
 

 

 
 

I S T E N  H Ű S É G E  
 

A bibliaolvasó Útmutató december havi igéje az Úr hűségéről szól. Emlékez-

tet arra, hogy az új egyházi esztendő, ádventi várakozásunk, karácsonyi ünneplé-

sünk, újévi indulásunk hordozó alapja az Úr hűsége. 

Az örökkévaló Isten, aki teremtette a világot, fenn is tartja azt. Ő adott életet 

és Ő gondoskodik teremtményeiről. Fenntartó, kormányzó hatalma, gondoskodó 

jósága és hosszútűrése, mind hűségének jele. Az, hogy a tőle elszakadt és bűnbe-

esett emberiséget meg akarja menteni, az az önmagához és gyermekeihez való hű-

ségének legnagyobb bizonyítéka. Mentő terve és szövetségi hűsége végigvonul az 

Ószövetségen, és Jézus váltságművében csúcsosodik ki. Amit Jézusban értünk 

tett, az érvényes marad. Kegyelmét hirdetteti, és országát terjeszti az egész vilá-

gon. Elkezdett mentő, megújító munkáját célba juttatja örök országában. 

Pál apostol Isten hűségében talál vigasztalást és bátorítást, amikor aggódva 

gondol a fiatal thesszalonikai gyülekezetre. Féltette az új, még meg nem erősödött 

gyülekezetet attól, hogy az ellenséges környezet szorításában eltántorodik a hittől, 

és aggódva látta, hogy egyesek rajongó Jézus-várásukban elhanyagolják munká-

jukat. Ilyen nyugtalanító helyzetben imádkozik a thesszalonikaiakért, levelet ír 

nekik, munkatársát küldi hozzájuk, de mindenek fölött számol a hűséges Úrral, 

akire a gyülekezet sorsát rábízhatja.  

Bizodalmát a gyülekezettel is megosztja levelének ezzel a fontos mondatával: 

“Hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.” Figyelemre méltó, 

hogy az Úr kettős védelmet nyújt: megerősít és megőriz. 

 Igéje és Szentlelke által megerősít a hitben, a neki szentelt életben, bölcses-

ségben, bátorságban, ugyanakkor oltalmával körülvesz és vigyáz ránk, “hogy a 

gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtunk.” Egyfelől minket erősít és aktivizál - 

X. évf. 12. szám 
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 „Hűséges az Úr, aki megerősít 

titeket, és megőriz a gonosztól.” 
 

/ 2. Thessz. 3,3/ 
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egymás érdekében is - másfelől kezébe rejt. Pál apostolnak ez a bizonyossága iga-

zolást is nyert, amikor Timóteus jó hírekkel tért vissza Thesszalonikából.  

Nekünk, a nyíregyházi gyülekezet sorsát szívünkön viselő embereknek nagy 

szükségünk van ennek az igének vigasztalására és bíztatására. A gyülekezet 248 

éves története, Isten megtapasztalt hűsége több mint egy jó hír! 
Joób Olivér 

         Zürich 

 

zülőföldem Nyírség homokja” - mondhatom én is Váci Mihállyal. Nyír-

egyházához és a bokortanyákhoz engem is erős érzelmi szálak fűznek. 

Édesapám 1939-1969-ig volt nyíregyházi lelkész. Sok gyerekkori élmé-

nyem kapcsolódik munkájához, a konfirmációm is. A Kossuth gimnáziumba jár-

tam. Ez alatt politikai okokból elvették édesapám jogosítványát, hogy ne járhassa 

a tanyákat. Mivel nekem már volt jogosítványom, iskola után és vasárnap én vit-

tem őt tanyai szolgálataira.  

 Egy fóti papgyerek konferencián érlelődött meg bennem a döntés, hogy lelkész 

szeretnék lenni. A Teológiára és a Lelkésznevelő Intézetre akkoriban rányomta 

bélyegét a kommunista hátterű egyházi diktatúra. 1963-ban avattak lelkésszé, 

majd Sopronba kerültem segédlelkésznek, ahol más feladatok mellett népes ifjú-

sági csoportot vezettem. Itt ismertem meg a sopronbánfalvi lelkész lányát, Foltin 

Enikőt, faipari mérnökhallgatót, aki a feleségem lett. Judit lányunk Sopronban 

született.  

