
 

 

Isten garanciája 
 

 

 

 

 

ISTEN ÖRÖME 
 

Lukács evangéliumának 15. fejezete végig Isten öröméről szól. Arról az örömről, 

amelyet októberi havi igénk így mond: „nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen 

bűnös megtérésén, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megté-

résre” 

Komolyan mondja ezt Jézus? Tényleg jobban örül Isten a bűnösöknek, mint az 

igazaknak? Igaz lenne, hogy Isten számára több gondot jelentenek a mi erényeink 

és jóságunk, mint hibáink és bűneink? Azt gondolom, hogy ez így igaz. Mert az, 

aki meg van elégedve magával, aki mindent jól csinál, annak nincs szüksége segít-

ségre. És így nincs szüksége Istenre sem. Igaznak tartja magát, olyannak, aki 

megérdemli a jutalmat, az elismerést, az üdvösséget. Aki azonban szenved kudar-

cai, csődjei, bűnei miatt, az Isten kegyelmére, segítségére vár, arra, hogy megbo-

csásson neki, és új életre szeresse.  

De vannak, akik még ezt is elutasítják. Nemrégiben azt mondta nekem valaki: „Én 

nem szeretem a bűnbocsánatról szóló prédikációt, az úrvacsorát. Az ember tegye a 

jót, ha pedig hibázott, vállalja emelt fővel a büntetést”. Csak azt tudtam válaszolni 

neki: Nem tudja, mit beszél. Mert Isten igéje szerint a bűn büntetése a halál, a kár-

hozat. És ezt Isten nem akarja. Számára mindennél drágább az ember élete, lelke, 

az üdvössége. Isten bánkódik a tőle elszakadt, a bűn útján járó, elveszett ember 

felett. És mindent megtesz azért, hogy megkeresse, megtalálja. Istennek nem örö-

me az, ha valaki elrontja az életét, és ennek következtében elkárhozik. Ő nem örül 

a bűnös halálának, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen.  Ezért küldte utá-

nunk Fiát, Jézus Krisztust, aki megkeresi és megmenti a bűnösöket. (Már ha hagy-

ják magukat.) És ezért adta Jézus a kereszten az életét. Isten nem ellendrukker, aki 

kárörömmel nézi, hogy vergődünk és végül elveszünk a bűnben, hanem féltő sze-

retettel javunkat akaró és munkáló Atya, aki mindent megtesz gyermekeiért. Szá-

mára a legelesettebb, a bűnben legelveszettebb ember is érték, és legnagyobb 

öröme az, ha megtalálhatja és megmentheti. Ha örömet akarsz szerezni Istennek, 

engedd magad megtalálni! Neked is ez lesz a legnagyobb öröm. 

Balicza Iván lelkész 

X. évf. 10. szám 

2001. október 

 

 

Jézus Krisztus mondja: Nagyobb öröm lesz a 

mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint ki-

lencvenkilenc igaz miatt. (Lk. 15,7.) 
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Olvasói javaslatra, a vezércikk megírására –alkalmanként– Nyíregyházáról 
elszármazott, vagy korábban gyülekezetünkben igét hirdető lelkészeket 
kérünk fel. Fogadják szeretettel szolgálatukat! (Szerk.) 
 

Nyíregyházán születtem, 1948-ban. Itt jártam általános iskolába, és itt is érettsé-

giztem a Vasvári Pál Gimnáziumban. Gyermekkorom meghatározó, szomorú 

eseménye volt, amikor tizennégy éves koromban tragikusan meghalt édesapám. 

Hiánya végigkísérte és meghatározta serdülő éveimet. Az érettségi évében a Tele-

vízió Ki miben tudós vetélkedőjén első helyezést nyertem, így automatikusan ke-

rülhettem az orvosi egyetemre is. A hirtelen rám szakadó önállóság nem tett jót 

életvitelemnek. Egyre inkább „elveszett” lettem. Hiába próbáltam megállni a saját 

erőmből, nem tudtam változtatni magamon. Ebben az időben sokan imádkoztak 

értem, és végül Isten meghallgatta a kitartó imádságokat. Eljutottam egy csendes-

hétre, ahol szembenéztem elveszett voltommal, és megismertem Jézus Krisztust 

személyes Megváltómnak. Új életet és új életcélt kaptam Tőle. Istenben pedig el-

veszített édesapám helyett Mennyei Atyát nyertem. Rövidesen felismertem az Ő 

vezetését, és tanulmányaimat a Teológián folytattam. 1976-ban a nyíregyházi 

nagytemplomban szenteltek lelkésszé. Társat is kaptam Atyámtól, drága hívő (és 

szintén nyíregyíházi) segítőtársat. Az évek során öt gyermekkel ajándékozott meg 

minket Urunk. Lelkészi szolgálatomat Miskolcon kezdtem segédlelkészként, majd 

másodlelkészként, három év után a salgótarjáni gyülekezet lelkészévé választott. 

Tizenegy év után pedig a Budavári Gyülekezet hívott meg lelkészéül. Azóta itt 

vagyok a helyemen. Életem első társát az Úr közben magához szólította. Nem volt 

könnyű elfogadni döntését, és egyedül maradni öt gyermekkel. Nem tudtam Isten 

akaratát, de azt tudom, hogy Ő megsebez, de be is kötöz. Kegyelmének ajándéka-

ként adott új társat, aki hitben járó, szerető feleség, és gyermekeimnek édesanyjuk 

helyett igazi édesanyja lett. Budavári szolgálatomban sok örömben és áldásban 

volt és van ma is részem, és a zsoltáríróval együtt mondom: „Adjatok hálát az Úr-

nak, mert jó, mert örökké tart szeretete”.  (Zsolt. 136,1) 
Balicza Iván 

 
Lapzárta után érkezett! 

 
A Nagytemplomban, 2001. október 14-én megtartott lelkészválasztó közgyűlésen 

a szavazás eredménye: 
Adámi Lászlóra 164 igen szavazat, 
Molnár Erzsébetre 38 igen szavazat érkezett. 

