
 
 

 
 

É V K E Z D Ő  I N T O N Á C I Ó  
 

„Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek” – hangzik Ézsaiás 

próféta könyvéből az induló 2002-es esztendő igéje. Szükségünk van erre az 

évkezdő intonációra, mert bizony életünk az elmúlt esztendőben meglehető-

sen elhangolódott, lehangolódott. Pedig egy, sőt már két éve is milyen eufóri-

kus reménységgel léptünk a 21. századba, a harmadik évezredbe. Biztos sokan 

emlékszünk még az egész világot átölelő, látványos élő TV-közvetítésre, mely 

azt kívánta demonstrálni, hogy végre egy nagy családdá válik az egész világ. 

De az elmúlt hónapok, különösen is szeptember 11-e sokkoló napja, szerte-

foszlatta ezt a hamis családi idillt. Újra szívünkbe költözött a félelem, a bi-

zalmatlanság, sőt a rettegés.  

Nemrégiben javasoltam, hogy egy induló egyházi lapunk Bizalom néven 

jelenjen meg. Egyöntetű volt az elutasítás: ilyen néven ma nem lehet megje-

lenni, mert a bizalom ismeretlen, idegen fogalommá vált világunkban… De 

vajon visszafordíthatatlan sorscsapásként kell beletörődnünk ebbe a bizalom-

vesztésbe? 

A 2002-es esztendővel még távolabbra kerülünk attól, akitől az évek múlá-

sát számítjuk? Valóban Krisztus után élünk, vagy végre megpróbálhatnánk 

Krisztus szerint is élni? Hiszen születését a „Ne féljetek…” biztatással jelen-

tették be a mennyei hírnökök. Évi igénk az „íme” szócskával indul: „Íme, az 

én szabadítóm…” Ez a kis szócska a biblia nyelvén azt is jelenti, hogy 

„nézd!” Nézd, íme, karácsonykor térben és időben megjelent az, az Isten, akit 

a világ Jézusként, azaz Szabadítóként ismert meg, és aki valóban el tudja űzni 

szívünkből a velünk született ősbizalmatlanságot és félelmet. 

XI. évf. 1-2. szám 

2002. január-február 

Íme, Isten az én szabadítóm, 

bízom és nem rettegek. 

Ézs. 12,2a 
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Ő megmutatta – Nyíri Tamás kifejezésével élve - hogy a Valóság végső so-

ron jó indulatú, hogy Isten nem a világtól elfordult közönyös Alkotó, nem ki-

számíthatatlan Zsarnok, nem szeszélyes Fátum, hanem szerető mennyei Atya, 

akinek a kereszten szó szoros értelmében megszakadt a szíve értünk, hogy 

messzire tévedt gyermekeit visszavezesse, visszaszeresse az atyai házba, kö-

zösségbe.  

Ez a halálos szeretet kiűzi életünkből a félelmet, legalábbis a félelem bete-

ges, bénító formáját a rettegést. Helyette betöltheti szívünket az egészséges 

istenfélelem. Nem félünk többé Istentől, nem menekülünk előle, hanem vall-

juk az első, a fő parancsolat lutheri magyarázatával, hogy Istent mindennél 

jobban kell félnünk, szeretnünk és benne bíznunk.  

Ha erre a tiszta alaphangra hangoljuk életünket, akkor fokozatosan felfe-

dezhetjük a mellettünk élőben is az „atyafit”, akivel összeköt a közös Terem-

tő, a közös mennyei Atya. Sőt, mi több, felfedezhetjük a másikban a Testvért 

is, akivel összeköt az értünk kiontott vér, és akivel egyek lehetünk a közös 

Krisztus-testben, az anyaszentegyházban. 

Ez természetesen nem jelenti, hogy minden szempontból békés és boldog 

újesztendőre lenne garanciánk. Ezt soha, sehol nem ígérte Isten az ő földön 

vándorló és küzdő népének. Minden bizonnyal lesznek 2002-ben is félelem-

terhes események világunkban éppúgy, mint egyéni életünkben, hiszen a nagy 

Terrorista, a Sátán még mindig aktív. De kísértések, próbák között is erőt, ka-

paszkodót adhat majd évi igénk, melynek bátorító bíztatása karácsony óta Jé-

zus Krisztusban személyesen megtapasztalható tény és valóság: „Íme, Isten  

az én szabadítóm - azaz Jézusom - ezért bízom és nem rettegek.” 
Gáncs Péter 

 

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

 

1951-ben születtem Budapesten, de inkább szabolcsinak vallom magamat, hiszen 

másféléves koromtól az érettségiig Nyíregyházán éltem, ahol Édesapám lelkész-

orgonistaként szolgált. Lelkészősök nyomába lépve 1969-ben kezdtem meg tanulmá-

nyaimat a budapesti Evangélikus Teológián. 1974-ben szenteltek lelkésszé. Két évig 

a budavári gyülekezetben szolgáltam segédlelkészként, majd egy évig az Ökumeni-

kus Tanács irodájában dolgoztam Prőhle Károly főtitkár mellett. 1977 őszén kerül-

tem önálló lelkészi szolgálatba a Rákoscsaba-Pécel-Isaszegi Társgyülekezetben. 
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1981-ben ösztöndíjasként egy szemesztert tanulhattam a wuppertali teológiai főisko-

lán. 1981-ben a nagytarcsai gyülekezetbe kaptam meghívást, ahol 1997-ig szolgál-

tam. 

