöltése jelölést követő választással, ne pedig 

pályázatot követő választással történjék. 

A gyülekezet elnöksége megnevezte a jelöltjét is: Adámi László nyár-

egyházi lelkészt, akiről az őt ismerő és a presbitériumban nagy számban 

felszólaló testvérek igen elismerően nyilatkoztak. 

A presbitérium ezen kívül javasolta azt is a közgyűlésnek, hogy hagyja jó-

vá az új díjlevelet. 

A szeptember 16-i lelkészválasztást előkészítő egyházközségi közgyűlé-

sen Abaffy Zoltán egyházmegyei felügyelő elnökölt. A lelkészi állás betöl-

tésének módjával kapcsolatban a közgyűlés túlnyomó többsége - a 162 fő-

ből 139 - a presbitérium javaslatával egyet értve a jelölés mellett döntött. 

Ezt követően a jelöltek személyét illetően titkos szavazásra került sor, 

melynek eredménye: Adámi László lelkész jelölését 116 testvér támogatta, 

rajta kívül még 11 lelkész neve került fel a jelölőlistára. Közülük senki sem 

kapott négynél több támogató jelölést. A közgyűlés ezen kívül jóváhagyta 

az új díjlevél főbb tartalmi elemeit. 

Tekintettel arra, hogy a presbitérium jelöltjén kívül a közgyűlésen - bár 

nagy számú, de gyér támogatottságú - javaslatok hangzottak el, ezért újabb 

jelölő presbiteri ülést kell tartani. 

Háromnál több jelölt esetén a presbitérium, szavazással dönt a jelöltek 

személyét illetően.  

Érvényes határozat esetén az esperes a presbitérium által jelölt lelkész, 

vagy lelkészek nevét bejelenti a püspöknek, és személyükre nézve választ-

hatóságuk megállapítását kéri. A püspök nyilatkozik, hogy a jelölt lelkész, 

vagy lelkészek állnak-e választhatóságukat kizáró, vagy korlátozó ítélet ha-

tálya alatt, és ezt közli az esperessel. 
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Az esperes a jelölt lelkészt, vagy lelkészeket írásban nyilatkozatra hívja 

fel, hogy a jelölést elfogadják-e. 

Mindezeket követően kerülhet csak sor a választó közgyűlés megtartására, 

ahol is a választás hivatalos szavazólapokon, titkosan történik. 

A választással is kapcsolatosan az alábbi fontos szempontokra hívom 

fel a kedves testvérek figyelmét: 

A Magyarországi Evangélikus Egyházról szóló 1997. évi I. törvény - me-

lyet alaptörvényként is szoktak emlegetni – rendelkezik arról, hogy az egy-

házi törvényekben megfogalmazott feltételek fennállása esetén minden 

egyházközségi tag egyházi tisztségre választó és választható.  

Ilyen feltételt említ ezen tv. 14. §-a is: „az egyházközség tagja az az egy-

háztag, aki annak gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi 

és anyagi erejéhez képest részt vesz… Az egyházközség a tagjairól 

nyilvántartást vezet.” 

Ez azt jelenti, hogy a választói névjegyzékben csak azok a testvérek, és 

nagykorú közvetlen hozzátartozói vannak feltüntetve, akik akár 1999-ben, 

vagy 2000-ben, vagy pedig ez év augusztus 31-ig adományt, vagy egyház-

fenntartói járulékot fizettek. 

Szavazati joggal pedig csak az rendelkezik, aki a választói névjegyzékben 

szerepel. 

A választói névjegyzék megtekinthető a lelkészi hivatalban. 

Mindenható Urunk gazdag áldását kérem gyülekezetünk minden tag-

jának az életére. 

Dr. Bodnár Zsolt 

felügyelő 
 
Tisztelt Olvasók! 

Szokatlanul nagy terjedelmet szentelünk ebben a számban egyetlen té-
makörnek. 
Hisszük, hogy amikor a Nagytemplom és a gyülekezet történetének múltjáról 
írunk, a jövő nemzedékének is üzenünk! 

Tisztelgünk a templomukat nagyon szerető őseink előtt, és valljuk, hogy 
a fiatal generációnak is meg kell ismernie eleink példamutató hűségét és ál-
dozatkészségét! 

Nagy a felelősségünk ma élő szülőknek és nagyszülőknek abban, hogy 
utódaink templomukat szeressék és becsüljék. 

Hisszük, hogy Urunk nem csak a múltban őrizte meg egyházközségün-
ket, hanem gondoskodik áldott jövőjéről is. 
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Az újra aranyozott templom-gömbbe 2001. augusztus 29-én elhelyezett iratok 

egyike. 

 

Az egyházközség elnökségének bizonyságtétele 
  

  
A gyülekezet elnöksége hálát ad Istennek azért, hogy az Úr 2001 esz-

tendejében az 1784-86-ig épült Evangélikus Nagytemplom felújítása el-

kezdődhetett. 

 A templomrenoválás munkáit új toronysisak elkészítésével és a to-

rony, valamint a nyugati homlokzat felújításával kezdi a gyülekezet. A 

gömb és a csillag leemelése tette lehetővé, hogy rátaláljunk az 1822. 

szeptember 28-i dátummal ellátott latin nyelvű kéziratra, majd az 

1853-ban és az 1883-ban, az újabb rekonstrukció alkalmával készült 

összeállításra. Ez előbbiek mellett kívánjuk elhelyezni az azóta gyüleke-

zetünkben szolgáló lelkészek és fontosabb egyházi személyiségek ne-

vét, bővebben pedig az utolsó ötven év néhány eseményét. 