A fentiek ismeretében, a Balassagyarmatra távozott Bartha István helyére 
Adámi László, nyáregyházi lelkészt választotta meg a gyülekezet.
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NAGYTEMPLOMUNK FELSZENTELÉSÉNEK 

215. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELJÜK 

2001. OKTÓBER 22-ÉN 
 

ÜNNEPÉLYES NYILATKOZAT 
 Mi, az ősi, 248 éve alapított Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbité-

riumának ma élő tagjai az ÚRISTENNEK adunk hálát azért, hogy Gyülekezetün-

ket a történelem viharai közepette is mind ez ideig kegyelmesen megtartotta. 

Templomfelújító őseink iránti tisztelettel és az örömtől megrendült szívvel ol-

vastuk azt a tudósítást a legutolsó Hírmondóban, amely ismertette a templom-

gömbben talált három levelet. Elődeink eddig ismeretlen üzenete huszonegyedik 

századi utódaiknál ért célba.  

 Templomukról példamutató áldozatkészséggel gondoskodó eleink 179, 148 és 

118 éve is bíztak abban, hogy a jövőben is lesznek evangélikus hitükhöz és ősi 

templomukhoz hű keresztyének, akik a templomtorony következő felújításakor 

biztosan megtalálják azokat az üzeneteket, amelyek dióhéjban tartalmazzák nyír-

egyházi gyülekezetünk addigi történetéről és életéről szóló híradásokat. 

 Egyidejűleg hálás köszönetünket fejezzük ki egyházközségünk mai elnöksége 

mindhárom tagjának, azért az egyöntetű és egyértelmű bizonyságtételért, amit he-

lyettünk is megfogalmaztak és a templomgömbben életjelként elhelyeztek. Az 

utódainknak szánt üzenet a lutheri reformációban gyökerező s itt és most megélt 

hitünkről ad hű és igaz tanúságot. 

 Mi is vállaljuk és valljuk ezt a bizonyságtételt, és kérjük az egyházközség el-

nökségét, hogy ennek szellemében vezessék tovább evangélikus gyülekezetünket, 

hogy hűségesen kövessük az Úr Jézus Krisztust, akit Mennyei Atyánkkal együtt 

imádva arra kérünk, hogy a Szentlélek által legyen és maradjon a harmadik évez-

redben is gyülekezetünk őriző Pásztora. 

Erős várunk az ÚRISTEN! 

Ezt az Ünnepélyes Nyilatkozatot a Nyíregyházi 

Evangélikus Egyházközség Presbitériumának tagjai 

Nyíregyházán, 2001. szeptember 27-i ülésükön fogadták el. 

 

 

 

Figyelem! 
 Október 28-án áttérünk a téli időszámításra! Az órákat egy órával vissza kell állítani! 

Ettől a naptól, a gyülekezeti alkalmak 17 órakor kezdődnek a Nagytemplomban és a Kis-

templomban. Körzetekben a megbeszéltek szerint. 
„ ….Meg kell írni ezt a jövő nemzedéknek,  

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

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK RÖVID TÖRTÉNETE 

6. rész 

A TEMPLOMÉPÍTÉS (1781-1786) 

 
Úgy érzem, hogy ebben a részben ki kell lépnem a cikkíró egyszerű tárgyilagosságá-

ból, hiszen most nem a gyülekezeti történelmünk egy korszakáról kell írnom csupán, ha-

nem meghatott és megrendült lélekkel vallani a csodáról: egy nép, az alig több mint 5000 

fős, evangélikus tirpákság, erejét meghaladó feladatot vállal, mégis felépíti álmai templo-

mát, hihetetlen áldozatkészséggel és Istenbe vetett rendíthetetlen bizalommal. 

Közel 30 nehéz év állt mögöttük, harcoltak a földdel, harcoltak a megélhetésért, de min-

denekelőtt küzdöttek az evangéliumi hitük szerinti, szabad vallásgyakorlat engedélyezésé-

ért. Lehet, hogy sokszor elcsüggedtek, de nem adták fel a reményt! A történelem Ura – aki 

azt ígérte, hogy „a reménység pedig nem szégyenit meg” – adott egy császárt, II. Józsefet, 

aki 1781 őszén kiadta a híres türelmi rendeletét (Ediktum Tolerantiae) 

A rendeletnek az volt a lényege, hogy ahol azt legalább száz nem katolikus család ké-

relmezi, ott engedélyezni kell a templom és az iskola építését, valamint lelkész és tanító 

alkalmazását. 

Eleinte még sok megszorítás kísérte ezeket az engedményeket, így például az, hogy az 

„oratoriumok” (imaházak) csak torony és harang nélkül, és csak udvari bejárattal épülhet-

nek. 

A rendeletet a helytartótanács 1781. október 29-én hirdette ki az egész országban. 

A sokat szenvedett és megalázott Tapolcsányi György pásztorolta egyházközség veze-

tői, kérelmet adtak be, már 1782. március 10-én, melyben „esedeznek, hogy engedtessék 

meg nekik templomot építeni, és annyi papot tartani, amennyi szükséges.” 

Míg az engedélyre vártak, addig sem tétlenkedtek a hívek. Még az év augusztusában 

írásba foglalták a felajánlásokat az építendő templomra, mely adományok 4 rhénes forint-

tól 100 forintig terjedtek. Arra is kötelezték magukat „hahogy pedig meg nem adnánk, 

vagy megadni nem akarnánk, adunk hatalmat… a communitásnak (egyházközségnek) 

hogy bármely tekintetes nemes vármegyei tisztjeivel rajtunk és maradékunkon megvehes-

se és megvétethesse.” 

Mennyit ért egy rhénes forint? Összehasonlításul: egy „temetés prédikációval” 15 garas, 

egy gyerek évi tandíja 5 garas volt. 

A várt engedély, több mint egy év után, 1783. április 14-én érkezett meg, és bizony csa-

lódást okozott! 

Többek között ez állt benne: „A nyilvános gyakorlattal bíró imaház tervezete, amilyen 

imaház a kérvényezőket nem igen illeti meg, általuk elkészíttetett és beküldetett; ugyan 

megkerestetnek, hogy a piac felőli oldal minden felesleges pompa nélkül építtessék s 

csakis a szükségnek szolgáljon.” A Giuseppe Aprilis olasz építész tervezte templomot te-

hát túl nagynak és pompásnak ítélték és a második lelkész tartása iránti kérelmüket sem 

teljesítették. 