1992-től kezdetem el szerkeszteni az Evangélikus Rádiómisszió műsorait, majd 

1996-tól a Missziói Magazint. 

1997 szeptemberétől kaptam megbízást az országos evengélizációs és missziói lel-

készi feladatra és egyben a cinkotai Missziói Központ vezetésére, ahol jelenleg is la-

kom és dolgozom. 

Feleségem, Hafenscher Márta angolt tanít a cinkotai gimnáziumban, Tamás fiúnk 

másodéves teológushallgató, Kristóf a piliscsabai egyetem hallgatója, Tünde lányunk 

pedig óvónőnek készül. 

Gáncs Péter 

 
Tájékoztató 

a 2002. február 9-én tartott presbiteri ülésről 
 
 

 

- Jóváhagyta a testület az Evangélikus Általános Iskola igazgató tanácsa és 

intéző bizottsága ügyrendjét. 

 

- Megbízta Veres Jánosné testvérünket, hogy 2002. március 1. napjától 6 

hónapig lássa el a gazdasági vezetői feladatokat. 

 

- Meghallgatta Demcsákné Balczó Ildikó bizottsági elnök tolmácsolásában a 

műszaki bizottság tájékoztatását is az egyházközség tulajdonában lévő, a 

belvárosban fekvő ingatlanok hasznosításával kapcsolatosan. 

 Felhatalmazást adott egyházközségünk elnöksége részére, hogy a gyüleke-

zeti épület keleti szárnyát lelkészi lakássá alakítsa át, annak tisztasági fes-

tését végeztesse el. 

 

- Hozzájárult ahhoz, hogy a lelkészek és alkalmazottak járandóságának, il-

letve munkabérének 10 % -os emelésére ez év január 1-jétől sor kerüljön. 

 

- Ajánlással fordult az országos egyház felhívását figyelembe véve a gyüle-

kezet tagjaihoz, miszerint az egyházfenntartói járulék összege érje el aktív 

dolgozóknál a minimálbér 1 % -át, vagyis évi 6.000 Ft-ot, míg nyugdíja-

soknál ennek a felét, évi 3.000 Ft-ot. 
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- Kéri a felnőtt korú evangélikusokat, hogy a Nagytemplom felújítását anya-

gi lehetőségeikhez képest 1 napszám összegével, 3.000 Ft-tal segítsék. 

 

- Tájékoztatót hallgatott meg az Oltalom Hajléktalanellátó Szolgálat műkö-

désével kapcsolatos kérdésekről. 

 

 Az itt elhangzott problémák a döntési jogosultsággal rendelkező képviselő 

testület elé lesznek terjesztve. 
 

Az egyházközség vezetése nevében minden kedves testvérünk életére Isten 

gazdag áldását kérem. 

Dr. Bodnár Zsolt 

Felügyelő 
 

Az első és második 1% 
 

A személyi jövedelemadó törvény alapján idén is lehetőség van adónk 

kétszer 1%-ának felajánlására. 

Az első 1%-ot közhasznú tevékenységet folytató alapítvány vagy társadalmi 

szervezet részére, a 

második 1%-ot az egyház számára lehet eljuttatni. Ehhez nem kell mást tenni, 

mint egy rendelkező nyilatkozatot kitölteni és azt a jövedelemadó-bevalláshoz 

mellékelni. Akinek adóját a munkahelye intézi, annak a munkahelyén kell 

leadnia rendelkező nyilatkozatát. 

Ez a támogatási forma külön terhet nem ró a rendelkezőkre, hiszen az adó 

összegét amúgy is meg kell fizetni. Csupán arról van szó: meghatározhatjuk 

az összeg sorsát. 

Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy adójukból támogassák egyházunkat és va-

lamelyik alapítványunkat! Családjuk, ismerőseik körében is adják tovább az 

alábbi adatokat:  



5 Hírmondó 2002. január-február 
    

 

Magyarországi Evangélikus Egyház  

technikai száma: 0 0 3 5 

„Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” 

Alapítvány adószáma: 18801703-1-15 
 

„Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért” 

Alapítvány adószáma: 18796104-1-15 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola alapítványa: 

„Szülők a gyermekeinkért” 

Alapítvány adószáma: 18790256-1-15 

 

 

Bemutatkoznak teológusaink… 
 

 

 Egyházunk lelkészeinek és hittantanárainak képzése az Evangélikus Hittudomá-

nyi Egyetemen folyik. 