 Nagy ajándéknak tekintjük, hogy a gyülekezet jelenlegi elnöksége 

azonos bibliai látással rendelkezik. Nagyra értékeljük a lutheri biblikus 

tanítást. Jézus Krisztust valljuk az egyház fundamentumának, Urunknak 

és megváltónknak. Valljuk, hogy semmi érdemünk nincs, üdvösségünk 

egyetlen biztos záloga Jézus Krisztus megváltó halála. Reménységünk, 

hogy a feltámadt Krisztus ma is imádkozik értünk és nekünk is helyet 

készít az ő országában. Erről bennünket a Szentlélek világosít meg és 

erősíti naponta hitünket. A Szentlélek által tudjuk megmondani, hogy a 

világteremtő hatalmas Isten nekünk szerető mennyei Atyánk, akinek 

Jézus Krisztus által lettünk gyermekei. Ez a bizonyosság irányít ben-

nünket minden személyes és közösségi tevékenységünkben. Szeret-

nénk szolgálatunkat hűségesen betölteni, de tudjuk, hogy a keresztyén 

élet naponként való harc az óemberrel. Ebben a harcban vannak meg-

torpanásaink, tévedéseink, bűneink. Megtapasztaltuk azonban, hogy az 

Úrnál bőséges a megbocsátás, ez teszi lehetővé a naponkénti újrakez-

dést, a hitben való megújulást. 

 Olyan korban élünk, melynek jellemzői a globalizáció és a liberális 

gondolkodás. Mindkettő nagy hatással van az egyházakra. Az egyház-

ban gyakorolt hatása elsősorban abban jelentkezik, hogy a Szentírás 

állandó kritika tárgyát képezi, így relativizálja Isten igazságát, és gyen-

gíti a hívekben Isten igéjének komolyan vételét. Mindez negatív hatás-

sal van az egyház erkölcsi életére. Sok kárt okoz a Magyarországi 

Evangélikus Egyház és a nyíregyházi gyülekezet életében is. Ahol nincs 
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tekintélye Isten szavának és személyének, ott nincs tekintélye az egy-

házi felsőbbségnek sem. 

 Áldjuk az Urat, mert az elmúlt évtizedekben is maradt a gyüleke-

zetnek hívő imádkozó magja, akik felelősséggel hordozzák az egyház 

ügyét. Látjuk jeleit annak, hogy Isten még mindig kegyelmét akarja 

gyakorolni a világgal. Egyházon belülről és kívülről egyre többen vágy-

nak arra, hogy egyértelműen hirdessék nekik Isten üzenetét bűnről, 

halálról, ördög hatalmáról és Krisztus megváltó művéről. 

 

Demcsákné Balczó Ildikó, okl. mérnök, másodfelügyelő 

Dr. Bodnár Zsolt, a Megye Bíróság elnökhelyettese, a Magyarországi 

Evangélikus Egyház országos ügyésze, felügyelő 

Bozorády Zoltán, püspökhelyettes, esperes 

 

 

A templom felújításáról 
 

 

Templomunk régóta megérett egy nagyszabású külső-belső renoválásra. So-

kunknak fáj az, hogy az elődök emberfeletti áldozatvállalásával felépült, utána sok 

részletében továbbszépített Isten-háza egyre elhanyagoltabb benyomást kelt. 

A gyülekezet tagjai évek óta adakoznak a felújításra, mely összeg jelenleg meg-

haladja a 7 millió Ft-ot, de ez még a kezdeti lépésekre se lett volna elég. Örö-

münkre tavaly ősszel az Országos Egyház 10 millió forintot utalt ki gyülekeze-

tünknek erre a célra, a Megyei Területfejlesztési Tanácstól pedig pályázati úton 3 

millió Ft. összeget nyertünk el, így neki mertünk fogni az első felújítási ütemnek: 

a toronysisak felújításához. Ez a faszerkezetek részleges cseréjét, és a héjazat vö-

rösréz lemezzel történő teljes borítását foglalja magába. 

Ezeket a munkákat a Rácz Miklós vezette NYÍR-ARCHITEKT Kft. végzi, az 

ácsmester Gégény Miklós, a bádogosmesterek: Oláh József és Tóth Miklós. 

Ez a munka a szerződés szerint közel 9 millió Ft. Miután az állványozási mun-

kák egyedi tervezéssel, nem kis nehézségek árán, ilyen szédítő magasságig elké-

szültek, természetes igénnyé  vált, hogy a toronydíszítő elemeket (csillag és 

gomb) is újjávarázsoltassuk. A szükséges lakatos és fémmunkákat a Mikó István 

gépészmérnök által vezetett MIKÓFÉM Kft. oldotta meg fővállalkozásban. Az 

újraaranyozás nagy szakértelmet igénylő feladatát Balogh Géza festő- és szob-

rászművész végezte el. Ez utóbbi munkák 1 millió Ft-ra rúgnak. 

A felújítási munka nagy napja volt augusztus 29-e, ekkor helyezték vissza a to-

ronydíszeket. Sokan kísértük imádsággal, izgalommal, csodálattal ezt a munkát. 

