
 

 
 

 R é g i  é s  ú j  
 

Tudjuk, hogy mekkora öröm a gyermek számára valami új játék, új ruha. De a 

felnőtteknél is ott van az új varázsa: új autó, új lakás… Április havi igénk rámutat 

arra, hogy ennél sokkal többre van szükségünk. Új emberre! Mert a tárgyak, ame-

lyeket kapunk, mindaz ami körülvesz, nem változtatja meg lényegünket, szívün-

ket. Az új ruha, új autó mellett az örökké elégedetlenkedő szív, - marad a régi. Jé-

zus ezt így mondja a samáriai kútnál: mindenki, aki ebből a vízből iszik, újra meg-

szomjazik. 

Vágyakozunk az újra. Gyakran elhangzik a kérdés amikor találkozunk valaki-

vel: - Mi újság? Az illető felel: dicsekszik, panaszkodik, mondja az „újságot”, ami 

valójában nem új. 

Egyetlen új van: a Megváltóról szóló evangélium. Jézus Krisztus az az „új em-

ber”, akit - igénk szerint – magunkra kellene ölteni. Ezért hív magához minket, 

hogy bűnbocsánatot, békességet és új életet adjon. 

Pál apostol, az Efezusiakhoz írott levél 2.fej. 1.versben, az Istentől elszakadt 

ember állapotát halálnak nevezi. Nincs kapcsolata az Élet forrásával, ezért „halál-

ban” van. Ebből akar Jézus kiemelni minket. Az ember sajnos eleinte hallani sem 

akar arról, hogy feladja eddigi életét. Fényes példa erre a Cselekedetek könyvében 

Félix tiszttartó. Hallgatja ugyan Pál szavait egy ideig, - de amikor az, az igazság-

ról, önmegtartóztatásról, és az eljövendő ítéletről kezd beszélni, Félix megrémülve 

mondja: „Most eredj el…” /ApCsel. 24,25/. Megrémül, és nem bírja hallgatni. 

Nyugtalanná teszi az ige, mert leleplezi bűneit, és Félix érzi, hogy egyszer Isten 

előtt felelnie kell. 

Hányan ezért hagyják abba a bibliaolvasást, vagy kerülik a templomot. Nem 

mintha a Biblia unalmas vagy elavult könyv lenne, - hanem mert érzik, hogy a 

Biblia róluk szól és arról, hogy új életre van szükségük. Nem a régit kell javítgat-

XI. évf. 4. szám 

2002. április 

Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése sze-

rint valóságos igazságban és szentségben terem-

tetett. 

/Pál lev. az Efezusiakhoz 4,24/ 
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ni, mentegetni, kozmetikázni. Ez teljes irányváltást kíván, az „én” uralma helyett, 

Jézus uralmát vállalva indulni utána új úton, az új életbe. 

Gáncs Aladár lelkész 
 

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

 

26 évi nyíregyházi szolgálat után most újra köszöntöm a Gyülekezetet és örü-

lök, hogy az írott igével szolgálhatok. 1978-ban jöttünk el, de az elmúlt 22 év alatt 

is ott maradt szívünkben a sok szép emlék. Jó volt ott lenni a sok istenfélő és hű-

séges evangélikus testvér között. A nagy gyülekezet sokszínű élete töltötte be 

napjaimat. Esküvők, temetések, istentiszteletek, énekkari munka, és látogatások. 

Megmaradt a látogatások emléke. Ahogy beléptem az otthonokba, gyakran éppen 

a Tranosciust olvasó idős testvéreket imádkozás és éneklés közben találtam. 

Legnagyobb élményem kétség kívül az orgona volt. Gyerekkori álmom való-

sult meg, hogy egy ilyen szép, nagy orgona mellé kerülhettem. Az utolsó 10 év 

nagy öröme volt a havi Orgonafélóra. Ez a városban is egyre népszerűbb lett. A 

kezdeti 20-30 hallgatóság létszáma a végén több százra nőtt. 