 Gyülekezetünkből 4 fiatal végzi a teológián lelkészi tanulmányait, ketten pedig a 

hittantanári szakon tanulnak. Hordozzuk imádságban életüket, szolgálataikat. 

 Elsőként Horváth Olivér teológushallgatót ismerhetik meg gyülekezetünk azon 

tagjai, akiknek még nem volt alkalmuk találkozni vele. 
 

 Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet! 
Bemutatkozni megtiszteltetés. Főként egy olyan gyülekezetnek, amelyhez 15 éve 

tartozom, amelynek templomában megszólított Isten igéje, ahol hitéletemet bizton-

ságban, Isten tenyerén kezdhettem. Ott, Bozorády Zoli bácsi ifjúsági óráin tanulhat-

tam úgy, hogy tőle érett gondolatokat hallhattam. Emberi kapcsolatok, helyzetek 

váltak bennem világossá. A hit mélységes titkait fedezhettem fel, melyek új életre 

formáltak. 

Gyülekezeti szolgálataimat harmadikos gimnazistaként kezdtem, amikor a vasár-

napi iskolások elé léptem Négy éven keresztül foglalkozhattam velük. A sátoraljaúj-

helyi nyári csendeshetek áldásai egy életre való útravalóval láttak el, ami eddig 

táplált, s amiből ezután én adhatok másoknak. Most teológus-hallgatóként, később 

mint lelkész.  

1998-ban, az Egyesült Államokban töltöttem el három hónapot nyári ösztöndí-

jasként. Ennek keretében ifjúsági táborok szervezésében vehettem részt, ami szintén 

nagy hatással volt rám. Figyelmem középpontjában, azóta is ez a korosztály áll, s 

feladatomnak tekintem a fiatalokkal való foglalkozást. Már látom, az ifjú évek ha-



Hírmondó 2002. január-február 

    

 

6 

mar tovaszállnak, s Krisztussal kezdeni az életet hatalmas ajándék, kegyelem, és a 

keresztény szülők számára gyermekeik iránti felelősség. Hálát adok Istennek csalá-

domért, öt testvéremért, azért az otthonért, ahol szüleink szüntelen imádsága vesz 

körül. 

Ebben a gyülekezetben vált fontossá számomra az ének, a zene, mely a lelkészi 

szolgálat és gyülekezeti élet egyik alappillére, mely az egyes embert -láthatatlanul- 

összekötve a másikkal, közösséggé formálja. Ötödik éve tagja vagyok az egyetem 

énekkarának és a liturgikus ének - szemináriumnak.  

Két éven keresztül a főváros börtöneiben Roszik Gábor, a Magyar Testvéri Bör-

töntársaság elnöke által megszervezett missziói szolgálatban vettem részt, mely szol-

gálatot a jövőben is folytatni szeretném. 

Ezen kívül második éve egyetemünk Hallgatói Önkormányzatában a Tanulmányi 

Tanács tagjaként a hallgatói ügyeket igyekszem - legjobb tudásom szerint – intézni. 

Tisztemmel jár szervezni az egyetemen megrendezésre kerülő programokat, kapcso-

latteremtést hallgatók és oktatók között, segítve ezzel egy egészséges, közvetlen lég-

kör kialakítását. 

1978-ban születtem Nyíregyházán, de szüleimmel és testvéreimmel Tiszavasvá-

riban éltünk 9 éves koromig. Édesapám vegyészmérnökként Nyíregyházán kapott ál-

lást, azóta itt lakunk. Tanulmányaimat az általános iskolai évek után az Evangélikus 

Kossuth Lajos Gimnáziumban folytattam, innen kerültem Budapestre, az Evangélikus 

Hittudományi Egyetemre, melynek jelenleg ötöd éves hallgatója vagyok 

Az egyetem, ebben a tanévben először indította és szervezte meg a gyakorlati, 

azaz hatod évet. Jövőre ez vár rám. Kilenc hónapot gyülekezetben fogok tölteni, ahol 

a gyülekezet lelkésze (mentor) által végzett munkába nyerhetek bepillantást, melyben 

én is aktívan részt veszek majd. Emellett kéthavonta egyhetes konzultáción találko-

zunk –a többi hatod évessel együtt, - hogy tapasztalatainkat kicseréljük és gyakorlati 

teológiai előadásokat hallgassunk a mindennapos lelkészi munka tárgykörében. Ha-

tod év végén, diplomával a kezünkben, - reménység szerint - az illetékes püspök fel-

avat, és segédlelkészi szolgálatba helyez ki. 