Az elég erős szélben, 50m magasságban kellett az állványzat tetején, az 5m hosz-

szú árbocrúdra a csúcs-csillagot, s lejjebb a napocskát rászerelni, majd az egészet 
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a helyére illeszteni. Hárman végezték ezt a nagy szakértelmet, ügyességet és bá-

torságot igénylő munkát, illő, hogy név szerint is felsoroljam őket: Gégény Miklós 

ácsmester és a lakatosmesterek: Torma István és Turgyán Attila.  

A régi helyén ragyogó csillag és nap újra emlékeztethet minket arra az Úr Jézus-

ra, aki elmondhatta magáról, hogy „én vagyok a világ világossága” és másutt: „én 

vagyok a tündöklő hajnalcsillag.” 

A következő felújítási ütem a teljes külső felújítás lenne, de erre a szükséges 

pénzösszeg nem áll rendelkezésünkre, bár augusztusban nagy öröm érte egyház-

községünket, mert a Gazdasági Minisztériumba -a Széchenyi Terv keretében- be-

nyújtott pályázatra 6 millió Ft-os ígéret érkezett. Ezzel együtt is ebben az évben 

csak a torony és a nyugati (főbejárati) homlokzat rendbetételére (újravakolás és 

festés) lehet gondolni. 

A teljes felújításig még nehéz út áll előttünk, de bízunk abban az Úrban, aki ezt 

mondta magáról: „Enyém az ezüst, enyém az arany-” /Ag. 2,8./ Hisszük, hogy Ő 

fogja felindítani szíveinket az igazi áldozatvállalásra, és Ő képes megnyitni azokat 

az egyházközségünkön kívüli pénzforrásokat is, amelyek szükségesek lesznek a 

továbblépéshez. 

Demcsákné Balczó Ildikó, másodfelügyelő 
 

Üzenet elődeinktől 
-Váratlan lelet a templomgömbben- 

 
 

A toronysisak felújítása során szükséges volt a díszítőelemek –csillagok és 

gömb- leszerelése, újraaranyozása. Még odafenn a magasban szedték szét a két 

darabból álló gömböt, és a mesterek nem kis meglepetésére egy 50cm. hosszú, 

9cm. átmérőjű rézhengert találtak benne. Kinyitás után kiderült, hogy iratokat tar-

talmaz. Lehozták a Lelkészi Hivatalba a leletet, ahol az urnát kinyitottuk, és én el-

sőként, megrendült szívvel vehettem kezembe ezeket a kincseket. Tüzetesebb át-

nézés után ugyanis kiderült, hogy három, különböző időpontban készült levelet 

tartalmaz. Az első 1822-ben, a második 1853-ban, a harmadik 1883-ban íródott. 

Az elsőt Schulek Gáspár az eklézsia akkori lelkésze írta „parókiáján” latin nyel-

ven, különleges bársonyszerű nagyméretű papíron, jó minőségű, ma is kitűnően 

olvasható tintával. 

Ebben is, és a másik két iratban is, dióhéjban benne van egyházközségünk első 

130 évének története. 

Schulek Gáspár először felsorolja az akkori világi és egyházi vezetőket országos 

és helyi szinten egyaránt. Evangélikus egyházunk országos felügyelője nem ki-

sebb ember volt, mint báró Prónay Sándor, a király kamarása „aranysarkantyús 

vitéz”, egyházközségünk felügyelőjét pedig Reguly Gábornak hívták. A gyüleke-

zet másik lelkésze Farbaki Dániel volt abban az időben. Ebből a legrégebbi iratból 
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számomra a legérdekesebb az volt, mennyire ismerte a lelkész a gyülekezetét, sa-

ját maga végezte el a statisztikai összeírást. Eszerint az egyházközségben 10521 

lélek volt, felsorolja, hogy ebből hány a férfi, és hány a nő, hányan hitvallók (kon-

firmáltak), hány udvarban laknak hívei, foglalkozás szerint hány a gazdálkodó, 

iparos, inas, szolga, szolgáló, s végül azt is, hogy 17 fő a koldus. A 869 tanulót, -

melyből 383 lány (!)- négy tanító és négy mesterember oktatja. 

Szívet melengető a búcsúmondat: „Az irgalmas Isten áldja meg ezt az egyházat, 

a mi Urunk Jézus Krisztus által, kiknek dicséret és dicsőség mindörökkön örökké. 

Ámen.” 

A második levél 1853-ban keltezett, magyarul írta Riszdofer János az egyház-

község jegyzője. Az egész iratot átlengi a vesztett szabadságharc miatti keserűség, 

a megelőző évek nehézségeinek fájdalmas emléke, népünk és egyházközségünk 

önállóságának korlátozott volta miatti szomorúság. 