 1969-ben a Meszlen - Acsádi Gyülekezet hívott meg lelkészéül. Egyidejűleg 

édesapámat egyházpolitikai okokból Nyíregyházáról elmozdították és egy másik 

Vas megyei faluba, Ostffyasszonyfára helyezték. Itt négy hónap múlva motorsze-

rencsétlenség következtében 59 éves korában meghalt. A gyülekezet engem hívott 

meg utódjául. Itt még három gyermekünk született, Olivér, Márk és Szilárd. Egy 

tanévet Finnországban tölthettem ösztöndíjasként, ami lélekben szintén összekö-

tött édesapámmal. Egykori finnországi élményeiről ugyanis sokat mesélt.  

 1977 végén püspöki nyomásra elvállaltam az egyik soproni lelkészi állást, 

ahonnan másfél év múlva Svédországba menekültünk. Magyar lelkészi állás lehe-

tősége azonban csak Svájcban nyílt meg előttem. 1985 óta itt vagyok félállásban a 

magyar protestánsok egyik lelkésze, 50 %-ban pedig egy zürichi gyülekezetben 

szolgálok.  

“S 
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Két fiúnk lelkész lett, Olivér Svédországban, Szilárd Svájcban. Juditéknál és Oli-

véréknél egy-egy unokánk van. Márk és felesége Budapesten él. 

 Édesapám és a nyíregyházi hívők kegyessége számomra mindvégig meghatá-

rozó lelki háttér maradt.  
Joób Olivér 

Olvasói javaslatra, a vezércikk megírására –alkalmanként– Nyíregyházáról el-
származott, vagy korábban gyülekezetünkben igét hirdető lelkészeket kérünk fel. 

Fogadják szeretettel szolgálatukat! (Szerk.) 
 

Újra tündöklik a csillag… 
 

Hiszem, hogy nem én vagyok az egyetlen nyíregyházi evangélikus, akinek 

ezeken a napfényes, hideg téli napokon felmelegszik a szíve, ha templomtor-

nyunkra felnéz és meglátja rajta a változásokat. Egy régen várt és vágyott felújítás 

vette kezdetét ebben az évben, s ennek látható jelei az újra aranyozott toronydí-

szek és a ragyogó vörösréz héjazat. Miért nem folytatódott még tovább a munka a 

beállványozott részeken? Ennek oka az, hogy minden megyei, számbajöhető kivi-

telező cég az árvízi újjáépítéseken dolgozott, hogy a tél beállta előtt fedél kerüljön 

a károsultak feje fölé, így a templom felújítása csak tavasszal folytatódhat. 

2003. évben fogjuk ünnepelni a gyülekezet fennállásának 250-ik évfordu-

lóját. Vajon mennyire újulhat meg addigra templomunk kívül-belül? Emberi-

leg ez csak elérhetetlen álomnak tűnik, de Istennek minden lehetséges! Terveit 

azonban embereken keresztül szokta végrehajtani. Dávid király közel 3000 évvel 

ezelőtt templomépítésre gyűjtött, s az eredményt látva így imádkozott: „Istenünk, 

hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. Mert ki vagyok én, és mi az 

én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mind-

ez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk.” (1Krón.29,13-14) 

Bár két év múlva mi is ilyen hálaimát mondhatnánk hűséges Urunknak! 

Demcsákné Balczó Ildikó 

Másodfelügyelő 

 

F e l h í v á s !  
 

▪ Kérjük gyülekezetünk adóköteles jövedelemmel rendelkező tagjait, hogy szemé-

lyi jövedelem adójuk 1%-át egyházunk javára, az alapítványi tevékenységre ad-

ható 1%-ot pedig a „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” Alapítvány javá-

ra ajánlják fel! 

▪ A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

„Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” Alapítvány adószáma: 

18801703-1-15 
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Kiemelten közhasznú alapítványról van szó! 

 

▪ A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” nevű Alapítvány javára befizetett 

adomány összege után 30% személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevétele 

illeti meg az adóköteles jövedelemmel rendelkező adományozót. 

▪ Pl.: Ha valaki 10 ezer Ft-ot szán a Nagytemplom felújítására és év végéig 14 ezer 

Ft.-ot fizet be az Alapítvány javára, 4200 Ft. adókedvezménnyel (30%) csökkent-

heti fizetendő adóját, azaz tényleges pénzkiadása 9800 Ft. lesz. 