Addig is, a záró szigorlatra való készülés izgalmában, hatod év előtt, a lelkészi 

szolgálat küszöbén – Isten országának építésére szánva életem, - reménykedő szívvel 

és lélekkel tekintek a jövőm felé. 

Isten áldását kérem a gyülekezet minden tagjára! 
Horváth Olivér 



7 Hírmondó 2002. január-február 
    

 

 
 

Ez a köszöntés olvasható Nagytemplomunk orgona- karzatának a homlokzatán. 

Vegyük elő (ha van, a magyarázó jegyzetekkel ellátott) új fordítású Bibliánkat, és 

olvassuk el a Zsoltárok könyve alábbi igehelyeinek teljes szövegét. Luther éneke s 

egyházunk himnusza, valamint evangélikus köszöntésünk elkísér egész életünkön át. 

Biztatásul, erősítésül és vigasztalásul olvashatjuk havi vezérigeként is ezeket a zsol-

tárverseket. 
 

Hónap Igehely Az ige kulcsszavai: *ÚR*Isten*erős*vár* 

Egész évben Zsolt 46,2.8.12 Isten a mi erősségünk, a Seregek URa  

velünk van, Jákób Istene a mi várunk 

Januárban Zsolt 18,2.3 Erősségem az ÚR, az én váram 

Februárban Zsolt 31,2.3 URam, légy erős kősziklám, erős váram 

Márciusban Zsolt 48,4 Úgy ismerik Istent, mint erős várat 

Áprilisban Zsolt 59,10 Isten az én erős váram 

Májusban Zsolt 59,14.17 Isten uralkodik, erős váram vagy 

Júniusban Zsolt 59,18 Erős váram az Isten 

Júliusban Zsolt 61,4; 91,2 Te vagy erős bástyám, oltalmam és váram, Istenem 

Augusztusban Zsolt 62,2.3 Csak Isten az én kősziklám, és erős váram 

Szeptemberben Zsolt 62,6.7 Csak Isten az én kősziklám, és erős váram 

Októberben Zsolt 71,1.3 URam, légy erős kősziklám, te vagy az én sziklaváram 

Novemberben Zsolt 94,22; 62,8 Az ÚR a váram, erős sziklám és oltalmam 

A BibliaTéka CD-ROM felhasználásával összeállította: Garai András 

 

 

Gyülekezetünk 2001. évi összesített  

anyakönyvi statisztikai adatai 
 

 

Isten iránti hálával számolunk be testvéreinknek a mögöttünk levő esztendőről a 

statisztikai adatok tükrében. A számok mögött figyeljünk egyrészt az emberekre, 

akik vigasztalásra szorultak, vagy örömüket hozták Isten színe elé, másrészt Krisz-

tusra, mert minden most felsorolt alkalmon az evangélium szólhatott. 

Megkereszteltünk: 136 gyermeket, 77 fiút és 59 leányt –eggyel kevesebbet, mint az 

előző évben– valamint 15 felnőttet. 

Házasságot kötött: 62 pár. 13 evangélikus jegyespárt eskettünk, és 44 vegyes fele-

kezetű házasság köttetett. Más felekezetűként pedig 5 jegyespár kötött házasságot. 

Összesen 7-el kevesebb esketés történt, mint az előző évben. 

Konfirmáltunk: 13 felnőttet és 102 fiatalt, 51 fiút és 51 leányt, ez 22 fővel több, 

mint 2000-ben. 
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Utolsó útjára kísértük: 222 testvérünket, 126 férfit és 96 nőt ez néggyel kevesebb, 

mint az előző évben. 
 
 

Esztendő Keresztelések Konfirmáltak Házasságkötések Halálozások 

száma 

 Gyermek Felnőtt Gyermek Felnőtt evangélikus: 

13 pár 

Férfi Nő 

2001. 136 15 102 13 126 96 

Összesen: 151 115 62 pár 222 

2000. 147 83 69 pár 226 

1999. 128 78 73 pár 217 

 

 

ÁDVENT UTÁN 

 
 Ádvent utolsó hete a várakozás, a meghitt együttlétek és az örömszerzés ideje 

volt az ÉLIM-ben. A bejelentkezett vendégek nem is gondolják, hogy mi egy látoga-

tásnak hányféleképpen tudunk örülni. 

 Mikor megtudjuk, hogy vendégeink érkeznek, elkezdődik a találgatás: kik, há-

nyan, honnan és mikor érkeznek? 