Az 1831-es országos kolerajárvány idején 420-an haltak meg a gyülekezetből, 

1832-ben olyan tűzvész volt az alvégen, hogy 138 ház égett le. 1834-ben „olyan 

rettenetes földrengés” volt, hogy a templomban is kárt okozott. Egy kis remény-

sugár: 1846-ban óvoda, 1847-ben „tanítókat képző seminárium” nyittatik. Jönnek 

viszont a még súlyosabb csapások: 1847 tífuszjárvány 1026 halottal, az 1848-as 

forradalom évében a kolerajárvány 1209 áldozatot követelt gyülekezetünkből, az 

1849-es ostromállapot idején dúló kolerajárványban 1261 evangélikustól kellett 

végső búcsút venni. Három év, 3500- járványban elpusztult- ember! Mit hozott az 

1850-es év? Haynau tábornok rendeletére az ország négy jeles püspökét leváltot-

ták, helyettük „administrátorokat” ültettek az egyházkerületek nyakába. Mi volt 

1853-ban az irat keltezése idején? Még mindig ostromállapot, osztrák törvények „ 

egyházi gyűléseket csak legfőbb engedély mellett és császári-királyi biztos jelen-

létében szabad tartani, s jegyzőkönyvei felkívántatnak.” 

Nagy szükség volt a záró-mondat kéréseire: „Árasszon az ég üdvet az elhúny-

takra, áldást az élőkre és boldogító kegyelmet Evangélica Egyházunkra!!!” 

Valószínűleg a cenzúra miatt e mondat után szinte odalopva ez áll: „Minden jót 

édes hazánkra!!!” 

Mit örökített meg ugyanaz a Riszdorfer János 30 év múlva, 1883-ban? 

Az 1867-es kiegyezéssel a Habsburg politikai nyomás enyhült, de új veszélyek 

fenyegették hazánkat. Délkelet felől, Egyiptomból kolerajárvány közelít, „észak-

keleten az oroszországi hírhedett nihilismus mindent felforgatni törekvő fergete-

ge” fenyeget. Az Észak-Amerikából Európába özönlő olcsó terményei országunk 

gabonakereskedését is tönkreteszik. Ez az állam „gyér népességű hazánkból is 

igen sok polgárt a maga keblére édesget”. 

Nyíregyházán pedig „hatodik héten tart a világhírű tiszaeszlári bűnügynek vég-

tárgyalása”. 
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Mit ír a krónikás gyülekezetünkről? A lelkészek Bartholomeides János és Far-

baky József, a felügyelő Meskó Pál. 60 év előtt 4 tanító volt, most már 28, ebből 6 

gimnáziumi tanár. 

Folyik a gyűjtés az alapkőletétel 100 éves évfordulójával kapcsolatos felújításra. 

Az adakozókat gyűjtőívek örökítették meg, kis évkönyvek még az iskolások által 

adott krajcárokat is felsorolják. Az elindított munkálatokról Riszdorfer  János így 

ír: „A templom felújítással az ágostai hitvallású evangéliumi egyház jámborsá-

guknak, vallásszeretetüknek és Istenbe vetett bizalmuknak óhajtották tanújelét ad-

ni, és a templomépítő elődök drága emlékét akarják hálás kegyelettel megtisztel-

ni.” 

Mit tettünk mi az iratokkal és mit tettünk hozzá? Az 1883-ból származó eredeti 

iratokat és könyvecskéket visszahelyeztük az új krómacél urnába, míg a régebbi 

iratoknak csak másolatát, mert azok eredeti példányait restauráltatni kell! 

Mi, az e lapban olvasható elnökségi bizonyságtételt helyeztük el, és a mögöt-

tünk lévő 120 év rövid történetét. Ezen túlmenően a parókus lelkészek és felügye-

lők névsorát 1883-tól napjainkig, valamint a jelenlegi világi, egyházi vezetők, 

presbiterek, képviselő testületi tagok, a felújítást végző vállalkozók, mesterek ne-

veit örökítettük meg. A Hírmondó néhány ez évi száma is bekerült az urnába. 

Ha az Úr Jézus addig vissza nem jön, ha akkor lesz még templomunk, akkor év-

tizedek múltán talán utódaink is örülni fognak ezeknek az iratoknak és hálát adnak 

annak az Úrnak, aki évszázadok óta fenntartja és megőrzi ezt az egyházközséget. 

Demcsákné Balczó Ildikó 

 

   IDEJÉBEN SZÓLUNK! 
 

ADJUNK NAGYTEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁRA 30 %-kal TÖBBET! 
 

Hogyan tehetjük ezt meg? Egyszerűen úgy, hogy az erre a célra szánt adományainkat 

„A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” nevű Alapítvány javára fizetjük be a Gyü-

lekezet pénztárába. Erről a közcélú adományról az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 

Igazolást ad a befizetőnek, s ennek birtokában a 2001. éves személyi jövedelemadó beval-

lásban az adomány 30 %-ával csökkenteni lehet az egyébként befizetendő SZJA-t. 

Például, ha én 10 ezer Ft-ot szánok az evangélikus őseink által felépített Nagytemplom 

felújítására, akkor 14 ezer Ft-ot fizetek be ez év végéig az Alapítvány javára, és az egyéb-

ként fizetendő adómat 4200 Ft-tal csökkentem a bevallásban. Tehát, vagy be sem fizetem, 

vagy ha már befizettem, vagy a munkahely levonta a teljes összeget, 2002. év tavaszán 

visszakapom ezt az APEH-től. Az SZJA törvény 41. § (4) bek. a) pontja szerint ez a le-

vonható adókedvezmény kiemelten közhasznú szervezet esetében összesen 100 ezer Ft 

lehet, azaz 333 ezer Ft az adomány éves felső határa. Másik felső korlát a törvényben az, 

hogy az említett közcélú adományok 100 ezer Ft-os; a biztosítások 50 ezer Ft-os; és a be-

fektetési adóhitel 200 ezer Ft-os adókedvezmény maximumának együttesen, ténylegesen 

igénybe vehető összege nem haladhatja meg az egyébként fizetendő adó felét. Ebből vi-
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szont az is következik, hogy ezt az összesen 50 %-os adókedvezményt akár a közcélú 

adományok 100 ezer Ft-os adókedvezményének maximális igénybevételére is fel lehet 

használni.  