Sok nehézség között edződött őseink ezt nem hagyták ennyiben: ha a budai helytartóta-

nács ilyen szűkmarkú volt, akkor fordultak a császárhoz, annak „veleszületett kegyességé-
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re és kegyelmére” apellálva. Az 1873. június 23-án keltezett felségfolyamodványban az 

alábbiakat kérték: „Nyilvános vallásgyakorlatunk s ezzel a római katolikus parochusnak 

való mindennemű alárendelés és stólafizetés alól való felmentéséért, szilárd anyagból 

templom és torony építhetéséért, haranghasználatért, nemkülönben két lelkész és három 

tanító alkalmazásának engedélyezéséért esedezünk, amire a nép lélekszáma és ebből eredő 

szükségleteink köteleznek minket.” 

Hisszük, hogy a mi hűséges Urunk lágyította meg a vármegye alispánjának és „közön-

ségének” szívét, mert a folyamodványt pártolólag terjesztették fel. 

Természetesen azért okuk is lehetett a jóindulatra, hiszen a tirpákságot józan, takarékos, 

szorgalmas és jó adófizető népnek ismerték. Ezenfelül a vármegyeiek megállapítása sze-

rint is az 5412 lélek (1782-es népszámlálási adat) számára szűk volt a náddal fedett fa 

templom, melyben télen hideg, nyáron pedig por és forróság volt. 

Új lendületet adott az előkészítő munkának az a tény, hogy Tapolcsányi György „ereje 

megfogyatkozván” az eklézsiától búcsút vett, s helyére 1783. szeptember 26-án új lelkész 

érkezett Felsősajóról: Schmál Sámuel személyében. Ő irányította a gondos előkészítést. 

Hagyományaink szerint a tirpák gazdák 60 lovasfogatot is beállítottak egyszerre a kő-

hordásra, kora hajnalban indultak Bodrogkeresztúrra, a sáros földutakon küszködve, éjfél 

is volt mire megérkeztek a megrakott szekerek. 

1784 elején egymás után készültek a szerződések, áccsal, fakereskedővel, téglaégetővel. 

1784. március 24-én köti meg az egyházközség a templom építési szerződését Krichbaum 

Ignác vármegyei mérnökkel és Bertnicsek Leopold kőműves mesterrel. Ugyanezen a na-

pon Bónis László vármegyei küldött megszabja a főbb méreteket: „Az épületnek hossza 

légyen 22 öl, szélessége 12 öl.” (1 öl = 1,86m) 

Másnap, 1784. március 25-én történik meg az alapkő letételének ünnepélyes aktusa. 150 

évvel később jubileumi igehirdetésében Paulik János igazgatólelkész ezt mondta: „Irigy-

lem azt a 150 évvel ezelőtt volt elődömet Schmál Sámuel akkori evangélikus lelkészt, aki-

nek az Úr azt a gyönyörű szerepet juttatta, hogy letehette ennek a templomnak az első 

alapkövét.” 

A templom méretei lenyűgözőek, ma is ámulatba ejtenek, ha belépek. Egy kis gyüleke-

zet hogyan foghatott bele egy ilyen, erejét meghaladó vállalkozásba? Az utódokra gondol-

tak, növekvő, virágzó gyülekezetnek építettek? Vagy a hatóságok szándékosan szabtak 

teljesíthetetlen feltételt, hogy megakadályozzák a megvalósítást? A forrásmunkák ellent-

mondóak, de nem is ez a lényeg. Az igazán csodálatra méltó az a szent merészség, lelke-

sedés és áldozatkészség, mely a tervet keresztülvitte! Milyen kincsek rejlettek azokban a 

szívekben, amelyek egy ilyen vállalkozás végrehajtásához szükséges anyagi kincseket elő-

teremtették? Mindenki megtette, ami tőle telt, a családok elküldték munkabíró tagjaikat, és 

azok segédkeztek az építésnél. Takarékos gazdaasszonyok előadták a lassanként össze-

gyűjtött garasokat, forintokat, ha kellett megkoplalták az áldozathozatalt. Az örökkévaló 

Isten mindig megáldja a bátor, győzelmes hitet, megjutalmazza a benne bízókat. 

A csoda bekövetkezett, az akkori építési technológia mellett, és szállítási körülmények 

között két és fél év alatt elkészült a templom. Igaz, torony nélkül, fehérre meszelve, mégis 

külső megjelenésével és belső arányaival nagyszabású elgondolást mutat, pilléreken nyug-

vó boltozatai a maradandóságot idézik. 
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1786. október 22-én, 215 évvel ezelőtt, templomszentelési ünnepre gyülekezett az egy-

házközség apraja-nagyja. Milyen nagy volt a hála a szívekben, hogy dicsőítették Istenüket! 

Hagyományaink szerint olyan nagy volt az örömük, hogy a délelőtti, ünnepi istentisztelet-

ről haza sem mentek, hanem énekelve együtt maradtak új templomukban az esti istentisz-

teletig. Bizonyára megfogadták a zsoltáríró felszólítását: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, 

mert örökké tart szeretete!… Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete.” 

/Zsolt.136,1;4/ 

Ez az örökkévaló szeretet tarja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségünket közel 

250 éve. 

Mi, mai gyülekezet boruljunk le hálával a Szentháromság Isten elé, és hajtsuk meg fe-

jünket templomépítő őseink példaadó hitbuzgalma és áldozatkészsége előtt! Hirdessék 

ezek a kövek, még sok nemzedéken át Isten dicsőségét. 

Forrásmunkák: 
 1.) Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség levéltári iratai 
 2.) Beszélő kövek 1934, jubileumi kiadvány 
 3.) Dr. Vietórisz István: Tirpákok (1939)  

Demcsákné Balczó Ildikó 

 

 

Egy könyv, amit minden nyíregyházi evangélikusnak el kellene olvas-

ni! 
 