 A találkozás új örömöket hoz: Egyaránt kedves számunkra a kicsik játéka, vagy 

a nagyobbakkal való bensőséges beszélgetés. A látogatás elmúltával még sokáig van 

mit felidézni: Tetszettek az Evangélikus Általános Iskola diákjainak énekei, örültünk 

a Kossuth Gimnáziumtól kapott karácsonyfa közös díszítésének, és találgatjuk: a Lu-

ther Kollégiumból érkezett nagylányok nevére emlékezünk jobban, vagy a Reformá-

tus Gyermekotthon –a Magdaléneum- lányainak neve cseng ismerősebben? 

Huszárné Trizner Mária 

 

☺   ☺   ☺   ☺ 

 

Ugyancsak még az elmúlt évhez, az ádventhez kapcsolódik az a kedves együttlét, 

amelynek Ádvent 4. vasárnapján örülhettünk. Az Evangélikus Általános Iskola dísz-

termében a gyermekbibliakör tagjai és az „ifis fiatalok” mutatták be karácsonyi mű-

sorukat. 

A közel 60 fiatallal együtt ünnepelt –Megváltónk születésére emlékezve- a nagy 

számban megjelent gyülekezet is. 

Az önkéntes szolgálók, a bibliakörök vezetői: Závodny Éva, Horváth Eszter, Zajácz 

Zsanett, Horváth Áron, Cziotkáné Hajagos Tóth Katalin, Horváth Noémi. 

Gyülekezetünk elnöksége megköszöni a fiatalok körében évek óta végzett hűséges 

munkájukat, az Úr áldását kérve életükre. 
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H Í R E K  A  F Ő I S K O L Á R Ó L !  

 

A Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Ka-

rán a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem fenntartásában működik 

a hittanárokat képző Evangélikus Hittudományi Tanszék. Az evangélikus diá-

kok mellett nem kevés református és néhány protestáns kisegyházhoz tartozó 

hallgató is tanul a hittanár szakon, akiknek képzésében a Debreceni Reformá-

tus Hittudományi Egyetem tanárai is részt vesznek. 

A 2002-2003. tanévben a hittanár szakot a következő szakokkal párosítva 

indítjuk: magyar, történelem, ének-zene, rajz, angol, német, francia, orosz, uk-

rán. A felvételi követelmények megtalálhatók az Országos Felvételi Tájékoz-

tatóban. A jelentkezési határidő az állami felsőoktatási intézményeknek 

szabott határidő szerint március 1. 

 

A tanszék vezetője, Csepregi András, minden, a képzéssel kapcsolatos kérdés-

re szívesen válaszol. Levélcím: 4400 Nyíregyháza Vécsey u. 38. 

E-mail: csepregia@nyf.hu. 

 

 
 

- Harmadszor rendezte meg a gimnázium szülői szervezete és diákönkormányzata 

az alapítványi bált, melyen a korábbi évekhez hasonlóan kellemesen szórakoztak 

a jelenlevők. A bál bevétele 756 000 Ft, melyet a tanulói vizesblokkok felújítására 

használunk majd fel. 

- Lassan végéhez érkeznek a középiskolai és országos tanulmányi versenyek.  

90 tanulónk vállalkozott a versenyeken való megmérettetésre. 10 tanulónak olyan 

eredményt sikerült elérni, hogy dolgozatukat továbbküldtük a második fordulóra 

való válogatáshoz. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy Csengeri Máté 

8/12.B osztályos tanuló fizikából országos elődöntőbe, Úsz Cecília 8/12.B és 

Horváth Dénes 4/11.A osztályos tanulók pedig francia nyelvből jutottak be az 

országos döntőbe. 

- A gimnázium tantestülete február 6-án értékelte az első félévet. A tantestület elé-

gedetten és reménykeltően nyilatkozott az ebben a tanévben felvételt nyert tanu-

lók teljesítményéről. 

- Február 15-én, pénteken a diákönkormányzat bált rendezett, melyre farsangi jel-

mezben vagy alkalmi öltözetben lehetett bejönni. A vidám mulatságon „élőzene” 

szórakoztatta a tanulókat. 

mailto:csepregia@nyf.hu
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- Felhívjuk a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumba jelentkezők 

figyelmét, hogy az írásbeli felvételi vizsga időpontja megváltozott: február 28-

án 14 órakor, illetve március 1-jén 12 órakor lesz! 

- Tisztelettel kérjük Önöket, hogy támogassák gyermekük, unokájuk középiskolai 

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

oly módon, hogy a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért 

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

Tar Jánosné  

Igazgató 
 

 

 

 

Az elmúlt év utolsó hónapja Krisztus születésének ünneplésében telt el. 

❖ A gyülekezet adventi sorozatán /dec. 3-6-ig/ mi is részt vettünk. A tanulók nagy 

létszámára való tekintettel, esténként 5-5 szoba lakói mentek el Adámi László lel-

kész igehirdetéseire. 