S végül, ne feledjük, az adótörvények két évre érvényesek, ezért ez a lehetőség 2002-ben 

is rendelkezésünkre áll. Egy gyakorlati kérés: az adóköteles jövedelemmel rendelkező be-

fizető személyesen, személyi igazolványával és adószámával (adóazonosító jelével) együtt 

hozza el az adományt a Gyülekezet pénztárába a hivatalos órák alatt, (tehát délután is lehet 

befizetést teljesíteni), hogy az Igazolást ott rögtön kiadhassák számára és azt személyesen 

átvehesse. 

Reméljük, idejében szóltunk, éljünk a lehetőségekkel! 

ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN! 

Garai András 
az egyházmegyei számvevőszék elnöke 

 

 

Megyer Lajos ny. lelkész 90. éves 
 
 

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” 

/Zsolt. 90,12./ 
 

2001. augusztus 18-án töltötte be 90. születésnapját Lajos bácsi. Nem mindennapi 

esemény ez gyülekezetünk életében. Isten különös kegyelme az, hogy Lajos bácsi még 

most is szolgál, leggyakrabban a Kistemplomban. Pedig földi élete kezdetekor sok nehéz-

séggel, nyomorúsággal kellett szembenéznie, mivel szegénysorsú iparoscsaládból szárma-

zott, és még a soproni teológián is egy betegség és kórházi kezelés után sikerült ingyenes 

ellátást kapnia. 

1935 februárjában végezte el a teológiát és Nyíregyházán avatta fel Geduly Henrik püs-

pök úr. Közvetlenül ezután Ózdra került, ott ismerte meg későbbi feleségét, mind a mai 

napig hűséges társát, Vilmi nénit. Életútja később újra Nyíregyházához kötötte, pontosab-

ban a Dél-Szabolcsi Egyházmegyéhez ill. gyülekezethez. Esperesként is szolgált és szemé-

lyéhez kötődik a borbányai, valamint a nyírszőlősi templomok építése. 23 évig volt az 1. 

számú nyíregyházi körzet lelkésze, és 74 éves korában ment „hivatalosan” nyugdíjba, 65 

éven át szolgált az egyházmegyében. Azok közé a lelkészek közé tartozott Lajos bácsi, 

akik legszorgalmasabban látogatták híveiket, igyekeztek mások terheit hordozni. Ez meg 

is maradt a gyülekezet emlékezetében a mai napig. 

Az 1. számú körzet kívánja, hogy Isten éltesse Lajos bácsit kedves feleségével együtt, és 

hordozza továbbra is őket kegyelmesen. 

Az 1. sz. kistemplomi gyülekezet 

 

Augusztus 19-én a Nagytemplomban, a délelőtti istentiszteleten köszöntötte 

Bozorády Zoltán püspökhelyettes, Megyer Lajos lelkész urat és feleségét. Lajos 
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bácsi hitvallással tekintett vissza életútjára, megköszönve Urunknak, hogy a nehéz 

élethelyzetekben is őrizte és megtartotta. 

Vilmi néni személyes bizonyságtételként az „Isten nékem erőm, bizodalmam” 

kezdetű énekünk eléneklésével vallott hitéről. 

A szerkesztőség Isten áldását kívánja mindkettőjük további életére. 
 

Sorozatot indítottunk „Találkozásom Jézussal” címmel. Várjuk azok bizonyságtételét, akik 

gondolataikat, tapasztalataikat –(névvel vagy név nélkül)- megosztanák a Hírmondó olva-

sóival. Rövid írásaikat a Szerkesztőség címére küldjék. (Luther tér 14. sz.) 

 

Találkozásom Jézussal 
 

„Elég neked az én kegyelmem” 

 Már régóta készülök arra, hogy ne csak elmondjam, hanem papírra is vessem Isten iránt 

való örök hálámat és örömömet hűséges szeretetéért, amiről olyan sokáig nem is tudtam, 

irgalmáért, amit nem vont meg tőlem, pedig megérdemeltem volna. 

Nem nevelkedtem vallásosan. 16 éves voltam, amikor meghalt édesapám. Attól kezdve 

sokat foglalkoztatott az élet és halál gondolata. Ennyi lenne az élet? Eszünk, iszunk, tevé-

kenykedünk és meghalunk? Ha valaki nem hagy maradandót az utókor számára, miért él 

egyáltalán? 

Sokáig kerestem a boldogságot, valakit, akiben megbízhatok, akire rábízhatom magam, 

aki segít, megért és feltétel nélkül szeret. Akkor még nem tudtam, hogy ezt a vágyunkat, 

sóvárgásunkat egyedül Isten tudja kielégíteni. Így hát mindig bálványokat imádtam helyet-

te, először édesanyámat, utána férjemet, majd gyermekeimet. Nagyon erős volt az „én-

bálvány” is, a saját vélt jóságom! 