Dr. Vietórisz István: TIRPÁKOK 
ÉLETKÉPEK EGY VÁROS HŐSKORÁBÓL 

 

Nyíregyháza megyeszékhellyé válásának 125. évfordulójára jelent meg 

az 1939-ben  kiadott kötet hasonmás kiadása 2001-ben 
 

Ez a kis könyv 465 klasszikus verssorban írt hálás emlékezés a város őslakosságának 

templomépítésére. Ismeretes, hogy 1753-ban, (gyülekezetünk pecsétjén ez az évszám sze-

repel!) Nyíregyházára érkezett mintegy 300 tót ajkú család Békés megyéből, ahol nem 

csak szállásföldekre kaptak bőséges lehetőséget, hanem ígéretet arra is, hogy az ezen a vi-

déken teljesen ismeretlen protestáns-lutheránus (evangélikus) vallásukat szabadabban 

gyakorolhatják majd – írja a kötet Záró megjegyzéseiben Margócsy József helytörténész, 

ny. főiskolai igazgató. A tirpák szó jelentése nyelvünkön: tűrő, szenvedő. Minden további 

kommentár helyett néhány verssor a 465-ből a könyv végéről, kedvcsinálónak: 

 
Tirpáknak csúfolt a világ? Én büszke vagyok rád 
Egyszerű, hűséges, dolgos munkása hazámnak! 
Ez volt, ez marad ő ezután is minden időbe, 
Itt.a homok közepén verítékét ontva, jövődért 
Él- hal, küzd ez a nép, érted, te szegény  
Magyarország! 
Ezt fogadom s így lesz! 
Vivát! Zúgott a tanács rá. 

UTÓHANG 

 És ez a tirpák nép egyenesnek látja az útját, 
Istenfélelem és szorgalmas munka síriglan 
A fiak és unokák lelkén is uralkodik Isten: 
Isten az úr, aki áld, vezet és dönt minden idő-
ben… 
Nézzetek, óh unokák, minden-nap vissza a múlt-
ba; 
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Múlt örömét, búját kegyelet szépítse, derítse – 

 
Egy ükunoka személyes visszaemlékezései – avagy egy könyv, ami nekünk üzen a múltból! 

 
GYÜLEKEZET- ALAPÍTÓ, VÁROSÚJJÁÉPÍTŐ ÉS TEMPLOMÉPÍTŐ 

TIRPÁK ŐSEINK EMLÉKEZETE 
 

Vallomással kezdem: Nem tudtam a Tirpákok c. könyv hat énekének 465 verssorát egy 

végtében elolvasni, mert az a mihaszna szem – és üveg minden ének végére csak bepárá-

sodott… Régi emlékek elevenedtek meg, amelyeket meseszerűen őrzött eddig emlékeze-

tem. Anyai nagymamám mesélte gyermekkoromban, hogy bíz’ az ő nagyapja, Sipos 

György (tehát az én ükapám és a fiam szépapja) is ökrös szekerén hordta a nagy köveket a 

templom építéséhez, és részt vett abban az egész rokonság… Még azt is emlegette, hogy a 

templomépítő ősök neveit kőbe vésve az orgona mögötti hátsó falon lehetett olvasni a 

Nagytemplomban. Hol lehet most ez az emléktábla? De jó lenne megtalálni és méltó hely-

re elhelyezni!  

A könyv olvasása közben jött a gondolat: Nyíregyházi evangélikusok, fedezzük fel 

templomépítő őseinket! A Tirpákok című verses emlékezés 165-245 soraiban megtalálhat-

juk elődeink családneveit, amiket a korabeli egyházi anyakönyvekből „halászott ki” a 

szerző, amint azt az olvasóhoz írt üzenetében írta. Én is örömmel és hálás tisztelettel fe-

deztem itt fel minden felmenőmet, négy nagyszülőm és azok szüleinek neveit: A mai 

írásmód szerint a Garai, a Bogár, a Tomasószky, a Koska, a Gáfrik, a Sipos családok élete 

és munkája is beleépült (mint élő kövek…) ebbe a ránk örökül hagyott csodálatosan szép 

Nagytemplomba, aminek az alapkövét 1784. március 25-én rakták le és már 1786. október 

22-én fel is szentelték! És mi két év múlva ünnepelhetjük  nyíregyházi gyülekezetünk 250 

éves születésnapját! 

No, de mire jó ez a felfedezés, hiszen tudjuk, hogy Istennek nincsenek ükunokái, még 

unokái sem, csak a Krisztus Jézus érdeméért kegyelmet nyert és újjászületett gyermekei. 

Ez így igaz! - de a gyermekeknek szükségük van a hit és a Krisztus követés útját járva erő-

sítésre, hiszen írva van: „Hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek, egymás hite által” 

(Róm. 1,12) Őseink cselekedetekben kipróbált hűséges hite is ilyen drága, erőt adó  és bá-

torító példa lehet az ÚR Isten mai gyermekei számára. 

Hiszem és vallom, úgy lehetünk csak méltó ük- és szépunokái templomépítő őseinknek, ha 

eleget teszünk a zsoltáros felszólításának is, mert ez nemcsak Izráel népéhez szóló tanítás, 

hanem az ÚR mai gyermekei számára  is életadó ige: 

 (Talán ez lehetett elődeink ki nem mondott szellemi végrendelete?! – S nem lehetne ez a 

miénk is?!) 

„Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink 

elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket 

véghezvitt. 

Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, 

hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancso-

latait.” (Zsolt. 78,3.4.6.7 versek) 

ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN! 
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(Aki megosztotta sok nyíregyházi „gyermek” – ükunoka társával ugyancsak személyes 

gondolatait: Garai András) 

 

 

 
 

„Kelj fel és járj!” szólt a hívás a 2001. évi –harmadik- Országos Evangélikus Talál-

kozóra, Orosházára. Valóban, nem is volt olyan könnyű „felkelni” a pedagógusoknak, 

hogy augusztus 18-19-én elmenjenek erre az együttlétre, ami számukra ebben az évben a 

már hagyományosan megrendezendő pedagógus konferenciát is jelentette egyben. Vártuk, 

készültünk, s mégis oly nehéznek tűnt a szünet utolsó hetét - mely ráadásul egy négynapos 

ünnepi hétvégével zárult - megszakítani, és elindulni. 