Az idő szalad, már egyre ritkábban ülök az én kedves orgonám padján. Halvá-

nyulnak az emlékek, de összekapcsol a hit, a hála, hogy 26 évig ott szolgálhattam. 

Összekapcsol, hogy levelezünk még gyülekezeti tagokkal, kapjuk a Hírmondót a 

gyülekezet mai életének híreivel. 

Volt énekkari tagjaimról gyakran már csak a gyászjelentésekből értesülök. Ők 

már Odaát vannak a mennyei kórusban, de ott az élő reménység, hogy Ott majd 

találkozunk. 

Gáncs Aladár 
 

TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉSRŐL 

 
Gyülekezetünkben 2002. április 21-én lelkészválasztó közgyűlés megtartására ke-

rült sor. 
A korábbi két jelölt közül Molnár József lelkész visszalépett, ő a bemutatkozó 

szolgálatra történt meghívást sem fogadta el. 
A másik jelölt Labossa Péter lelkész a Nagy- és a Kistemplomban egyidőben le-

adott összesen 251 szavazatból 209 igent kapott, ami azt jelenti, hogy ő tölti 
be a Laborczy Géza távozása miatt megüresedett lelkészi állást. 

Isten gazdag áldása kísérje szolgálatát és egész életét. 
Dr. Bodnár Zsolt felügyelő 
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E m l é k e z é s  
 

Nagytemplomunk alapkő letételének 218. évfordulójára emlékeztünk március 24-

én, Virágvasárnap. 

 Templomépítő őseinkhez hasonlóan, ünnepi istentiszteletünkön először mi is 

az „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű éneket énekeltük, majd meghallgattuk a 

gyermek és felnőtt énekkar szolgálatát.  

 Ezt követően Demcsákné Balczó Ildikó másodfelügyelő a „Beszélő Kövek” c. 

könyvből olvasta fel az alábbi sorokat. Ezt a kiadványt elődeink 1934-ben, az 

alapkőletétel 150. évfordulóján jelentették meg, templomépítő őseink korabeli fel-

jegyzéseit is felhasználva. 
Kivonat a Nagytemplom északi sarkának alapkövébe helyezett írásból: 

„A jóságos és mindenható Isten kegyelméből és segedelmével a keresztyén 
időszámítás 1784-ik évében március 25-én, azaz gyümölcsoltó boldogasszony 
ünnepén, a vallásgyakorlatot megengedő római császár, mint magyar király ural-
kodásának negyedik évében. 

E birtok földesura ez időben nagykárolyi gróf Károlyi Antal s a néhai gróf 
Dersőffy Sámuel családja; a tiszáninneni és tiszántúli egyházkerület superinten-
dense főtisztelendő Ruffini János úr, az egyházkerület felügyelője szirmai Szirmay 
István úr. 

A nyíregyházi ágostai hitvallású evangélikus imaház első alapkövét tisztelendő 
Schmál Sámuel úr tette le, aki elsőül viselte ebben az evangélikus lutheránus 
egyházban a lelkész nevet. 

Községi bíró a gondos Pápay György; tanácstagok pedig: nemes Nagy Pse-
nicky György, Diósy Tamás, a szintén gondos Pivkó György legislator (törvénylá-
tó, vagy törvénybíró), Liskány János, Ferenc Márton, Bencsik János, Tomis Já-
nos, Kazár János, Fábry József, Hornyák András ágostai hitvallású evangélikusok 
és az egyetlen helvét hitvallású Musay Mihály. 

A község részéről a következő érdemes férfiak: nemes Reguly Sándor, mint a 
község első jegyzője; az ugyanazon rangban lévő, de már kiérdemült jegyző: ne-
mes Tainell János, úgyszintén nemes Diósy György kiérdemült jegyző, az egyházi 
ügyekben cooperator (valószínűleg egyházfelügyelő). A község esküdt jegyzője 
és consignatora (ellenőr?) ez idő szerint Miskolcy Mátyás, valamennyien ág. h. 
ev. testületi tagok. 