❖ December 6-án - Mikulás ünnepén - minden lakó humoros vagy komolyabb mű-

sorral szórakoztatta tanulótársait. Voltak, akik versben, mások dalban adták elő 

mondanivalójukat a kollégiumi életről. Jutalmuk egy mikuláscsomag volt. 

❖ Közben serényen készültünk karácsony méltó ünneplésére. Az evangélikus éne-

keskönyv liturgiája volt az alap, és arra építettük fel előadásunkat szólóénekekkel, 

kisebb csoportok szereplésével, hangszerek megszólaltatásával. 

❖ December 21-én tantestületi karácsonyi és évzáró együttléten vettünk részt, ahol a 

finom vacsora mellett beszélgetve, jobban megismerhettük egymást, és így zártuk 

le az eltelt négy hónapot. Bízunk abban, hogy a következő időszak még eredmé-

nyesebb lesz. A műsorra csütörtökön került sor, amikor vendégek is jelen voltak – 

lelkészek, szülők. Ez volt az utolsó esténk a kollégiumban, így a konyha dolgozói-

tól „meglepetés-vacsorát” kaptunk. 

❖ A jövőre tekintve, elindítottuk a minőségbiztosítással való foglalkozást, aminek 

két felelőse van a tantestületben. 

❖ Január 7-10. között az újévi sorozat istentiszteletein, a hónap végén pedig az öku-

menikus imanyolcad alkalmain vettünk részt. 

❖ Ebben az évben is várjuk olyan középiskolás tanulók jelentkezését, akik 

Nyíregyházától távol laknak. Elsősorban evangélikus Kossuthos gimnazistá-

kat várunk, de másokat is szeretettel fogadunk. 

Martinovszky István 

igazgató  
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HALLGASSUK (IS) AZ EVANGÉLIUMOT! 

 
Evangélikus Rádióműsor hallható a Kossuth adón minden második hétfőn 1330-

1400-ig! 

A Missziói Magazin 2001 évi 5. száma részletesen bemutatta a Magyar Evangéliumi 

Rádiót. 2002. március 31-ig érvényes adásidők és vételi lehetőségek: 

Az adások az alábbi hullámhosszokon foghatók: 

Rövidhullámon keddtől szombatig 10,30-tól 10,45-ig 

a 31 m 9490 kHz és 41 m 7385 kHz frekvencián 

Középhullámon minden nap 20,40-től 21,15-ig 

a 215 m 1395 kHz frekvencián 

ASTRA műholdon minden nap 13,30-tól 14,00-ig 

a 10,906 gHz Vertikális 7,38 mHz csatornán 

Rövidhullámon minden nap 18,30-tól 19,00-ig 

a 41 m 7355 kHz és 49 m 6205 kHz frekvencián 

 megismétlik az ASTRA műsorát. 

Internet-web címük: www.mera.hu 

Hallgassuk is az evangéliumot minden nap – hiszen evangélikusok vagyunk, legyünk 

tehát az evangéliumot olvasó, hallgató és megélő keresztyének! 
 

A MERA munkáját az Alapítvány Kuratóriuma felügyeli. E testület tagjai között 

Gáncs Péter lelkészt is megtaláljuk. 
(közreadta: Garai A.) 

 

 

http://www.mera.hu/
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Olvasóink az Evangélikus Élet február 17-i számával együtt kapták kézhez a 

Misszió című evangélikus magazint. A 24 oldalas tematikus képeslap – a Missziói 

Magazin jogutódja – az Evangélikus Élet folyóirataként jelenik meg –kéthavonta – az 

Evangélikus Sajtóosztály kiadásában, az Evangélikus Missziói Központ támogatásá-

val. (Ev. Élet : 2002/6sz.) Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy keressék és olvassák 

ezt a kiadványt! 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

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

 

Maráz Sándor Martin, Dvorcsák Miklós, Major Norbert, Madár Fruzsi-

na Liliana, Madár Genovéva Kitti, Orosz Dániel, Szabó Kornél, Piskóti 

Anikó, Jakubcsák Eszter, Toma Dávid, Ferencz Anna Kincső, Sebők 

Péter, Sebők Pál, Fonalka Marcell Dávid, Parádi Botond, Juhász Attila, 

Orgován Kinga Mária 

 

Házasságkötések:  "Amit Isten egybeszerkesztett..." 