Kocsival mentünk, mert az autóbuszon már nem volt hely. Az Orosházát jelző tábla el-

hagyása után izgalommal figyeltük az utat, hol látunk majd kisebb-nagyobb embercsopor-

tot haladni, hogy követhessük őket. De nem kellett aggodalmaskodnunk, mert könnyen a 

helyszínre „csöppentünk.” Egyszerre ott álltak előttünk a szervezők egyenpólóban, név-

kártyával –felnőttek és nagyon udvarias, szimpatikus tinédzserek – és jobbról-balról szinte 

körülöleltek minket. A megnyugvás pillanatában már köszöntenek is, és nyújtják a parko-

lásra jogosító kártyát. Megkönnyebbülten sóhajtunk; megérkeztünk!- és már örültünk. 

Nem volt időnk segítséget kérni a regisztrációhoz, mert szemünk hamarabb meglátta a 

mindenütt függő tájékoztatókon, hová is kell mennünk. 

Rengetegen voltunk, de a nyugalom és a rendezettség békessége minden harsányságot 

és zajt kirekesztett. Még csak közeledtünk a templom felé, de már benn éreztük magunkat. 

Lélekben már egyek voltunk - a nagy tömeg. Munkált bennünk Jézus Krisztus Istenhez 

hívó szava. 

A templomi együttlét és az ebéd elköltése után a szekcióbeszélgetésekre már kisebb 

csoportokra szakadtunk. Az evangélikus oktatási intézmények pedagógusai az „iskolai ok-

tatás tagozat” keretében tartották ez évi pedagógus konferenciájukat. Azt hiszem, mi vol-

tunk a legnépesebb szekció. Megtöltöttük az épület legnagyobb termét, a dísztermet. 

Mi más is lehetett volna a nyitó előadás témája: Van-e keresztyén pedagógia? 

Az előadó, a bizonyára sokak által jól ismert Dr. Pálhegyi Ferenc református pszicho-

lógus professzor volt. 

Kicsit meghökkenve, de reménységgel nyugtáztuk a pedagógus-előadótól kiragadott né-

hány gondolatot: 

- Milyen tényezők és milyen mértékben határozzák meg, hogy mi lesz gyermekünkből? 

Az örökletes tényezők 20%, a nevelés 20%, az isteni kegyelem 60%-ban! 

- Tudjuk, hogy a nevelés értékközvetítés, az emberek értékrendjének központja a szí-

vünk. Ismerjük azt is, hogy „amivel teli a szív, azt szólja a száj.” Fogadd a szívedbe 

az Úr Jézust! 

- Keresztyén pedagógia tehát ott van, ahol keresztyén pedagógus van. 

Kérdések és vélemények felvetésére nem jutott idő, mert a következő téma: A hitoktatás 

és annak távlatai címmel, Ribár János házigazda esperes előadásában azonnal kezdődött. 

Tartani kellett az időt, hisz a du. 5 órakor kezdődő, egyházunk megújulásáról szóló pódi-

umbeszélgetésre újra a templomba vártak mindenkit. A nagy meleg és az igen szoros 
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program okozta fáradtság ellenére is visszacsengett fülemben a templomba vezető úton az 

esperes néhány gondolata; 

- a hitoktatásnak egy egész életre szóló eligazításnak kell lennie! - 

- napjainkban felnőtt és gyerek egy útkereszteződésben tétovázik, melyet számtalan 

válság jellemez. A morális értékek káoszával, a lelki krízis megannyi jelével találko-

zunk! Nincs jövőképünk, s ráadásul még az istenképünk is sokszor hamis. 

/Gondolataimból a templomi zene hangjai „ébresztenek fel.”/  

A pódiumbeszélgetés keretében elhangzott kinyilatkoztatások reménykeltő fénysugárként, 

nyugalmat árasztottak. 

A konferencia közös vacsorával zárult, melyen fel-fellobbant egy-két kérdés és véle-

mény a délutáni előadások kapcsán, de a precízen szervezett és pontosan betartott progra-

mok miatt, utunk a fakultatív kulturális rendezvényekre vitt. Visszagondolva, hálás va-

gyok Istennek, hogy volt erőm „felkelni” és megtenni az utat Orosházára, ahol a megtérés-

re hívó szó mellett valódi békességet is kaptunk. Adja Isten, hogy embertársaink felé is 

továbbadhassuk az ott tapasztaltakat! 

Tar Jánosné   

 

Helyszíni tudósítás Béthelből – Presbiteri hétvége Piliscsabán 

 

ISMERJÜK- E A ZSINATI HITVALLÁST? 

 
Október első hétvégéjén hat nyírszőlősi presbiter testvéremmel és Györfi Mihály lel-

kész vezetésével képviseltük egyházmegyénket az EKE szervezésében megtartott presbite-

ri hétvégén. Az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért csoport elkötelezett lelkész és 

laikus tagjai áhítatok és előadások keretében igei megalapozással részletesen ismertették a 

Zsinati Hitvallás mind a négy részét (ezek: Evangélikusok vagyunk, Küldetésünk, Felelős-

ségünk-közösségvállalásunk és az Egyházi törvényeink értelme). – A Hitvallás teljes szö-

vegét megkapják a nyíregyházi presbiterek a következő ülésen. 

Az ország számos gyülekezetéből egybegyűlt presbiterek, un. Fórum beszélgetéseken 

osztották meg tapasztalataikat és személyes véleményüket egymással. Mindebből kiderült, 

bizony sok tanulni- és tennivalónk van még, hogy hitéletünket és presbiteri munkánkat is 

áthassa a Zsinati Hitvallás szelleme. 

A résztvevő presbiterek bevonásával megtartott záró Úrvacsorai Istentiszteleten is át-

élhettük a Krisztusban való egységünket és közösségünket. 

Az előadások, áhítatok hanganyagát három kazettán magammal hoztam, és azt az ér-

deklődő presbiter társaim részére szívesen rendelkezésre bocsátom, hogy a Zsinati Hitval-

lás minél előbb valamennyiünk személyes meggyőződésévé válhasson; amit egy mondat-

ban így foglalhatok össze: 

Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt 

más név, amely által üdvözülhetnénk; - csak egyedül Jézus Krisztus érdeméért, egye-

dül hit által, egyedül kegyelemből és egyedül a Szentírás alapján van üdvösségünk! 

Hiszed-e és vallod-e ezt, kedves evangélikus testvérem?! 
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A helyszíni tudósító „az Isten házából” (1Móz. 28,17.19), egyházunk missziói központjá-

ból: Garai András  
 

 

Kedves Gyülekezeti tagok! 
 