Tanítók ez időben: tudós Berzencey Leopold úr, a fiúk igazgatója, és tudós 
Pap István úr, a lányok tanítója. 

Ennek az egyháznak gondnokai voltak: az érdemes Garay György és Macsás 
Mátyás, úgyszintén Sztupar János. Az építkezésnél kisebb kisegítők: Bukovinszky 
Mátyás és Szmoljar János. 

Építőmesterek: Krichbaum Ignác, Szabolcs vármegye földmérője és a helybeli 
Bertnicsek Leopold.” 
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Az igehirdetésben Bozorády Zoltánné lelkésznő visszaemlékezett a kezdetek-

re, a templomépítés történetére, hálát adva Istennek azért a kegyelemért amellyel 

mindeddig megtartotta az evangélikusokat és gyülekezetünket.  

p.s. 

 

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

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

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

 TALÁLKOZÁSOM JÉZUSSAL  

 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 

őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen .” /János ev. 3, 16./ 
Istenfélő hívő keresztény családból származom, testvéremmel együtt úgy nőt-

tünk fel, hogy láttuk és hallottuk, hogy szüleink naponként imádkoztak értünk. 
Igyekeztünk jó gyerekek lenni. A konfirmációi oktatás közben lett világos előttem, 
s ekkor döbbentem rá, hogy én is bűnös ember vagyok. 

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes el-
médből”. „Szeresd felebarátodat mint magadat”. /Máté: 22; 37; 39./ Az igehirdetés 
közben, meghallva ezeket az igéket, nagyon rámnehezedett, hogy bizony sokszor 
vétkeztem, és kárhozatra méltó vagyok.  

Lelkészünknek elmondtam, hogy én bűnösnek érzem magam az előző bibliai 
igék ismeretében, és szeretnék Istennek tetsző életet élni. Beszélgetésünk során 
a következő igékre hívta fel figyelmemet: „Kérjetek és adatik nektek, keressetek, 
és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” /Máté 7,7/ „Ezért mondom nek-
tek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és 
meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki 
ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vét-
keiteket.” /Márk:11,24-25./ A beszélgetés és az imádkozás igazi békességgel töl-
tött el. Elhittem, hogy nekem nem kell többé félni Isten ítéletétől, mert Jézus Krisz-
tus váltsághalála, és feltámadása által, örök életem van! Igen sok igén keresztül, 
azóta is vezet az én Megváltó Jézusom. Igeolvasás és igehirdetés által szól hoz-
zám Isten, és vezet az élet minden napján. Ő segít jóban és nehéz időben egy-
aránt. 

Az egészségügyben dolgoztam gyógyszertári asszisztensként, kezdetben vidéki 
patikában, majd a Gyógyszertári Központban. Isten nem hagyott soha magamra, 
segített az élet nehézségeit átélni. Hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam éle-
tem során Isten kegyelmét és szeretetét. A megtérésem után is kegyelemre szo-
rulok naponta. Minden este leborulok Megváltó Uram előtt, és imádságban meg-
vallom vétkeimet, bocsánatát kérve. Ő megígérte: „…íme, én veletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig .” /Máté 28,20b/ 

Gáfrik Andrásné 
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     „…mert ilyeneké a mennyek országa” 
/Máté 19,14b/ 

 

Veczánné Petrovszki Ágnes zongoratanár, gyülekezetünk tagja, három gyer-

mek édesanyja április 15-én 38 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Ezek a dermesztő, ri-

deg tények, melyek oly 

sokunk szívébe fájdalma-

san hasítottak bele ennek 

a napnak késő éjjelén. 

Ez a 38 év oly rövid-

nek tűnik, de Neki mégis 

elég volt arra, hogy élete 

örök célját elérhesse. 