▪ A kedvezményhez a 2001.évi személyi jövedelemadó bevallás benyújtását köve-

tően jut hozzá az adózó, úgy, hogy befizetendő adóját ezzel az összeggel csök-

kenti, illetve ha a befizetésből következően visszaigényelhető adója lesz, azt a 

bevallás benyújtását követő 30 napon belül utalja ki számára az Adó és Pénzügyi 

Ellenőrzési Hivatal. 

▪ Az Alapítvány javára a befizetést a Lelkészi Hivatalban (Luther tér 14 sz.) lehet 

megtenni. Erről az Alapítvány Kuratóriumának elnöke igazolást ad ki. 

▪ Kérjük, hogy az adóköteles jövedelemmel rendelkező befizető személye-

sen hozza el adományát, személyi igazolványával, adóazonosító jelével 

együtt a hivatalos órák alatt 9-17 óráig a hivatalba. 
 

 

„Az igaznak az emlékezete áldott…” 
 /Péld. 10,7/ 

 

Emlékezés Túróczy Zoltán, egykori püspökünk halálának 30. évfordulójára. 2.rész 

 

Szoros imaközösségének is tagja lehettem. Így ismertem meg az imaközösség 

gazdag áldását, mély tartalmi lehetőségeit. Amikor már győri püspökként megke-

restem levelemmel, - beszámolva életem eseményeiről- ez volt a válasza: „Benne 

van napi imádságaimban!” Így ismerhettem meg a másokat hordozó, közbenjáró 

imádság erejét. Szerinte ez az igazi testvéri szolgálat. 

Lelkigondozói szolgálatában rendkívül vigyázott arra, hogy kialakulhasson az 

egyes ember és az Úr közötti személyes kapcsolat. Amikor életemnek egy döntő 

kérdésében tanácsért fordultam hozzá, sok oldalról megvilágosította a kérdést és 

ígérte az imasegítséget,- de mint utólag mondta – még a találkozást is kerülte ve-

lem, nehogy véleményével befolyásoljon. Amikor visszamentem hozzá az Úrtól 

kapott és felismert válasszal, akkor mondta meg, hogy ő is ugyanezt az útmutatást 

kapta. 

Segítőkészségéről tanúskodik, hogy amikor tudomására jutott, hogy harmad-

magammal (édesanyámmal és özvegy nagynénémmel) milyen rossz lakásviszo-

nyok között lakom, átadta számunkra püspöki lakásának egy nagy szobáját. Övéi-

vel együtt olyan szeretetben éltünk, mint egy nagy család. Így közelről ismerhet-
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tem meg szigorúsága, pontossága és szerető gondoskodása mellett azt a keresz-

tyén derűt, ami mindenkor sugárzott lényéből, és olyan közvetlenné, meleggé tette 

a vele való együttlétet. Előbbi annak lehetett a következménye, hogy nagy ajándék 

volt számára a Jézus Krisztusban megjelent kegyelem és az új élet valósága. Így 

írt ezekről levelében később: „Bárcsak válhatna egy életre szóló megrendüléssé 

bennünk, a Krisztusban megjelent, haláltól és kárhozattól megszabadító kegye-

lem.” 

Az új életről így írt: „Az, az imádságom - magam és szeretteim számára, – lás-

sék még jobban rajtunk, hogy kegyelmet kaptunk.” Utolsó üzenetében, előre meg-

írt gyászjelentésének igéjében is a kegyelem nagyságának az öröme jelenik meg, 

amikor Péter 1 levele 2r. 10.v. szerint ezt íratja rá: „Akik hajdan nem nép voltatok, 

most pedig Isten népe vagytok; akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig ke-

gyelmezettek vagytok.” 
Bár mindnyájunknak mindig ilyen örömöt jelentene a kegyelem! 

 

Urbán Erzsébet nyug. tanár 
 

Juhász Gyula: 

IMÁDSÁG A GYŰLÖLKÖDŐKÉRT 
 

Én Jézusom, te nem gyűlölted őket, 

A gyűlölőket és a köpködőket 

 

A megbocsájtást gyakoroltad egyre, 

Míg égbe szállni fölmentél a hegyre. 

Szeretted ezt a szomorú világot 

S az embert, ezt a nyomorú virágot. 

 

Ma is elégszer hallod a magasban 

A gyűlölet hangját, mely égbe harsan. 