 

Palicz Zoltán és Farkas Katalin, Beppler Volker Helmut és Havasi Má-

ria 

 

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

 

Mócsán Andrásné Kukucska Zsuzsanna 94, Miló Jánosné Tarczali Ilona 

74, Franczel Mihály 75, Navraczki Andrásné Gráf Erzsébet 95, Szabol-

csi György 54, Kerekréti Mihály 78, Lippa János 60, Fekete Lajosné 

Gyureskó Ilona 57, Siska József 62, Drenyószki Jánosné Barzó Erzsébet 

45, Petris Jánosné Frecska Zsuzsanna 61, Gyurján Jánosné Potoczky Er-

zsébet 78, Sallai Mária 86, Pristyák József 73, Schmidt Pálné Palicz 

Anna 80, Máyer Gyuláné Pokoraczki Mária 78, Lakatos András 89, 

Cservenák Zoltán 40, Szepesvári József 78, Harmann Andrásné Cseh 

Zsuzsanna 73, id. Szakács József 88, Gerda András 80, Merkószki Mi-

hály 49, Szalanics Tamás 2, Szurovcsák Pálné Izsai Julianna 87, Gerbár 

József 72, Skolnyik Tamás 42, Bogár István 76, Fignár Andrásné Simkó 

Mária 77, Sajben Pál 72, Antal Mihályné Skolnyik Zsuzsanna 88, Ko-

vács Józsefné Garai Ilona 76, István János 49, Faragó Pálné Ilcsik Juli-

anna 61, Kecskeméti Pálné Vitál Éva 63, Lentvorszki János 75, Varga 
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Jánosné Tóth Zsuzsanna 76, Tihor Károlyné Lukácskó Julianna 89, Si-

pos András 80, Balogh Mihályné Baksa Anna 67, Nádassy György 71, 

Zvara Mihály 65, Tóth Miklósné Bogár Mária 70, Aranyosi Mihály 82, 

Molnár Jánosné Fekete Zsuzsanna 66, Jónás Ilona 46, Borszukovszki 

István 51, Talpas Jánosné Jósvai Mária 96. 
 

  

 

 

 

 

KÉRÉSEK 

 

Uram, adj nekem tiszta szemet  
észrevenni mások baját, 
és ajándékozz halló fület 
meghallani mások jaját! 
 

Fürge kezet sebet kötözni, 
enyhíteni fájdalmakat! 
s a mi rideg, hideg korunkban 
szerető, gyengéd szavakat! 
 

Fürge lábat, Uram, nevedben 
szolgálni és segíteni, 
míg a legmélyebb békességet 
minden testvérem megnyeri! 

 

(Ismeretlen szerző után németből 
fordította Túrmezei Erzsébet) 
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Meghívó 

 

 

 Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődő fiatalt az EKE /Evangélikusok Kö-

zössége az Evangéliumért/ szervezésében március 1-3 és 8-10 között Piliscsabára, a 

Béthel Otthonban megrendezésre kerülő ifjúsági hétvégére. 

 Mindkét hétvége programja azonos, és péntek 18 órától, vasárnap 13 óráig tart. 

 A 2 Timóteus 2,3-6. bibliai igeszakasz alapján, a fiatalokban felvetődő kérdésekre 

szeretnénk választ keresni az előadások és beszélgetések során, de vidám, játékos 

együttlétre is nyílik majd lehetőség. 

 Bővebb információval az EKE Alapítvány címén tudunk szolgálni: Budapest 

Szondi u. 95. I/1. 1068 

 Telefonszám: (06-1) 332-7063. Ide várjuk a jelentkezéseket is. 

 Gyülekezetünkből az első alkalomra /vonattal/ utaznak fiatalok. Érdeklődni 

Adámi Johannánál lehet. Cím: Luther tér 12. sz. 

 

 

 

HÍREK GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL 
 

Kedves evangélikus hittestvéreink! 
Isten iránti hálával és örömmel adjuk hírül, hogy karácsonyra elkészült gyüleke-

zetünk internetes honlapja. A világhálóra kerülő információk köre folyamatosan bő-

vül, ezért kérjük mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, rendszeresen látogassák 

honlapunkat melynek címe: 

//church.lutheran.hu/nyiregyhaza 

 
 

SZOLGÁLJATOK AZ ÚRNAK ÖRÖMMEL!  
(Zsolt 100.2a) 

 
Reménykedve és szeretettel várjuk mindazon műszaki (építész) és gazdasági (köz-

gazdász, üzemgazdász, könyvvizsgáló, adószakértő) végzettségű hittestvéreink ér-

deklődését, akik szaktudásukkal önként és szívvel-lélekkel vállalnának szolgálatot a 

gyülekezeti és/vagy egyházmegyei számvevőszék revizori, ellenőrző munkájában. 

Részletes információt az igazgató lelkésztől és az egyházmegyei számvevőszék el-

nökétől kaphatnak. (garainyh@axelero.hu) 

Néhány ige, bátorításul: 

Jn12,26; Rm 12,6a.7a; 1Tim 1,12; 1Tim 3,7a.10.13a; Filemon 20-21a; 1Pt 4,11b. 

mailto:garainyh@axelero.hu
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Bőjt első vasárnapján (Invocavit) Nagytemplomunkban, a délelőtti istentiszteleten 
Roszik Ágnes Anetta, a Hittudományi Egyetem IV. évfolyamos tanulója hirdette az 
igét, a szarvasi gyülekezetből a teológiára. A persely-adomány a lelkészképzés célját 
szolgálta. 