Néhány évvel ezelőtt 

egy csendes-héten elfo-

gadta Jézus Krisztus felé-

je nyújtott kegyelmét, és 

igent mondott. 

Mindannyiunk szá-

mára megszégyenítő volt 

gyermeki ragaszkodása, s 

szomjas szívvel itta az 

igét. Szemünk láttára nö-

vekedett egyre érettebb 

hívővé. Lényéből áradt 

egy megmagyarázhatat-

lan mély szeretet. Meleg 

ragyogó mosolyát és 

kedves szavait mindany-

nyian ismertük.  

 

FELESÉGEM 
EMLÉKÉRE 

 
AMIKOR NEM TUDSZ 
SZÓLNI 
AKKOR ÍRNI KELL 
AMIKOR NEM TUDSZ 
SZÓLNI 
MERT SÍRNI KELL 
 
AMIKOR NEM TUDSZ 
SZÓLNI 
MERT FÁJ A SEB 
AMIKOR NEM TUDSZ 
SZÓLNI 
MERT NINCS KIHEZ 
 
AKKOR SZÓL AZ ISTEN 
GYERMEKEM 
Ő MÁR NÁLAM VAN 
JÓ HELYEN 
 
AKKOR SZÓL AZ iSTEN 
TEKINTS FEL 
AZ Ő ÚTJÁT FOGADD 
EL 
 
AMIKOR MÁR NEM 
TUDSZ SZÓLNI, 
AKKOR SZÓL AZ 
ISTEN! 
 

NYÍREGYHÁZA, 2002-
04-21 0345 

VECZÁN ZOLTÁN 

Hosszú idő óta beteg volt, 

ezt jól tudtuk, de azt is lát-

tuk, hogy ez a nyomorúság 

még közelebb vitte őt Urá-

hoz. Mindent Tőle várt és 

Tőle remélt. Belesimult Is-

ten akaratába és elfogadta 

feléje szóló igéjét. „Elég 

neked az én kegyelmem”. 

Leghűségesebb tagja volt 

kis közösségünknek, égett 

benne a szolgálat tüze. Ha-

lála napján szíve felmondta 

a szolgálatot, Jézus érte 

jött s kiszabadította őt földi 

élete korlátai közül, s alá-

zattal hordozott betegsége 

fogságából. Olyan jó meg-

nyugodnunk abban az élő 

reménységben, hogy Ő an-

nál van, akit legjobban sze-

retett. Amit ő már nem tud 

megtenni, tegyük meg mi 

helyette, hordozzuk imád-

ságban elárvult családját, 

férjét Zolit, gyermekeit, 

Gabit, Emesét és Zolikát! 
 

Tóthné Demcsák Anikó 
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Május első vasárnapján az 

édesanyákat, nagymamákat 

köszöntjük. 
Fogadják szeretettel Fritz S. Kőnig versét, melyet Túrmezei Erzsébet fordított ma-

gyarra! 

Jókívánság 

 

Boldogságot kívánok neked. 

De mi is a boldogság? 

Már itt lenn egy darab mennyország. 

Isten ránk sugárzó kegyelme. 

Boldog elrejtőzés Őbenne. 

Fénylő, megnyílt egekbe-látás. 

Ez a boldogság! – Ez az áldás. 

 

 

 

Ifjúsági hírek 

 

Miért van szükség a szabadításra? 

Avagy húsvét üzenete 
 

Március 24-én, virágvasárnap tartottuk a vasárnapi iskolások és az ifjúság húsvéti ün-

nepét, melyen kb. 40 gyermek és fiatal próbálta bemutatni a Megváltás üzenetét, lényegét. 

