
 

 

 
 

 

November első napjaiban az elmúlás gondolata 

ragadja meg lelkünket mely a hónap hátralevő idő-

szakára is rányomja a bélyegét. Ilyenkor szoktunk 

szeretteink sírjai mellett gyertyát gyújtani, és elhe-

lyezzük az emlékezés virágait. Van, aki megköny-

nyezi ezeket a pillanatokat, van aki már csak belül 

könnyezik. 

Van, aki lelke mélyén megkérdezi, miért kell az embernek egyszer elmennie? 

Hol van ilyenkor a szerető Isten? A Szentírás világosan tanítja: bűneink vezettek 

erre az útra. Ha Istenre figyelve csendben tudunk lenni, különleges választ talá-

lunk. A bűn mélyen megrontotta Istennel és egymással való viszonyunkat. Talán 

éppen a halál kapcsán tartunk belső számadást. Mit tettünk és mit nem tettünk? 

Mit tehettünk volna, és mit nem kellett volna megtennünk? Magunk is érezzük, az 

élet szépségét valami borzalmasan megrontja, sokszor elviselhetetlenné teszi, van 

aki maga is menekülni próbál belőle. A szerető Isten ezért döntött úgy, hogy egy 

napon lezárja ezt az időszakot, életünk földi idejét. Meghagyva benne a döntés fe-

lelősségét, -talán úgy mondanám,- az életforma választás lehetőségét. Mi keresz-

tyének ezt úgy mondjuk: élni Jézussal, a szeretet Urával, vagy nélküle. Evégett 

küldte el Isten az Ő fiát Jézust, ebbe a bűntől megnyomorított életbe, hogy meg-

mutassa : általa mivé lehetünk itt e földi életben. Feltámadásával reménységet, jó 

hírt, örök életet, -tegyük hozzá, bűn nélküli örök életet - ígért nekünk. Ez az, ami 

egyedül letörülheti könnyeinket, szívünk fájdalmára gyógyírt hozhat és arcunkra 

derűt. 

Eszembe jutnak a kicsiny gyermekek. Hányszor láttam elesni, és keserves sí-

rásban kitörni ilyen picinykéket. Amint az édesanya szeretete körülveszi őket, ab-
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ban a pillanatban elfelejtik a fájdalmat, és mosoly ül az arcukra. A könnycsepp és 

a mosoly együtt van jelen. Sokan könnyeztünk és könnyezünk ezekben a napok-

ban. Bárcsak lenne lelki fülünk és szemünk, hogy az elmúlás láttán Isten igéjét 

hallva és olvasva, megtanuljunk mosolyogni is. 
S. F. 

Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót, úgy is, mint testvéremet az Úrban. Kö-

szöntöm azokat, akik jól ismernek és azokat is, akik nem. 

Tizenöt éve vagyok lelkész, feleségemmel együtt Povazsanyecz Gyöngyivel, 

akit a Teológián ismertem meg. Ő nyíregyházi, én pedig gödöllői születésű va-

gyok. Szolgálatunkat 1987-ben kezdtük Nyíregyházán, mint segédlelkészek. A te-

ológiai évek után igazi „mélyvíz” volt. Az első héten nagyon sok szolgálatom 

volt, amit soha nem fogok elfelejteni. Igazi szolgálati lehetőség a maga sokszínű-

ségével és nagy tapasztalati időszakával. Hálás vagyok a lelkész testvéreknek 

mindazért, amit rajtuk keresztül és általuk kaphattam és tanulhattam. Az itteni egy 

év után Nógrád megyébe kerültünk Galgagutára, majd Vanyarcra. Közel tíz év ot-

tani szolgálat után hívott meg minket a miskolci gyülekezet lelkészeinek –

bennünket,- ahol már öt éve szolgálunk. Három gyermekünk van: Ágnes (14), 

Anikó (11) és Teodóra (7) éves. Vanyarcon felépítettünk egy gyülekezeti házat, 

Miskolcon az elmúlt esztendőben sikerült evangélikus gimnáziumot indítanunk. 

Terveinkben szerepel egy általános iskola, óvoda és idősek napközijének az indí-

tása a közeljövőben. Elsősorban életeket szeretnénk Jézushoz vezetni. Az épüle-

tek, intézmények csupán eszközök lehetnek ebben a munkában. Úgy látjuk, Isten 

ebben is megáldotta munkánkat. 