Te tudtad, hogy mily nagy kereszt az élet, 

És hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet. 

 

A gyilkos ember hangját, aki részeg, 

S a szeretet szavát feszítené meg. 

Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad 

Nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat. 

 

És Jézusom, most is csak szánd meg őket, 

A gyűlölőket és a köpködőket. 

Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, 

Hogy nem tudják tán, mit cselekszenek. 
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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  

„Láttam útjait, mégis meggyógyítom, és vezetem őt.” 

/Ézs.57,18/ 

Milyen utak voltak azok, amiket látott Jézus az életemben? 

Először is elmondhatom, hogy meleg, szerető, gondoskodó családban nőttem 

fel. Kilenc évesen, rendkívül nagy hatással volt rám édesanyám megtérése. Gyer-

mekként nem sok mindent értettem Isten dolgaiból, de anyukám megélt hite vá-

gyat ébresztett bennem, hogy én is Krisztusé legyek. 

Sajnos a gyermekkor múlásával, nyitott szívem lassan bezáródott, s Jézus 

iránt elképesztő módon megkeményedtem. Iszonyatos volt számomra például egy-

egy nagy ünnepen beülni a templomba, látványosan szenvedtem végig minden 

percét ezeknek az alkalmaknak. 

Bezzeg a világi szórakozásba éhesen, és fiatalságom minden hevével vetettem 

bele magamat. Semmit sem akartam kihagyni azokból az élményekből, amit akko-

riban a világ nyújthatott. Szabad és boldog akartam lenni, mindenáron! Ostobán 

azt gondoltam, hogy ebben senki és semmi nem állíthat meg, de hamarosan hívat-

lanul jöttek egymás után a csalódások, fájdalmak és a keserves kiábrándulások. A 

kitűzött vágyak és célok, mint például a boldogság, szeretet, nyugalom, öröm, dé-

libábként tűntek el csodát remélő lelkemből. Volt helyette félelem, szorongás, ki-

ábrándultság, sötét, nyugtalan feszült gondolatok sokasága. Bőségesen arattam le 

féktelen életem keserű gyümölcseit. 

Időközben férjhez mentem, gyermekeket szültem, de gondjaim, problémáim 

egyre csak mélyültek. Nyugtatók és szorongáscsökkentők váltak egyre nagyobb 

mennyiségben kenyeremmé. Végül a pszichiátriai osztály ajtói csukódtak be re-

ménytelenül mögöttem, talán, hogy örökre elnyeljenek, családomtól elszakítva. 

Lázas gondolatként zakatolt bennem, hogy képtelen leszek így felnevelni az akkor 

másfél éves és kéthónapos kislányaimat. Mi lesz velük? Mi lesz velünk? Erőm 

nem volt, hogy Jézushoz kiáltsak, de egy imaközösség tagjai megtették ezt helyet-

tem, s ezt hálásan köszönöm nekik. 

Ekkor történt meg a csoda: Krisztus utáni vágyam hatványozottan újra éledt 

bennem, Isten Szentlelke által. Ő megszólított ebben az állapotomban. Megláttatta 

velem, hogy minden, ami velem történt, saját választott utam következménye. Te-

kintetemet a másik iránti állandó vádolásról magamra irányította. Fájdalmas volt 

így meglátni magamat, de ez volt igazi gyógyulásom kezdete.  
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Szomjasan ittam Isten igéjét. Pár héten belül eljuthattam egy biatorbágyi 

csendeshétre, ahol az első nap döntöttem Uram mellett. Hosszú lelki beszélgetés 

közben megvallottam és letehettem bűnterheim mázsás súlyát Jézus keresztje alá. 

Elcsigázott, megroppant lelkem előtt megnyíltak a „börtönajtók”, és Isten tágas 

térre vitt ki engem. Szabad lettem!!! Olyan életet ajándékozott nekem, amiről 

egész életemben csak álmodoztam. Minden vágyamat, amit szomjas lelkem kí-

vánt, betöltötte Önmagával. Teljesen és tökéletesen meggyógyította lelki nyomo-

rúságaimat. 

Mindez 11 évvel ezelőtt történt, egy hólepte, ragyogó téli napon. 

Boldogan mondom el Zakariás hálaénekét idézve: „…megadja nekünk, hogy el-

lenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben 

és igazságban őelőtte, életünk minden napján.” /Lk. 1,73-75/ 
Tóthné Demcsák Anikó 

 

Mennyit ér a szó? 
 