A gyermekek versekkel, énekekkel és egy jelenettel szolgáltak, mely Artabánról, a 

Jézust kereső bölcsről szólt. Amit Máté evangéliuma 25. részében olvashatunk, azt tapasz-

talja meg, amikor segít az elhagyatottakon, a megkínzottakon, a szegényeken. „Bizony 

mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai kö-

zül, velem tettétek meg.”  Így ezeken a rászorulókon keresztül találkozik Jézussal, s nyer 

örök életet. 

Ezután az ifjúsági csoport jelenete következett. Megrendítő képek és zene tette nyo-

matékosabbá a mondanivalót. Isten mindent tökéletesen jónak teremtett, de az ember a 

bűneset után sorozatosan tette tönkre ezeket a csodálatos dolgokat. Mivel elszakadt Isten-

től pótolnia kell az életszükségleteit, célt kell teremtenie. De bűnös természete miatt csak a 

rosszra képes. Tönkreteszi a természetet, embertársát, és önmagát is. Új isteneket gyárt, 

amelyek nem hallanak, nem beszélnek, nem tesznek semmit. Kicsúszott a talaj a lába alól, 

nem talál megoldást problémáira. Nincs békessége.  

De Isten nem vet el minket. Látja, hogy az ember képtelen visszatalálni Hozzá, mert a 

bűn rabja. Ezért Ő maga szabadít meg, megkönyörült rajtunk, egyszülött Fiában testté lett, 

eljött közénk. Megalázta magát, az Ő isteni, szent és bűntelen életét feladta a mi szegé-
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nyes, gonosz, értelmetlen létünkért, hogy hatalmával kiragadjon nyomorúságunkból. És mi 

ellene kiáltottunk: „Feszítsd meg!” És ő ment, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, a száját 

sem nyitotta ki. És még a kereszten is azért könyörgött, hogy Isten bocsásson meg nekünk. 

Nem a testi szenvedésbe halt bele, hanem az Élet Forrásától való elszakadásba, a szíve, a 

lelke szakadt meg a mi irgalmatlan önzésünk és vakságunk miatt.  

És vannak, akik még mindig azon dolgoznak, hogyan bizonyíthatják be, hogy nem 

igaz a Biblia szava, próbálják palástolni bizonytalanságukat mindenféle kitalációkkal, ahe-

lyett hogy megtörten beismernék Isten létezését, és Jézus Krisztus áldozatát, amely teérted 

is történt. A te szívedet is meg akarja változtatni, halálból életre akar támasztani. Halálba 

rohanó utadon fordulj 180 fokot!  

Hívd segítségül az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: „Íme itt vagyok.” 

Adámi Johanna 

 

S z e r e t e t t e l  k ö s z ö n t j ü k  a  k o n f i r m a n d u s  f i a t a l o k a t !  

 

CD és kazetta ajánlat fiataloknak! 
 

Szeretettel ajánlom minden kedves olvasónak a gyülekezetünk iratterjesztőjénél meg-

vásárolható „Ének útjain nyissad meg titkaid” c. CD-t és kazettát. A hangfelvételek a pilisi 

evangélikus ifjúsági énekkar, az IZSÓP együttes énekeit tartalmazzák, finn zenei aláfes-

téssel. 

Hadd idézzek az énekesek vallomásaiból: 

„Nem volt bennünk béke, nem volt bennünk csend, nem volt bennünk reménység, vagy 

legalábbis elfeledkeztünk róla… Most a próbákon és felvételeken újra életünk részévé lett. 

Hiszen vannak dallamok, amiktől nem lehet szabadulni …ezekben a dalokban valami kü-

lönleges szövésű közösség részesei lettünk… ezek a dalok az örömünkből és csendünkből 

fakadtak. Isten talán rajtunk keresztül ad Nektek valamit az életünkből, szívünkből, lel-

künkből és örömünkből…” 

 

 

 

 
 

- Március első hetében lezajlottak az írásbeli felvételi vizsgák és a szóbeli elbeszélgetések. 