 

Nem tudom, felfigyeltünk-e arra, hogy régi felügyelőnk, -Dr. Bálint Zoltán –

családjával több mint egy éve hazaérkezett Pápua Új Guineából?! 

Várjuk vetítettképes beszámolójukat, melyre hazánk több gyülekezete is meghívta 

őket. Addig is, míg ránk kerül a sor, Dr. Bálintné Kis Beáta -a feleség- könyvéből sok ér-

dekes, szép képpel illusztrált tájékoztatást kaphatunk. Címének jelentését (A „Garamut 

Hangja”) egy szeretetvendégségen találós kérdésként tették fel a gyerekek számára. 

Ha a felnőttek is kíváncsiak rá, a könyv elolvasása után megtudhatják. 

Remélem, akik figyelemmel kisérték (és imádkozással) négy éves küzdelmes munká-

jukat, szolgálatukat, örömmel veszik kezükbe ezt az érdekfeszítő olvasmányt. Szeretettel 

ajánlom minden kedves gyülekezeti tagnak elolvasásra és ajándékozásra is. Egyik fejezet-

ének kezdősorait érdeklődés felkeltésére idézem, melynek címe: Magyar család Pápua Új-

Guineában. „Amikor 1996. május 5-én, azon a fülledt, párás vasárnap reggelen gépünk 

Lae város ütött-kopott repülőterén landolt, s csomagjainkat egy fa alá lepakoltuk, akkor 12 

éves Anikó lányunk, 10 éves Marci fiunk és én szinte egyszerre fordultunk Zolihoz: -Itt 

kell nekünk négy évet eltöltenünk? – kérdeztük kétségbeesetten- (13650 km-re Budapest-

től!) 

A folytatás megtudható a könyvből. Olvasásra ajánlja: 

Hegymegi Ilona 
 

A könyv címe: A GARAMUT HANGJA 

Kapható: Nagytemplomunk iratterjesztőjénél 
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- A gimnázium 10. tanévét kezdte meg, mint újra evangélikus gimnázium.  

Tanulóink létszáma: 

- 438 fő, akik 18 osztály keretében végzik középiskolai tanulmányaikat. 

Erre a tanévre három új osztályt iskoláztunk be. 

A nyolcosztályos gimnázium 5. évfolyamára 23 tanulót, a gimnázium kilencedik évfo-

lyamára a nyelvi osztályba 30, a számítástechnika-általános tagozatra pedig 32 tanulót 

vettünk fel. 

- Szeptember közepén 15 kossuthos diák két tanár kíséretével 1 hetet töltött Hollandiá-

ban a református Ulenhof College gimnázium vendégeként. Tanulóink angol nyelvű 

nemzetközi osztályok (belga, olasz, magyar, holland) keretében újságot szerkesztettek 

a 2020-as Európa életére vonatkozóan. 

A munka és tanulás mellett megismerkedtek Doetinchem és környékével és egy napot 

Amszterdamban is eltöltöttek. 

- Szeptember utolsó hetében gimnáziumunkban vendégeskedett 9 olasz diák Palermó-

ból és 13 Hildesheimből érkezett német tanuló. Három délelőtt bekapcsolódtak a mi 

iskolánk életébe. Angol, német és olasz órákon dolgoztak együtt a magyar tanulókkal. 

Kirándulások keretében megismerték Nyíregyházát és környékét, Tokajt, Debrecent, a 

Hortobágyot és Budapestet is. 

- Szeptember 19-én a hagyományoknak megfelelően 45 diák Monokra látogatott, hogy 

Kossuth Lajos szülőhelyével megismerkedjenek. 

- Az elsőéves tanulók ünnepélyes avatása szeptember 26-án volt a Nagytemplomban. 

Az ő tiszteletükre szervezett avatóbál október 12-én volt a gimnázium tornatermében. 

- Október elsején a díszteremben iskolai szintű megemlékezés és műsor volt a Zene Vi-

lágnapja alkalmából. 

Az olvasás éve rendezvényeinek keretében szeptember 25-én Reizinger János tanár, 

irodalomtörténész tartott igen színvonalas előadást a díszteremben:„Hogyan olvas-

sunk Bibliát?” címmel. 

- Tanulóink nagy része ebben a tanévben is bérletes résztvevője a filharmóniai hangver-

senyeknek. Ennek nyitóelőadása október 12-én volt a díszteremben a Szikes Zenekar 

népzenei műsorával. 

- A gimnázium október 19-én, pénteken 1200 órától emlékezett meg 1956. október 23-

ról a Nagytemplomban.  

- Október 27-én 1100 órakor ünnepi istentisztelet keretében a Reformáció Ünnepé-

re emlékezünk.  

Erre az alkalomra a gyülekezet tagjait is szeretettel várjuk. 

Tar Jánosné igazgató  
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Kedves Evangélikus Gyülekezet! 

 Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, magam s kollégista társaim nevében! Kö-

szönettel tartozunk e közösségnek, hogy egy szép új, csendes kollégium létrehozásában, 

támogatásában részt vettek. „Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem 

érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás.” (Zsolt. 9,9-10.) 

 Új kollégiumunk sok szempontból jó Nagy terek vannak, a szobalétszám megfelelő, a 

tanulásra szánt időt jobban ki lehet használni. Hálásak lehetünk e szép, tágas épületért, a 

benne lévő lelkekért s azért, hogy Isten igéjét hallhatjuk. Kollégiumunkban még nagyon 

látszik, hogy nemrég épült, néhány technikai gond még akad, de ez minden új épületnél, 

berendezésnél előfordul. Nehéz megszokni a kisebb szobák légkörét, hiszen a régiben tí-

zen is voltunk. 