Tényleg, mennyit is ér a szó? 

„Becs szóra, ott leszek!” 

- azóta sem jött. 

„Tuti hogy elviszem neked!” 

- még midig nem kaptam 

meg. 

„Holt biztos, hogy megcsinálom!” 

- már el is felejtette. 

„Rám számíthatsz!” 

- színét sem láttam azóta. 

„Majd hívlak!” 

 - már a telefonszámomat is elfelejtet-

te. 

 

A kérdés az, hogy melyik vagyok én: az 

ígérgető –„nem vagyok olyan szegény, 

hogy még ígérni se tudjak”,– vagy a 

csalódott, bajbajutott? 

 

Miattam vajon hányan csalódtak? 

 

Dédapáinknak az adott szó mindennél 

többet ért. Miért? Mert a szívükben élt a 

Jézusi tanítás: „A ti beszédetekben az 

igen legyen igen, a nem pedig nem!” 

Megjelent: /Missziós Magazin 2001/2/ 

 

 
 

❖ Novemberben és decemberben a gimnázium tehetségesebb tanulói az OKTV (Or-

szágos Középiskolai Tanulmányi Verseny) írásbeli iskolai fordulóin tették próbá-

ra tudásukat egy-egy tantárgyból. Nagy örömünkre szolgál, hogy minden tan-

tárgyból volt továbbküldhető dolgozat a területi versenyekre. 

❖ December 7-én nyílt napot tartottunk az általános iskolai tanulók részére, délután 

pedig pályaválasztási szülői értekezlet volt. 
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Várjuk gyermekük, unokájuk, ismerősük gyermekeinek jelentkezését az 

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumba! 
 

A jó tanuló, szorgalmas negyedik osztályos tanulókat a nyolcosztályos gimnáziumi osz-

tályba hívjuk biztosítva, hogy:  

- az érettségire megfelelő vizsgarutinnal rendelkeznek majd (6. osztály végén alapozó 

vizsgát, 10 és 11. évfolyam végén záróvizsgát tesznek) 

- utolsó két évfolyamon kevesebb heti óraszám, fakultáció választás és nyelvvizsgára ké-

szülési lehetőség. 

Részükre csak felvételi elbeszélgetés lesz. 

 

Az általános iskola nyolcadikosainak 

- emelt szintű képzést (heti 5 óra) kínálunk a következő tárgyak egyikéből a hitoktatás és 

az általános középiskolai képzés mellett: 

 - angol vagy német nyelv haladó szinten 

 - francia vagy olasz nyelv ügyintézői nyelvvel bővítve kezdő szintről 

 - számítástechnika 

A dönteni még nem tudókat az általános tantervű osztályba várjuk. 

- minden tanuló két idegen nyelvet tanul, továbbfolytatva az általános iskolában már ta-

nult angol vagy német nyelvet és másodikként választható az angol, a francia, a német, az 

olasz és az orosz nyelvek. 

- a kollégiumi ellátást igénylőket a város legújabb és legmodernebb kollégiumában, a  

Luther Márton Kollégiumban helyezzük el! 

Felvételi követelmények 

- 4-es tanulmányi eredmény 5-8. osztályban (a készségtárgyakat nem vesszük figyelembe), 

- 60 perces felvételi feladatlap ügyes megoldása (matematika, magyar nyelv és irodalom 

és történelemből) a témakörök a továbbtanulási tájékoztatóban olvashatók, 

- felvételi elbeszélgetésen nyújtott eredményes teljesítmény 

- lelkészi ajánlólevél 

Az iskolában a következő Lutheri gondolat szerint próbálunk együtt élni: 

 „Hogy a cselekedeted jó legyen, előbb az embernek kell jónak és kegyesnek lennie, 

mert a rosszból jó nem származhat.” 

A továbbtanulással kapcsolatban az iskolavezetéstől telefonon 410-032 vagy szemé-

lyesen bármikor kérhető további felvilágosítás. 

❖ A december hangulatát ebben az évben is az adventi készülődés és várakozás jellemzi. 

Most is megrendeztük a karácsonyi kiállítást és vásárt, a jótékonysági büfét és az „ada-

kozó persely” akciót, melyek bevételéből a gimnázium tanulóit támogattuk, hogy az ő 

karácsonyuk is örömtelibb, ajándékkal bővelkedőbb lehessen. 