A korábbi évhez viszonyítva lényegesen kevesebb volt a gyenge tanulmányi eredmény-

nyel jelentkező tanulók száma, de a 208 jelentkező tanulóból 28 tanulót így is el kellett 

utasítanunk. 

A ténylegesen felvett tanulólétszámról csak május közepén informálódhatunk, ugyanis 

az Országos Felvételi Központ csak ekkorra zárja le az iskolák listáit. 

 

- Külföldi kapcsolatainknak köszönhetően márciusban 15 tanulónk Palermóba utazott, 

hogy részt vegyen a partneriskolák tanulóival együtt a nemzetközi osztályok munkájá-

ban, ahol a tanulók angol nyelvű előadásokat tartottak illetve hallgattak. Itthon ugyan-
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csak az angol nyelv tanulása és használata céljából holland vendégdiákokat fogadtunk. 

Az ő fogadásukban résztvevő 13 tanuló szintén egy angol nyelvű projekten dolgozik a 

holland csoporttal. 

 

- Márciusban és április elején a tantestület tagjai részére nyolcórás kommunikációs trénin-

get szerveztünk Tornyosiné Nagy Éva vezetésével. 

 

- A tavaszi szünet előtti héten közös tantestületi értekezleten vitatta meg a Luther Márton 

Kollégium és a gimnázium tanári kara a két intézmény további együttműködésének lehe-

tőségeit, a közös nevelési feladatokat. 

 

- Március 23-án szombaton Fehérgyarmaton a 8 osztályos gimnáziumi osztályok legfelké-

szültebb tanulói részt vettek a nyolcosztályos gimnáziumok regionális tanulmányi verse-

nyén: az alábbi tanulók dobogós helyezést értek el: 

 

Tantárgy Név Hely 

Helyesírás Daróczi Nikoletta 2. 

Versmondás Szabó Judit 3. 

Prózamondás Aranyossy Dániel 2. 

Szép magyar beszéd Adámi Johanna 1. 

Matematika Ling Noémi 3. 

Történelem Vass Enikő 2. 

Angol nyelv Mazák György 2. 

Népdaléneklés Cserepánya Miroszláv 1. 

Bibliai ismeretek Soós Renáta  

Balogh Nikoletta  

Verdes Réka 

1. 

Informatika Szabó Zoltán 3. 

 

- 9. alkalommal rendeztük meg április 4-5-én „Az Úr érkezése” ökumenikus szavalóver-

senyt 18 egyházi középiskola 34 tanulója részére. Nagy örömünkre szolgált, hogy 9 év 

után először nyert iskolánk tanulója az igen felkészült mezőnyben. A nyertes és díjazott 

tanulók a következők voltak: 

 

I. díj: Koblicska Lőte, Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

II. díj:  Tóth Tibor, Karácsonyi János Katolikus Gimnázium (Gyula) 

Megosztott III. díj: 
    Kövér Emese, Arany János Gimnázium Nyíregyháza 

    Jakucs János, Karácsonyi János Katolikus Gimnázium (Gyula) 

 

Közönség díj: 
    Jakucs János, Karácsonyi János Katolikus Gimnázium (Gyula) 
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DÖK-díj: 
    Jánosdeák Gabriella, Sárospataki Református Kollégium és Gimnázium 

A Bessenyei Társaság különdíjai: 

A Reményik vers legjobb tolmácsolójának: 
 Jánosdeák Gabriella, Sárospataki Református Kollégium és Gimnázium 

A legjobb szabolcsi versenyzőnek: 
 Marosi Edit, Szent Imre Katolikus Gimnázium Nyíregyháza 

 

- Április 2. hetében 10 napot tölt 15 tanulónk Gemona Del Friuliban az olasz testvérisko-

lában, ahol olasz nyelven dolgoznak egy közös projekten illetve intenzív olasz nyelvtan-

folyamot is szervez részükre a fogadó iskola 

 

- Május 10-én, pénteken 17 órakor ballagnak végzős diákjaink. 