Férjemmel sokat beszélgettünk arról, mi életünk célja? Hasonlóak voltak vágyaink: gye-

rek, lakás, autó, elégséges fizetés, nyaralás, egy kis szórakozás. Milyen földhözragadt, mu-

landó célok! 

Egy alkalommal Billy Graham egy könyve került a kezembe, amely nagyon magával 

ragadott. Istenről szólt! Elkezdtem a Bibliát is olvasni. Ebből a férjemmel óriási konflik-

tushelyzet adódott. Válaszút elé állított: vagy leteszem a Bibliát, vagy lehet, hogy elvá-

lunk. A válástól gyerekkorom óta irtózom, hiszen szüleim is elváltak, és úgy gondoltam, 

hogy ez Isten előtt is utálatos lenne. Így aztán hosszú belső tusakodás után a Bibliát tettem 

le. Házasságunk mégsem lett boldog, beszélgetéseink üresek voltak, közös dolgaink meg-

oldatlanok maradtak. Közös életünk romokban hevert… 

Kétségbeesésemben új bálványt kerestem. Megismerkedtem egy férfivel, bár megpró-

báltam küzdeni érzéseim ellen, tehetetlen voltam: az újabb bálvány „megszületett”. Elhi-

tettem magammal, hogy gyermekeimnek is jobb a válás, mint elviselni megromlott kap-

csolatunkat. Elegem van a tűrésből, eddig futotta az erőmből, ezen túl azt csinálok, amit 

én akarok –gondoltam. Elváltunk. Új, tisztázatlan kapcsolatomban idegen szellemi áram-

latokba kerültem, okkult dolgokba keveredtem. Kézrátétes gyógyítás, jóslás, ingázás, 

dianetika, keleti misztika –csupa ördögi dolgok! Azt gondoltam nyitott vagyok mindenre, 
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majd kiszűröm mindebből, ami nekem kell. Nem így történt. Helyette jött a lelkiismeret-

furdalás, a kényszerképzetek, öngyilkossági gondolatok. 

Végső kétségbeesésemben újra olvasni kezdtem a Bibliát. A lelki tükörből, amit Isten 

felém tartott egy szörnyeteg nézett vissza rám: jónak hitt magam. Úgy éreztem, egy pilla-

natig sincs jogom tovább élni! És ekkor az én csodálatos, örök hűséggel szerető Krisztu-

som –aki értem is kereszthalált szenvedett, feltámadt és él- lehajolt hozzám és kiemelt a 

mocsárból.  

A Szentlélek ajándékaként csodálatos világ tárult ki lelki szemeim előtt! Új látást és hal-

lást kaptam. Isten igéje friss patakként csordult rám. Amire régóta vágyódtam: hazatalál-

tam! 

B.G.G. 

 

Augusztus 26-án, a Nagytemplomban a délelőtti istentiszteleten köszönt el 

gyülekezetünktől Bartha István lelkész úr, aki szeptembertől a balassagyar-

mati gyülekezetben szolgál. 

Esperes úr Útmutatónk arra a napra kijelölt igéjével búcsúzott a távozó mun-

katárstól:  

„Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!” /2Móz. 14,14./ 

„Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” 

/1Kor. 15,57./ 

Veczán Zoltán, a 3-as körzet felügyelője is elköszönt elnöktársától. Az alábbi-

akban – a teljesség igénye nélkül – adjuk közre az istentiszteleten elhangzott be-

szédet: 

Tisztelt gyülekezet! 

A gyülekezet és a hármas körzet nevében az alábbi gondolatokkal köszönök el 

Bartha István volt igazgató lelkésztől: 

Hála, köszönet, öröm, reménység. Szavak, melyeknek a mai világunkban 

sokszor csak a templom falain belül van jelentőségük, és csak azoknak jelentenek 

valamit, akik szívükben elfogadták Jézust uruknak. Szavak, melyekkel csak meg-

közelíteni lehet egy életszakasz lényegét, egy döntés hátterét, egy fel nem tett kér-

désre a választ. 

Hála legyen Istennek, hogy megtartott bennünket a nehéz időkben. Nagy utat 

tett meg gyülekezetünk az elmúlt években, melyből kitörölhetetlen érdemeket 

szerzett Bartha István lelkész. Alázattal végezte munkáját, mert szolgálatnak te-

kintette Istentől elkért hivatását. 

Köszönet Istennek, hogy István személyében „együgyű” lelkészt adott gyüleke-

zetünknek, aki számára az Isten ügye volt a legfontosabb, és csak ennek vetette 

alá szolgálatát. 

Öröm, hogy Isten olyan gyülekezetben készített helyet lelkész úrnak, amely 

megállt a nehézség, a próbák idején, ahol az imádságos hit védőpajzsa erősebb 
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volt a sátán dárdájánál. Öröm, hogy nehéz próbákon megedzett szívvel végezheti 

új gyülekezetében szolgálatát. 

Reménység, hogy Isten megáldja életét, új helyen végzendő munkáját, és a  

nyíregyházi gyülekezet újra olyan lelkészt kap, aki nem egyéni érdekek, spirituális 

hatalomvágy beteljesülésének tekinti egyházközségünket, hanem a szolgálat hely-

ének. 

Kérem, hogy hordozzák szívükben naponta gyülekezetünket, kérve Istent, hogy 

a gyülekezetet-építő, hívő lelkész érezzen elhívást a szolgálatra a nyíregyházi gyü-

lekezetbe. 