❖ Az iskola karácsonyi műsorát december 19-én szerdán este 1730 órakor tartottuk a 

Nagytemplomban, melyre meghívtuk a gyülekezet tagjait is. 

❖ A tantestület a nyugdíjas és a GYES-en lévő kollégákkal december 21-én tartotta a 

„tanári karácsony”-t. 
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- A gimnázium vezetése köszönetet mond az iskola öregdiákjainak, jelenlegi tantes-

tületének, a diákok szüleinek és mindazoknak, akik az SZJA 1%-át alapítványunk-

nak ajánlották fel. 

- A felajánlott összeget (483 956 Ft) berendezési tárgyak beszerzésére, illetve fenntartási 

munkálatok elvégzésére fordítottuk. 

- Tisztelettel kérjük Önöket, hogy támogassák gyermekük, unokájuk középiskolai 

tanulmányait azzal, hogy az adójuk második 1%-ának sorsáról Önök rendelkeznek 

oly módon, hogy a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért Alapít-

vány adószámát jelölik meg a rendelkező nyilatkozaton: 18796104-1-15 

- A gimnázium tanulói és tantestülete nevében kívánjuk, hogy Jézus születése remény-

séggel, a Karácsony melege szeretettel töltse meg valamennyiünk számára az Új eszten-

dőt. 

Tar Jánosné 

igazgató 
 

 

 
 

 Örültem, hogy az első osztályt a jó nevű Epreskert utcai, 5-ös számú általános 

iskolában kezdhettem. Tetszett annak szép, tágas épülete és a nagy udvar is.  

1996 júniusában azonban megtudtuk, hogy az Epreskert utcából el kell men-

nünk és a következő tanévet már az akkor alakult Evangélikus Általános Iskolá-

ban fogjuk folytatni. Ennek felső tagozata kezdetben az Arany János utcában /a 

hajdani MHSZ székházban/ volt, mi kicsik pedig a Krúdy közi iskolában kaptunk 

ideiglenesen helyet.  

Két év múlva megszüntette a városi önkormányzat a Báthory István iskolát, és 

annak épületeit ideiglenesen az Evangélikus Egyházközség Kapta meg, így a fel-

sősökkel együtt mi is oda költözhettünk. Ez kedvezőbb volt számunkra, mivel ott 

volt már tornatermünk, ebédlőnk és nagy udvarunk is.  

Költözködési viszontagságaink 2001. szeptember 2-án szűntek meg, amikor a 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség visszakapta, a Nagytemplommal szem-

ben épült 100 éves Központi Elemi Iskola épületét, melyben az államosítás óta a 

4.sz. Kodály iskola működött. Nagyon örülök, hogy végül ebben a szép patinás 

épületben fejezhetem be általános iskolai tanulmányaimat. Már a tanévnyitó ün-

nepség előtt, szülők és mi gyerekek is bekapcsolódtunk az iskola szépítésébe, így 

segítettünk tanárainknak. Az osztálytermeket a festés után takarítottuk, a folyosó-

kat virágokkal díszítettük, hogy ezzel is mind otthonosabbá tegyük iskolánkat. 

Birtokba vehettük a tornatermeket is. Persze van még sok tennivaló belül is és az 

udvaron is.  
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Egyébként az udvart az Iskola utca felől az újonnan épült Luther Márton Kol-

légium határolja. Az ő konyhájukban főznek számunkra is, és ebédlőjükben fo-

gyaszthatjuk el a jó ízű ebédeket. 

A Nagytemplom körül 2001 szeptemberére újra kialakult, sőt a kollégiummal 

bővült is a korábbi evangélikus iskolai centrum. Így hétfő reggelenként a gimna-

zistákkal együtt vehetünk részt a hétfő reggeli áhítatokon. 

Nagyon örülünk annak, hogy ünnepélyeinket iskolánk csodás dísztermében 

tarthatjuk meg, és hogy immár végleges helyünkön vagyunk. Most már a mi fel-

adatunk, hogy helytálljunk, jól tanuljunk, becsületesen éljünk! 