Tar Jánosné 

igazgató 

 

 

 

 
 
❖ Nagy örömünkre, az április 9-én megtartott hittan versenyről mindkét csapatunk utazik 

az aszódi döntőre. 

❖ Nagyon szép eredményt ért el MOLNÁR ESZTER 5.a osztályos tanuló német nyelv-

ből: a LITHERÁTUM levelezős teszt versenyen 3. lett, a Titok által szervezett verse-

nyen országos döntőbe jutott.  

❖ A CURIE körzeti kémia versenyen Tóth Adrienn 8.a osztályos tanuló a második lett, 

és a Szolnokon megrendezendő országos döntőre utazik. Ugyancsak nagyon szépen 

szerepeltek tanulóink a Hevesi és Kabay kémia versenyeken: 4. 8. és 10. helyen vé-

geztek. 

❖ Alsó tagozatos gyermekeink nagy izgalommal készülnek a hagyományosan megrende-

zendő „ KISISKOLÁSOK” versenyére. Évfolyamonként és tantárgyanként mérik ösz-

sze tudásukat. A legjobbak fogják képviselni iskolánkat, a Benczúr iskolában megtar-

tandó városi versenyen. 

❖ A Kazinczy Ferenc iskola versenyén hangos olvasásból Molnár Tímea 4. osztályos ta-

nuló 3. lett. 

❖ Egész napos, különvonatos kirándulásra készülünk ismét Budapestre a Millenáris 

Parkban megrendezett kiállítás megtekintésére. Körülbelül 400 gyereknek, nevelőnek, 

szülőnek lesz ez maradandó élmény. 

❖ A tavaszi idő beköszöntésével, több osztály tesz apróbb sétákat, kirándulásokat a ter-

mészetbe, a vadasparkba. 

❖ Igyekszünk az év hátralévő részét gyermekeinkkel hasznosan eltölteni, hogy minél 

eredményesebb évet zárhassunk, és minél kevesebb legyen az eredménytelenség. A 

fogadóórák fontos feladata az, hogy a szülőkkel egyeztessük a problémákat, és velük 
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összefogva használjuk ki a hátralévő időt a gyerekek tanulmányi eredményességének 

javítására. 

❖ Hála Istennek, reménységünk szerint sor kerül az iskolaépület tetőszerkezetének 

felújítására a nyáron. Az Országos Egyház gazdasági irodája segítségével erre 

támogatást kaptunk a nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától.  

Takács Ferenc 

igazgató 

 

 

 

Evangélikusok Közössége az Evangéliumért /EKE/ nyári csendeshetei 

2002-ben 
 

Gyermekek részére:  júl. 29-aug. 3.  Sátoraljaújhely 

Ifjúsági hét:    júl. 29-aug. 3. Piliscsaba 

I. családos hét:    júl. 22-27.  Piliscsaba 

II. Családos hét:    aug. 12-17.  Piliscsaba 

Felnőtt hitmélyítő hét:  aug. 26-31.  Pilscsaba 

Jelentkezni és bővebb információt kérni az EKE Alapítvány címén lehet: 

1068 Budapest, Szondi u. 95. sz. 
 

 

MEGJELENT 

A MAGYARÁZATOS KÁROLI BIBLIA 

 
Az Evangélikus Élet már a 2001. december 16-i számában egy teljes oldalon is-

mertette a Veritas Kiadó gondozásában, a napokban megjelent Magyarázatos 
Károli Biblia tartalmát és újdonságait. 

Ezért ez a mostani híradás csak rövid figyelemfelhívás Pünkösd előtt mindazok 

számára, akik még jobban meg akarják ismerni és érteni a Szentírás üzenetét. Eh-

hez nagyszerű segédeszközt találnak ebben a kiadványban. 