Kedves Lelkész Úr! 

Isten áldja meg további szolgálatodat! 

Veczán Zoltán, körzeti felügyelő 

 

 

A magyar Biblia bölcsőjénél jártunk 
 

Laborczy Géza lelkészünk és Endreffy Zsolt felügyelőnk szervezésében és vezetésé-

vel -a nyár elején- kirándulásra indultunk, a kistemplomi gyülekezet tagjai. A létszám 56 

fő volt. Egy autóbusz, és több személykocsi szállította a boldog gyülekezeti tagokat. Ra-

gyogó időben indultunk és autóztunk a várakozás örömével a szívünkben. 

Az első állomás Tállya volt. Az ódon evangélikus templom oldalán márványtábla adja 

tudtára az érdeklődőknek, hogy itt keresztelték meg Kossuth Lajost. Rövid történeti ismer-

tető után elénekeltük a Himnuszt s folytattuk utunkat. 

Vizsolyba érve szép virágos környezetben pillantottuk meg az öreg református temp-

lomot. Már az 1200-as években is állt itt egy kis templom, amit az évszázadok során több-

ször átépítettek, bővítettek. Egy eredeti festés latin szövege ma is figyelemre méltó. Fordí-

tása így hangzik: „Ha itt állsz, imádkozz. Ha nem imádkozol, menj ki.” De jó lenne, ha ezt 

soha nem felejtenénk el Isten házában mi sem. Részt vettünk az istentiszteleten, előbb 

azonban három szavalatot hallgattunk meg, köztük Reményik Sándor: A fordító c. versét, 

mely ezen a helyen igen aktuális volt, s ezt mi is éreztük.(idézet a versből): 

„Az, kinek a szellemét ma körülálljuk, 

A Legnagyobbnak fordítója volt, 

A Kijelentés ős-betűire 

Alázatos nagy gonddal ráhajolt.” 

Megnéztük a fordítás egy eredeti példányát, és sok egyháztörténeti dokumentumot. 

Nagy örömünkre, sok kiránduló csoport látogat el erre a helyre. Ott tartózkodásunk ideje 

alatt állandóan tele volt a templom, s csoportok váltogatták egymást. Kellemes, virágos, 

árnyas vendégfogadó helyet rendezett be az itteni gyülekezet, ahol hosszú asztalok, lócák 

várják a pihenni vágyókat. Mi is itt ebédeltünk jó étvággyal. 

Göncre érve a templom mellett szép Biblia-múzeumot találtunk. Ízelítőt kaptunk ab-

ból, hány országba s hány földrészre jutott el a Szent Könyv, s hány nyelvre fordították le. 

Itt is volt egy eredeti példány a Károlyi Gáspár-féle fordításból. Összesen hat darab van 

belőle. 
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Utunkat folytatva, Fűzéren a fiatalok alföldi ember létükre kipróbálhatták erejüket és 

ügyességüket a hegymászásban. Csodálatos kilátásról meséltek, amikor visszaérkeztek a 

hegy tövében pihenő csoporthoz. 

Utolsó állomásunk Kőkapu volt. A tóparton sétálva, a magas hegyekben gyönyörköd-

ve megfogalmazódott bennünk, -s néhányan elénekeltük csendben, csak magunknak: 

„Nagy vagy te, Isten nagy a te hatalmad. 

Világteremtő a te szózatod; Mondád legyen! – 

S a puszta semmiségből, Világosság s mindenség támadott(…) 

Remeg szívem s megdöbbenvén csudálja, 

Mindenható dicső hatalmadat.” 

Hazafelé egyik éneket énekeltük a másik után, így búcsúztunk a szekeresbokri testvé-

rektől is, akik hazaérkeztek, ezért leszálltak a buszról, de már egy újabb kirándulás tervét 

szövögettük. 

Kovács Jánosné 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

 

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

Kopacz Jázmin, Járosi Mihály Bence, Tomku Tamás, Tomku Kinga, Da-

neluszki Fanni, Maroda Máté, Bezerédi Erik, Rácz Patrik, Tóth Erika, Nagy 

Dániel, Garaj Vivien, Garaj Flóra, Tamás Eszter, Kemény Viktor Péter, Fa-

zekas Áron, Tálas Flóra Panna, Magyar Dániel, Mihályi Vanessza, Kiss Dá-

vid Krisztián, Majoros Boglárka, Szabó Rozina Ditta, Kiss Bence, Berecz 

Kitti, Markovics Nikoletta, Szuhánszki Soma, Mezősi Milán, Barta Tibor, 

Barnák Dániel, Sztrehószki Márk Erik, Sztehószki Levente Zsolt, Szokol 

Szabolcs, Szokol Dorina, Szokol István, Szokol Georgina, Szokol Virág,  

Felnőtt keresztelés: Tóth Erzsébet, Mulik Sándor, Tamás Melinda, Ómajté-

nyi Eszter 

Házasságkötések:  " Amit Isten egybeszerkesztett..." 