 

Tóth Adrienn 

8.a oszt. tan. 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

 

 Keresztelések: "Az Úr ajándéka a gyermek..." 
Simon Balázs Zoltán, Kiss Nikoletta, Bajzáth Gitta, Pinte András, Lebeda 

Dániel Bálint, Rudolf Adrián, Machnyik Nikoletta, Szabó Bence András, 

Polyák István Patrik, Teski Péter Boldizsár, Mócsán Dániel, Szalanics Ta-

más, Greksza László, Soós Ákos, Kuruc Vivien Anita, Török Eszter 

 

Házasságkötés:  "Amit Isten egybeszerkesztett..." 
 

Vaskó János és Balázs Mónika 

 

 

Elhunytak:   "Én vagyok a feltámadás és az élet..." 
Jakubács József 61, Fekete Jánosné Nádasi Zsuzsanna 41, Kovácsvölgyi 

Zoltán 71, Garai János 72, Barzó János 75, Nagy János Zoltán 73, Varga 

Zsigmond 52, Gutyán Béla Sándor 79, id. Franczel András 83, Bencsik Pál 

74, Majchrics Mihályné 91, Izsai András 71, Varga József 71, Méhes Erika 

32, Csernyik József 66, Nagy András 64, Nagy Lajosné Simkó Julianna 84, 

Bálint György 76, Ilcsik József 76, Garai János 62, Filkó Istvánné Kocsis 

Erzsébet 74, Tóth János 65, Búr Ferenc 46, Garai Istvánné Merkószki Er-

zsébet 68, Farkas Mihályné Sipos Julianna 75 
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Meghívó 
 

Szeretettel várjuk 2001. december 25-én 17 órakor a Nagy-

templomban tartandó 

Karácsonyi Zenés Áhítatra 
 

 Közreműködik a gyülekezet ének- és zenekara 

 

Istentiszteleti alkalmak, ahová szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk 

tagjait 

 
 

Dec.31-én /hétfőn/ az év utolsó napján, istentiszteleti alkalmak: 

 

Reggel 8 órakor: Este 17 órakor 

ÓÉV ESTE: 

Éjjel 2345 órakor

 ÚJÉV-váró: 

gyülekezeti te-

remben 

Nagytemplomban és 

Kistemplomban 

a Nagytemplomban 

 

Körzetekben a megbeszélt időpontokban lesz istentisztelet. 

 

JANUÁRI ELŐZETES 
 

❖ Újév napján a Nagytemplomban reggel 8-kor, de. 10-kor és este 17-kor /a 

gyülekezeti teremben/ lesz istentisztelet. A Kistemplomban: de. 11-kor, 

este 17 órakor. 

❖ 2002. január 2-4-ig, a gyülekezeti terembe, évkezdő imahétre várunk min-

denkit, esténként 17 órától. Pénteken úrvacsoravétellel zárul a sorozat. 

❖ VÍZKERESZT napján /január 6-án/ a Nagytemplomban és Kistemplomban, 

a szokott vasárnapi rend szerint lesz istentisztelet. A körzetekben a meg-

beszélt időpontokban.  

 
       

 

 

♪♫ ♪ 
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KIVONAT az ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉS határozataiból 
 

 

 

Az Országos Közgyűlés sajnálattal állapítja meg, hogy a gyülekezetek teljes 

bevételében -országos átlagban- az egyházfenntartói járulék alig több mint 10%-ot 

tesz ki. A perselypénzt és adományokat is figyelembe véve pedig még mindig ke-

vesebb, mint 30%-ot ér el a híveinktől származó rész, arról nem is szólva, hogy az 

országos egyház kiadásait szinte teljes egészében más forrásból kell fedezni. 

Ezért az Országos Közgyűlés felkéri gyülekezetünk tagjait, hogy jövedelmük-

nek minimálisan 1%-ával járuljanak hozzá gyülekezetük bevételéhez.  

A 2002. évi minimális bért alapul véve, ez azt jelenti, hogy aktív dolgozóknál 

legalább évi 6000 Ft (azaz havi 500 Ft), nyugdíjasoknál legalább évi 3000 Ft (azaz 

havi 250 Ft.) legyen a hozzájárulás. 

 

Lapzárta után-december 15-én- a Nagytemplomban iktatta be Bozorády Zoltán 
esperes Laborczi Géza lelkészt, a Kertvárosi gyülekezet szolgálatába. Igét hirde-

tett D. Szebik Imre elnök-püspök 

 
 
 
 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: február 

 

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 

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

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

Készült: OKTESZT kiadó nyomdájában 2300 pld.-ban. 

 