Konfirmandusok számára is életre szóló ajándék lehet… 
G.A. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

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

 Madár Barnabás, Horváth Zsófia, Makács Gergő, Nádasi Tamás, Iván Benja-

min, Kozák Mariann, Vizvári Ádám Gábor, Boruzs Richard, Bodnár Vivien, 

Melich Ildikó Anna, Nagy Dalma, Halmi Bianka, Csaba Máté, Horváth Patri-

cia, 

 Felnőtt keresztelés : Szatmári Gergely, Fekete József, Fekete János, Babély 

Gabriella, Horváth Réka, 

Házasságkötés:   "Amit Isten egybeszerkesztett..." 

 Márföldi Béla és Makara Veronika, Hrotkó Olivér és Bogár Beáta, Kelemen 

János Pokoraczki Erika, Gabulya Tamás és Franczel Ildikó, Korbély Zsolt és 

Kiss Annamária 

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

 Békési Julia 82, Jánószki Mihály 74, Mócsán József 71, Gyeskó Józsefné Pa-

lotai Jolán 82, Siska András 68, Závodny József 77, Henzsel Andrásné 

Drenyószki Julianna 81, Jaczkó Andrásné Turcsán Ilona 79, Drapsza Mihály 

68, Magyar Ferenc 58, Subert József 77, Nagy János 45, Csernák István 55, 

Balogh Zoltán 66, Jancsik Józsefné Lentvorszki Erzsébet 87, id. Petrikovics 

András 62, Reha Zsuzsanna 81, Ruzsinszki János 75 

 

 
 

Április 28-án –vasárnap– 16 órai kezdettel képviselőtestületi ülés a gyülekezeti teremben. 

 

MÁJUSI ELŐZETES 
 

Május 2-án –csütörtökön– 18 órától bibliatanulmányozó óra a gyülekezeti teremben 

(Adámi L.) 

Május 3-án –pénteken– 17 órától evangéliumi tábor-előkészítő előadást tart Kertészné 

Iványi Ágnes a gyülekezeti teremben. 

Május 4-án –szombaton– 11 órától „Anyák napja” az Élimben (Derkovits u. 21.) 

Május 5-én –vasárnap– 10 órától a Nagytemplomban a Kertvárosi Gyülekezet fiataljainak 

konfirmációja. 

Május 5-én –vasárnap– 18 órakor egyházzenei est a Nagytemplomban. 

Május 8-án –szerdán– 1730 órától a Nagytemplomban „Béke-nap”: ökumenikus megemlé-

kezés és ünnepi orgonakoncert Lehotka Gábor orgonaművész közreműködésé-

vel. 

Május 9-án –csütörtökön– Mennybemenetel ünnepe. Istentiszteletek a Nagytemplomban 

és a Kistemplomban vasárnapi rend szerint, körzetekben megbeszélés szerint. 
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Május 10-én, pénteken 17 órakor ballagnak a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos 

Gimnázium végzős diákjai. 

Május 10-én –pénteken– 19 órától a Nagytemplomban hangverseny lesz, Szamosi Sza-

bolcs orgonaművész és Dés László szaxofonművész közreműködésével. (belé-

pődíjas) 

Május 19-én –Pünkösd vasárnapján– és 

Május 20-án –Pünkösd 2. napján– istentiszteletek az ünnepi rend szerint. 

Május 20-án –Pünkösd 2. napján– 10 órától csendesnap Vargabokorban. 

Május 25-26-án –szombaton és vasárnap– a gyülekezeti énekkar kirándulása és szolgálata 

Miskolcon. 

Június 3- 8-ig a Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesület csendeshete Piliscsabán 

 

 

 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket 

vagy a Lelkészi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett új e-mail címre legyenek szívesek 

eljuttatni. /a szerk./ 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: május 19. Pünkösd 

Lapzárta: május 10. 

 

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.2@dpg.hu 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

Készült: OKTESZT kiadó nyomdájában 1400 pld.-ban. 