Ha valamit kérhetek, hordozzák imádságos szeretetükben a gyülekezeteket és a 

szolgálattevőket. Köszönöm, köszönjük! 

Sándor Frigyes lelkész 
 

Gyülekezeti újságunk októberi számában a vezércikk írójának önéletrajza hiányosan jelent 

meg. 

A szerkesztő ez úton kér elnézést Szmolár Attila lelkész úrtól és a Hírmondó olvasóitól a 

téves közlésért. Most teljes terjedelmében adjuk közre a cikk szerzőjének írását. (P.Fné) 

 

Önéletrajz 

1973. február 10-én születtem Nyíregyházán. Ősi evangélikus család tagjaként. Őseim 

a gyülekezetet és várost alapítók között telepedtek le Nyíregyházán és környékén, a mai 

Sulyán-bokor területén. A családi krónika és emlékezések során büszkén elmondhatom, 

hogy családom sokat tett, és sokat szolgált ezért a gyülekezetért. A családban voltak felü-

gyelők és presbiterek. A világháborúkban a templomban lévő harangokat sokszor Sulyán-
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bokorban, a Szmolár tanya területén ásták el és mentették meg a jövő nemzedékének. El-

mondhatom, hogy kicsi gyermekkoromtól életem szorosan összenőtt a gyülekezet életével 

és sorsával. 1973. február 22-én keresztelt meg a gyülekezet akkori igazgatólelkésze, 

Csizmazia Sándor. Hároméves koromtól vasárnapi iskolába jártam, és már akkor kisebb 

versekkel is szolgáltam. Az egyikre ma is emlékszem: „Kis Jézusom, de szegény lettél. 

Szűk istállóban születtél!” 

Általános iskolai tanulmányaimat a Kodály Zoltán ének-zene tagozatos iskolában vé-

geztem. Abban az épületben tanultam, ami ma már ismét Evangélikus Általános Iskola. 

1985-ben konfirmáltam Bozorády Zoltán lelkész csoportjában. Akkor történt valami 

családom és az én életemben. Gerinctől lefelé megbénultam, és élet halál között voltam. 

Akkor a gyülekezet, családom és tudom, sokan imádkoztak értem. Vallom, akkor Isten 

kegyelméből meggyógyulhattam. Akkor szólított meg Isten, engem és családomat. Azóta 

imádkozom és olvasom rendszeresen a Bibliát. 

A Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségiztem 1991-ben, ami aztán újra evangélikus 

gimnázium lett. 16 éves koromban kaptam Istentől az elhívást a lelkészi szolgálatra, ami-

ért két évig imádkoztam. 1991-ben nyertem felvételt az Evangélikus Hittudományi Egye-

temre. Egy évig ösztöndíjas voltam Finnországban. 1997. július 27-én avatott lelkésszé D. 

Szebik Imre püspök úr a nyíregyházi Nagytemplomban. 

13 éves korom óta aktív tagja voltam az ifjúsági csoportnak. Teológus koromban több 

mint 100 istentiszteletet tartottam a körzetekben és tanyákon. Volt olyan időszak, amikor 

két ifjúsági csoportot vezettem, és tagja voltam az énekkarnak egészen lelkésszé avatáso-

mig. 

1997. szeptember 1-jétől - október 15-ig segédlelkész voltam Nyíregyházán. 

1997. október 15.-től - 1998. augusztus 31 -ig segédlelkész Malomsokon és Csík-

vándon. 

1998. szeptember 1-jétől - 1999. szeptember 30-ig segédlelkész Egyházasdengelegen 

és Szirákon. 

1999. október 1-jétől az Alberti Evangélikus Egyházközség megválasztott lelkésze és a 

szeretetotthon igazgatója vagyok. 

1998. május 9-én kötöttem házasságot Nyíregyházán, Török Anna Hajnalkával, aki 

egyetemet végzett magyar-történelem szakos tanár. 2002. január 11-én született elsőszülött 

gyermekünk Attila Botond, aki most 10 hónapos és 11 kiló, 6 foga van. 