Ferencz Róbert és Sipos Erika, Viski Zoltán és Mazák Zsuzsanna, Pinté 

Gyula és Czifra Beáta, Jurth György és Maknyik Anita, Almási György és 

Molnár Katalin, Erdei József és Povazsanyecz Enikő, Babicz Csaba és Bu-

dai Mónika,Topperczer István és Fazekas Katalin, Bartovics Norbert és Gá-

lik Csilla, Ambrusz Róbert és Pánzes Zsuzsa, Sipos Attila és Kardos Anita, 

Kukucska Róbert és Rácz Anett, Fejes Ákos és Takács Zsuzsanna, Bauer 

László és Hugyecz Gabriella, Velicskó Szabolcs és Bocskai Marian-

na,Czapp Miklós és Palicz Ágnes, Koczka Mihály és Malakuczi Melinda, 

Biri András és Sulek Annamária, Jakubács Zsolt és Turcsán Éva, Kerezsi 

Attila és Demeter Csilla, Tiszai Mihály és Földmives Csilla, Szabó Attila és 

Molnár Timea, Kiss József és Orosz Edit, Szedlák Szabolcs és Gerbár Anita, 

Pinke Zoltán és Baglyos Ildikó, Szamosszegi Attila és Laskovics Mária 

Elhunytak:   "Én vagyok a feltámadás és az élet...” 
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Vágner József 82, Tomasovszki Pál 72, Pazonyi Istvánné Valent Julianna 

94, Dr. Nádassy Andrásné Mikler Anna 86,  Nádasi József 72,  Helebrand 

Károly 60,  Kovács Zeleny József 73, Szmolár András 73, Kovács István 60, 

Czirják András 62, Závodny Pál 86, Kósa József 70, Kóka Erik Márk 7 hó-

nap, Palicz Józsefné Kubinyi Erzsébet 89, Povazsanyecz Mihályné Szikora 

Julianna 80, Tóth Sándorné Nagy Eleonóra 62, Bogár János 80, Szoboszlai 

András 81, Kosina Mihályné 79, Palicz Mihályné Kósa Julianna 79, Dudás 

Béláné Göcze Ilona 89, Gyebrószki Mihály 61, id. Kiss György 91, Magyar 

András 59, Gyebrószki József 82, Kovács János 90, Kárászi Andrásné Barta 

Erzsébet 83, Mráz János 61, Hibján Pál 54, Mihalik József 66, Gyöngyösi 

Pálné Ströbik Piroska 74, Ilcsik Józsefné Suhajda Ilona 79, Pálos Istvánné 

Szabó Gizella 86,  Huczman Mihályné Lukácskó Mária 91,  Henzsely 
György 78, Tarczali Pál 70, Orosz György 59, Csernyik Pál 61, Gincsai Ist-

vánné Buskó Mária 47, Palicz Istvánné Koczka Ilona 90, Sallai istvánné 

Barta Mária 82, Szuhánszki István 42, Benkei József 47, Mérő János 57, Ze-

lenyánszki Andrásné Bacsóka Mária 90, Daneluszki Mihályné Bogár Ilona 

69 
A Megyer házaspár fiát a Teremtő magához szólította. A gyülekezet osztozik a család gyá-

szában, és az Úr vigasztalását kérjük számukra. 

 

 

Hírek 

 
 

-A kollégiumszentelésre és iskolaavatásra meghívást kapott a denkendorfi (né-

met) evangélikus gyülekezet. A testvérgyülekezetet tizenegy fő képviselte. Gyü-

lekezetünk elnöksége ez úton mond köszönetet mindazoknak, akik segítettek 

abban, hogy a három napig itt tartózkodó vendégek jól érezzék magukat!  

A sokféle önkéntes felajánlásnak köszönhetően nem terhelte kiadás egyházközsé-

günket. 

 

-Gyülekezetünk énekkara augusztus 25-én Tállyán szolgált. 26-án a Novajidrányi 

Református Gyülekezet meghívására az istentiszteleten adtak hangversenyt. 

 

-Kezdődik a hittanoktatás! Minden iskolában van lehetőség arra, hogy a gyerme-

kek hittanoktatásban részesüljenek. Kérjük a szülőket, nagyszülőket, hogy felvi-

lágosításért forduljanak a Lelkészi Hivatal munkatársához. 

 

-Szeptember 23-án de. 1000-kor kezdődik a CSENDESNAP Szekeres-bokorban. 

-Szeptember 30-án ARATÁSI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET lesz a Nagy-

templomban. (Majd azt követően -terv szerint- lelkészválasztó közgyűlésre ke-

rül sor.) 
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Októberi előzetes 
 

Októberben megkezdődik a konfirmációra való felkészítés! Jelentkezés: a Lelké-

szi Hivatalban, vagy a körzet lelkészénél. 

Október 7-én, vasárnap 18 órakor a Nagytemplomban az egyházzenei est vendé-

ge: Trajtler Gábor orgonaművész, az Evangélikus Egyház főzeneigazgatója. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Bach –estre. 

Október 21-én, vasárnap de. 10 órakor ÜNNEPI ISTENTISZTELETEN emléke-

zünk meg a Nagytemplom felszentelésének évfordulójáról. 

Október 22. Templomszentelési évforduló. 1786-ban, azaz 215 éve volt Nagy-

templomunk felszentelése. 

Október 31-én REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 
 

Elnézést kérünk azoktól, akiknek írását anyagtorlódás miatt csak a következő 

számban tudjuk közölni. (a szerk.) 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: október 21. 

Lapzárta: október 7. 
 

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 

E-mail -szerk.:hirmondo.1@dpg.hu 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

Készült: OKTESZT kiadó nyomdájában 1600 pld.-ban. 