 Sok közös élmény rémlik fel; a közös nevetések, egymás bánatai, sírások, viccelődé-

sek. Mára megváltozott az élet, a családias hangulat egy kicsit elhalványult. Azok, akik 

ismerték egymást, most is jóban vannak egymással, de új közös barátságok nehezebben 

szövődnek. Egy kicsit nehéz megszokni, hogy már nem nézünk egyszerre TV-t, videót a 

lányokkal, kevesebb időnk van egymásra. Ki kell mondani, nehéz megszokni az új kollé-

giumot, de mégis tudom, egyszer minden diáktársam, azt mondja majd: az új kollégium-

ban is bensőséges közösség van. Hiszen minden közösség formálódik, s ahol az Úr ott van, 

a közösség megtalálja a számára megfelelő időt és helyet. „Bölcsesség építi a házat, érte-

lem szilárdítja meg” /Péld.: 24,3./ 

Kívánom, hogy ezzel az igével éljünk minden napon! 

Károlyi Ádám, 

a Luther Márton Kollégium diákja, a Kossuth Lajos gimnázium 4/12 osztály tanulója 

  
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

 

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

Gincsai Norbert, Gincsai Dalma, Gincsai Szabolcs, Bodnárik Bianka, Balázs 

Bernadett, Nagy Gréta, Veres Zsolt, Henzsel Enikő, Suhajda Klaudia Cintia, 

Dudás Panni, Mokánszki Máté, Szekeres Márk, Tomasovszki Dóra, Bara-

konyi Ákos, Somogyi Bence, Bogár Bence 

Házasságkötések:          " Amit Isten egybeszerkesztett..." 

Barkóczi János és Fekete Tünde, Zajácz Csaba és Franczel Emilia, Mulik 

Sándor és Tóth Erzsébet, Mócsán László és Kulcsár Timea, Kolos Kornél és 

Czesznák Orsolya, Petics András és Orosz Tünde, Zsigó Zsolt és Ómajtényi 

Eszter, Bodnár János és Pataki Brigitta, Szanyi Róbert és Sallós Melinda, 

Sugár Szabolcs és Szekeres Noémi, Chrenkó András és Tóth Katalin, Hor-

váth Attila és Gincsai Krisztina, Garai Tibor és Gyurján Aranka, Gombos 

István és Takács Enikő, Csajbók János és Juhász Anita 

 

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

 

 



13 Hírmondó 2001. október 
   

 

Liskány Istvánné Franczel Zsuzsanna 62, Kordován Mihály 68, Katona Já-

nos 63, Ferdinánd Istvánné Garaj Margit 87, Garai András 91, Dankó Mi-

hály 70, Kovács Fabula Andrásné Bánszki Erzsébet 70, Zatureczki Pál 60, 

Gyetvai Ákos 22, Dr. Darida Gyula 58, Adorján József 59, Reha István 65, 

Bodolóczky Ferenc 88, Terebesi Sándorné Csépke Ilona 67, Szepesvári 

Lászlóné Tolnay Erzsébet 83, Soltész Gábor 95, Vojtkó Mihályné Dallos Ju-

lianna 76, Bánszki János 68, Szuhánszki Józsefné Pristyák Julianna 84,  

Baksa Andrásné Kovács Anna 67 

 

 

 

HÍREK GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL 

 
 

 

 
 

Idén nyáron sem panaszkodhattak a Kálmánházán és környékén lakó hittanosok, mert ez 

évben is részt vehettek a sátoraljaújhelyi csendeshéten. Egyre többen voltak azok, akik 

először jártak itt. Habár az idő nem mindig kedvezett nekünk, kedvenc programjaink nem 

maradtak el, mint pl. a strandolás Sárospatakon, vagy a Magas-hegy megmászása és a fo-

cizás. 

A tábor ideje alatt sokan szereztek új barátokat, de nem csak egymással ismerkedhet-

tünk, hanem Istennel és a Bibliával is. A reggeli bibliaórákon Eszter történetével foglal-

koztunk, és szívünkbe véshettük a következő igevers mondanivalóját: „Hívj segítségül en-

gem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt. 50,15) Ta-

lán mindannyiunk kedvence a gitáros éneklés volt, amit egyik este sem hagytunk ki. 

Minden áhítaton érdemes volt odafigyelni, mert az utolsó napon mindenki próbára tehet-

te, mi mindent jegyzett meg, vagy éppen felejtett el az eltelt néhány nap alatt. Ám a vetél-

kedőn nem csak szellemi, hanem ügyességi próbákon is meg kellett állnunk a helyünket. 

Akik nem győztek, azok is örülhettek, mert mindenki kapott kedvére való édességet, és 

persze a jó hangulat felvidított mindnyájunkat. 

Ebben a kedves városban pihenhettünk, szórakozhattunk, de elsősorban volt alkalmunk 

figyelni Istenre és tanítására! Az utolsó esti tábortűznél visszagondolhattunk erre a pár 

napra, az emlékekre s talán a legtöbben azt mondtuk magunkban: Jövőre is eljövök! 
Sajben Emma  

 
 

Aratási hálaadó ünnep és gyülekezeti nap Szekeres bokorban 2001. szeptem-

ber 23-án 
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„Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! Ő felruház és táplál, rád gondot Ő visel.” (Ev. 

Énekeskönyv, 586sz. ének) 

A szép őszi napon ezzel az énekkel kezdtük a Szekeres bokorban rendszeresen tartott Ara-

tási hálaadó ünnepünket. A 10 órakor kezdődő istentiszteletet Laborczi Géza, a körzet lel-

késze tartotta. Az igehirdetés I. Tim. 4,4-5. verse alapján szólt. Isten minden teremtménye 

jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. Mert megszenteltetik Isten igéje 

és a könyörgés által. 

„Kérek még”! –leginkább ezt szoktuk mondani. Ha megpróbáljuk nevelni magunkat, 

akkor is ez marad a természetes közegünk. Isten hálaadásra akar nevelni bennünket! Lát-

nunk kell, hogy Isten minden teremtménye jó, még akkor is, ha sok rosszat látunk a világ-

ban. Pál apostol sem akarja színesre festeni a világot. Isten minden teremtménye jó, de 

rosszá válik, ha a másik ember elpusztítására használjuk fel. 

A szent dolgok különleges célra vannak fenntartva. Lehetünk mi is alkalmas eszközök 

az Isten számára, így lehetünk szentek. A hétköznapokban ennek látszania kell. Segítsé-

günkre van még Isten igéje és az imádság. Az imádságra nem Istennek, hanem nekünk van 

szükségünk. 