Szmolár Attila 

 

Kedves evangélikus hittestvéreink! 

 
Isten iránti hálával és örömmel adjuk hírül, hogy elkészült gyülekezetünk internetes hon-

lapja. A világhálóra kerülő információk köre folyamatosan bővül, ezért kérjük mindazo-

kat, akiknek lehetősége van rá, rendszeresen látogassák honlapunkat, melynek címe: 

http://church.lutheran.hu/nyiregyhaza 
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Részlet Ondrej Prištiak: ”Nemzedékről-nemzedékre” című könyvéből 

2. rész 
 

A könyv a lévai Testvérgyülekezet történetéről szól, amely 1995-ben jelent meg Léván. En-

nek a könyvnek egy részét fordítottam le, amely a gyülekezet életéről szól. A fejezet címe: 

„Ébredés a nyíregyházi „tirpák” szlovákok között”. 

 

A lelki ébredésnek az egyik központja a Nógrád megyei Ozdinban volt. Érdekes, hogy 

a nyíregyházi tirpákok közül sokan éppen a nógrádi Ozdin környékéről származtak. 

1908 őszén két nógrádi ember, Sztruhár Pál és Hrancso János szintén erről a vidékről ér-

kezett Nyíregyházára, hogy a piacon árusítsák fából készült használati tárgyaikat, legin-

kább kocsikerekeket. A városban azután aziránt kezdtek érdeklődni, hogy vannak-e a vá-

rosban valamilyen hivők? A járókelők említették nekik a baptistákat és a nazarénusokat. 

Később egy idősebb nő említette nekik, hogy a Szarvas utcán valamilyen „új hitűek” tar-

tanak összejöveteleket. Amikor megtalálták az összejöveteli helyet, találkoztak a felébred-

tek kis csoportjával, és velük élénk kapcsolatot létesítettek. Úgy látták, hogy közöttük Is-

ten munkálkodik, és ezért ezek a nógrádi testvérek levelet írtak Csincsurák Sámuel test-

vérnek, aki ebben az időben a németországi Hausdorf missziói iskolájában tanult, hogy 

imádkozzon, Istennek Nyíregyházán elkezdett munkájáért. Amikor ezután Csincsurák 

Sámuel két év múlva hazatért, Sztruhár Pál buzdítására elhatározta, hogy felkeresi a nyír-

egyházi hivőket. 

Csincsurák 1910 tavaszán érkezett Nyíregyházára. Megérkezése után nagy szeretettel fo-

gadta őt egy 6-7 emberből álló csoport. Másnap, vasárnap már 60 főből álló csoport várta 

őt Szuhánszkiné testvérnél. A házigazda, a már említett alkoholista férj azzal fenyegető-

zött, hogy az egész társaságot fejszével kergeti ki. Később azonban, amikor a Tranoszci-

uszból énekeltek és imádkoztak, Csincsurák hirdette Isten igéjét, az Úr Lelke olyan hatal-

masan munkálkodott, hogy a házigazda a konyha küszöbén állva nagy sóhajtások között 

teljesen összetört. 

Csincsurákot mindjárt meghívták a tanyára is. Másnap elment a Verbőczi tanyára, ahol 

Grexa Mihály tanyáján sokan gyülekeztek össze. Még azon az estén két nőtestvér adta át 

magát az Úrnak. Ezek közül az egyik a későbbi prédikátor, Márkus József anyja volt, és az 

ő testvére, aki Grexa Pál felesége volt. Amikor Csincsurák felhívta a jelenlevőket, hogy ne 

késlekedjenek azzal, hogy átadják magukat az Úrnak, Márkusné, férje felé fordult és azt 

mondta: ”Ez az én férjem, bárcsak ő is megtérne. Egyébként ő jó ember, de megköti őt a 

pipa .”. Erre Csincsurák igy felelt:” Hagyjátok meg neki a pipát, mit számit az! Csak fo-

gadja el Jézus Krisztust, mint Megváltót.” 