 

FELHÍVÁS! 
 

Március 9-én /szombaton/ érkezik hozzánk az Alberti Evangélikus Gyüle-
kezet 45 fős csoportja – mely túlnyomórészt az ifjúsági énekkar tagjaiból áll – 
Szmolár Attila lelkész vezetésével. Vendégeink másnap - vasárnap – a 
Nagytemplomban a délelőtti istentiszteleten, és a délután 15 órakor kezdődő 
szeretetvendégségen szolgálnak. 

Egyházközségünk elnöksége kéri a gyülekezet tagjait, hogy az elszállá-
solásban és vendéglátásban legyenek szívesek segíteni! 

A Lelkészi Hivatalban várják azok jelentkezését, akik március 9-én, azaz 
szombat este szállást és vacsorát, valamint. vasárnap reggelit tudnak biztosí-
tani. 
Az Evangélikus Általános Iskola dísztermében tartandó szeretetvendégségre 
várunk minden érdeklődőt, és szeretettel kérjük sütemény-és gyümölcsado-
mányaikat is! 

 
 
 

MÁRCIUSI ELŐZETES 

 
Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

 

Márc. 3-án -vasárnap- a Nagytemplomban, a 10 órai istentiszteletet követően, a lel-

készválasztással kapcsolatos előkészítő közgyűlést tartunk, melynek témája: a 

lelkészi díjlevél (hívány) megállapítása. 

Márc. 3-án -vasárnap- a Nagytemplomban, a 17 órakor kezdődő egyházzenei est 

vendége: Kovács Szilárd orgonaművész Szolnokról. 

Márc. 10-én -vasárnap- a Nagytemplomban, a 10 órakor kezdődő istentiszteleten 

Szmolár Attila az Alberti gyülekezet lelkésze hirdeti az igét. Közreműködik az 

Alberti ifjúsági énekkar. Délután 15 órára az Evangélikus Ált. Iskola díszter-

mébe, szeretetvendégségre várjuk a gyülekezet tagjait. Ezen az alkalmon az 

Alberti énekkar szolgál. 
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Márc. 10-én -vasárnap- a Fasori Evangélikus Gimnázium /Budapest/ kamarakórusa 

szolgál Nováky Andrea vezetésével. Délelőtt 1015-kor az ÉLIM-ben, délután 

15 órától a Rozsréti Gyülekezeti Házban (Hajlás u. 40 sz. alatt). 

Márc. 11-15-ig (hétfőtől-péntekig) esténként 17 órakor böjti evangélizációt tart 

Adámi László Varga bokorban. 

Márc. 17-én -vasárnap- du. 14 órai kezdéssel, az Evangélikus Ált. Iskola dísztermé-

ben, a budapesti Pasaréti Református Gyülekezet ifjúságának előadását tekint-

hetjük meg. A mű címe: Osztálytalálkozó. 

Márc. 18-21-ig (hétfőtől-csütörtökig) esténként 18 órakor Rozsréten, a Hajlás utcai 

Gyülekezeti Házban böjti sorozat kezdődik. 

Márc. 25-27-ig (hétfőtől-szerdáig) esténként 17 órakor nagyheti evangélizáció kez-

dődik a gyülekezeti teremben. 

Márc. 28. NAGYCSÜTÖRTÖK. A nagytemplomban 17 órakor istentisztelet, úrva-

csoraosztással. 

Márc. 29. NAGYPÉNTEK. Istentiszteletek – a Nagytemplomban és Kistemplomban 

– a vasárnapi rend szerint, körzetekben a megbeszélt időpontokban. 

Márc. 31-én, HÚSVÉT ÜNNEPÉN, vasárnap este zenés áhítatot tartunk a Nagy-

templomban 18 órakor, gyülekezetünk énekkarának szolgálatával. 

Március 31-én ÓRAIGAZÍTÁS! Húsvét vasárnapján áttérünk a nyári időszámításra. 

Az esti istentiszteletek 17 óra helyett 18 órakor kezdődnek! 
 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: Nagypéntek 

Lapzárta: március 13. 

Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. sz. 

 Tel: 508-770 Fax: 5 08-777 

Hivatalos órák: hétfőtől-péntekig 9-13 és 15-17 óráig, szombaton: 9-12 óra között. 

 

 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné 

e-mail -cím:hirmondo.1@dpg.hu 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

Készült: OKTESZT kiadó nyomdájában 1300 pld.-ban. 

 