A 487. sz. ének /Istenünk, minden áldás atyja…/ eléneklése után csoportos beszélgeté-

sek voltak a befejező oltári szolgálat előtt. 

A gulyásleves és finom sütemények elfogyasztását követően meghallgattuk a megérke-

zett nyíregyházi gyülekezeti énekkar szolgálatát, akik a délután folyamán még többször is 

megörvendeztették énekükkel a közben 120-130 főre gyarapodott gyülekezetet. A gyer-

mekek szolgálata után T Pintér Károllyal, az Evangélikus Élet megbízott főszerkesztőjével 

beszélgetett Laborczi Géza lelkész. 

Az Úrvacsora igehirdetés szolgálatát Győrfi Mihály nyírszőlősi lelkész végezte, mely-

nek alapigéje a 128. Zsoltár volt. Az aratási hálaadó ünnepen jó, ha eljutunk a megelége-

désre. Boldog mindenki, aki féli az Urat, nem az anyagi jólét a boldogság! 

/1.sz. körzet/ 

 
❖ Szeptember 30-án, a Nagytemplomban –a délelőtti istentisztelet keretében- a gyüleke-

zet nevében köszöntötte felügyelőnk, Dr. Bodnár Zsolt Bozorády Zoltánné lelkésznőt 

60. születésnapja alkalmából. Az aratási hálaadó ünnepen szolgáló énekkar az „Áldjon 

meg téged, áldjon az Úr” kezdetű éneket énekelte. 

❖ 2001. szeptember 30-án, a délután 3 órakor kezdődő istentisztelet keretében emlékezett 

meg a Rozsréti gyülekezet arról, hogy 10 évvel ezelőtt, 1991. október 3.-án szentelte 

fel D. Szebik Imre püspök úr a Betlehem gyülekezeti házat. 

 A megemlékezést a gyülekezet felügyelője, Szakady Géza tartotta, ez úton köszönte 

meg Laborcziné Sztankó Gyöngyi lelkész 1987 óta a gyülekezetben /Nyíregyházán 21 

éve/ végzett szolgálatát. 

❖ Egy a szükséges dolog” címmel gyülekezeti csendesnap volt Rozsrétszőlőn, október 7-

én vasárnap. A körzet lelkésze- Laborcziné Sztankó Gyöngyi – nyitóáhítatát a gyerme-

kek, ifjúság, valamint gyülekezetünk énekkarának szolgálata követte. 

 Október első vasárnapján hálaadással emlékezik a rozsréti közösség, a gyülekezeti ház 

felszentelésére. Ezen az ünnepen vendéglelkészként Gavrucza Tibor erdélyi, székely-
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hidi református lelkész hirdette az ígét, akit gyülekezetének ifjúságából két fiatal is el-

kísért. Ők zenés műsorral mutatkoztak be. 

 Takács Ferenc, az Evangélikus Általános Iskola igazgatója is megosztotta örömeit a 

résztvevőkkel, szólt az iskolavezetés terveiről, elképzeléseiről is. 

 Az Aratási hálaadó istentisztelet úrvacsoraosztással ért véget. Ez úton is köszönjük a 

gyülekezet vendégszeretetét!  

 

 A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja:  
november 31. 

Lapzárta: november 9. 

Köszönjük, ha észrevételeikkel, javaslataikkal segítik a szerkesztők munkáját! 
 

A REFORMÁCIÓ TANÍTÁSA 

LUTHER MÁIG ÉRVÉNYES FELFEDEZÉSE 

SOLUS 
CHRISTUS! 

Egyedül Krisztus Luther számára: Ige = Krisztus 

SOLA FIDE! Egyedül a Hit Úrvacsora = Krisztusban = Személyes 
kapcsolat 

SOLA GRATIA! Egyedül a Kegye-
lem 

Krisztussal 

SOLA 
SCRIPTURA! 

Egyedül a Szent-
írás 

LUTHERANUS CHRISTIANUS = 
EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN 

Alapvető fontosságú bibliai igeversek: Rm 1,16.17 Rm 3,22.24.28 és Rm 6,14 * Az Evangélium dió-
héjban: Jn 3,16 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

 

  

REFORMÁCIÓI SOROZAT 

 

Október 28 - 30-ig, azaz vasárnaptól – keddig, esténként 17 órától a gyülekezeti 

terembe, istentiszteletre várjuk a gyülekezet tagjait.  

A sorozat témája: A REFORMÁCIÓ TITKA; Szabadság, szolgálat, szeretet. 

Az igehirdetés szolgálatát Csepregi András végzi. 
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OKTÓBER 31-e, REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 
 

Istentiszteleti alkalmak október 31-én, szerdán a 
Nagytemplomban:  reggel: 800  úrvacsorával Kistemplomban:  de. : 1100  

    de.:  1000  úrvacsorával       du. : 1700 
          

Reformáció estéjén Nagytemplomunkban nem lesz istentisztelet, mert 18 órára a 
Református templomba várjuk gyülekezetünk tagjait, hogy református testvére-
inkkel közösen emlékezzünk meg legnagyobb ünnepünkről. 
Szomorú tapasztalat, hogy gyülekezetünkben –az utóbbi esztendőkben- háttérbe 
szorult mind a Nagypéntek, mind pedig a Reformáció méltó ünneplése. Ezért sze-
retettel kérjük, hogy ne feledkezzenek el a hívogatás szolgálatáról sem! 
Október 31-én, szerdán este 18 órakor közös istentisztelet a Református temp-

lomban. 
Szolgálnak: Sipos Kund Kötöny és Bozorády Zoltán esperesek. 
 

Novemberi előzetes 
 

 

➢ November 4-én, vasárnap 17 órakor a Nagytemplomban az egyházzenei or-
gonaest vendége: Molnár Viola, a Debreceni Zeneművészeti Főiskola tanára. 
Műsorán J. S. Bach és Liszt művek szerepelnek. 

➢ November 11-én, vasárnap du. 1530- kor az ÉLIM-ben Kertészné Iványi Ág-
nes tart előadást a diakóniáról. 

➢ November 22-e Thuróczy Zoltán, egykori püspökünk halálának évfordulója. 
30 éve, 1971-ben e napon szólította haza Teremtője. 

Gyülekezeti alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
 

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 1400 pld.-ban. 