Amikor később Csincsurák újból a Verbőczi tanyán járt, Márkus ezekkel a szavakkal 

fogadta: ”Misszionárius úr, ha akkor azt mondta volna nekem, hogy ezután nem pipázha-

tok, soha nem tértem volna meg. De én az Úr Jézust valóban befogadtam, és Ő megszaba-

dított engem a dohányzás szenvedélyéből is”. 
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Csincsurák többször meglátogatta Nyíregyházát. Tapasztalta, hogy igen nagy az éhség 

Isten igéje után. Eddig Nyíregyházáért imádkozott, de most már itt szeretett volna dolgoz-

ni. Isten felelt imádságaira. Az ő második látogatása alkalmával több tanyán tartottak ösz-

szejöveteleket, más evangelizátor és misszionárius is érkezett Nyíregyházára. Sok tanyai 

ember hálaadással emlékezik arra az evangelizációs alkalomra, amely egy bizonyos tava-

szi estén volt Márkus Józsefék udvarán a Verbőczi tanyán. A résztvevők száma ezernél is 

több volt, amikor holdvilág mellett nagy buzgósággal hallgatták Isten élő igéjét, amely az 

ő életükben nagy változásokat indított el. Ezen alkalommal Galát János misszionárius 

szolgált.  

Fordította és közreadja: Endreffy Zoltán 

lelkész 

 

 

öszönet mindazoknak, akik szívükön viselték a Kajaaniból érkezett 
testvér-gyülekezeti küldöttség látogatását! 

Sokan, sokféle módon fáradoztak azért, hogy ez a baráti találko-
zás Isten dicsőségére és finn vendégeink megelégedésére történjen. 
Bátorított bennünket az ige: „Gondol ránk az Úr, meg fog áldani.” (Zsolt. 115,12a) 

Köszönjük az evangélikus intézmények vezetőinek és dolgozóinak, az ön-
kéntes segítőknek, a társgyülekezeteknek, és nem utolsó sorban kölcsei testvére-
inknek a szogálatokat. 

A visszajelzésekből tudjuk, hogy vendégeink nagyon jól érezték magukat, 
örültek a jól szervezett programoknak, a testvéri fogadtatásért pedig igen hálásak. 
 

Adámi László Dr. Bodnár Zsolt Demcsákné Balczó Ildikó 
igazgató lelkész felügyelő másodfelügyelő 

 

 
Tisztelt Gyülekezet! 
 

Tolmácsolom és továbbítom a Nyíregyházán járt kajaani-i küldöttség tagjainak köszönetét. 
Nagyon jól sikerült az egész hét, és úgy fogalmaztak, hogy FANTASZTIKUSAN ÉREZTÉK MAGUKAT!!! 
Csak ámultak a remek, és jól szervezett programoktól, a megtapasztalt kedvességtől, a finom ételek-
től, az összes lelkész személyiségétől, és mindentől. Csak pozitív élményük volt! A repülőút is simán 
ment hívtak, amikor hazaérkeztek. 
Köszönünk mindent! 
Isten áldását kívánom a gyülekezet életére! 
Hernádi Réka 
tolmács 

 

K 
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Október 24-ét evangélikus oktatási intézményeinkben töltötték finn testvéreink. 

Mindhárom helyen testvéri szeretettel és nyitott kedvességgel fogadtuk testvérgyülekeze-

tünk küldötteit, és érdeklődésük, kérdéseik, megnyilvánulásaik, valamint a beszélgetések 

tartalma és hangulata alapján úgy éreztük, hogy ők is hasonló érzésekkel élték meg ezt a 

napot.  

Látogatásuk - reggel - a Luther Márton Kollégiumban kezdődött, ahol Martinovszky 

István igazgató úr tájékoztatta őket a kollégium történetéről, az új épület felépítésének és 

az indulásnak körülményeiről, a kollégium sajátos evangélikus szellemiségéről, program-

jairól és mindennapi életéről. Bemutatta a lakószobákat, a szabadidős helyiségeket és a 

gyülekezeti termet.  

Tíz órától látogatásuk az Evangélikus Általános Iskolában folytatódott, ahol beveze-

tésként röviden beszéltem vendégeinknek az 1945 előtti magyar iskolarendszerről, abban 

az egyházi és evangélikus iskolahálózatról, majd ez után egy kicsit részletesebben isko-

lánk történetéről, „vándorlásáról”, nevelési programjáról – azon belül azokról az értékek-

ről, amelyeket kiemelten kezelünk, gondozunk pedagógiai gyakorlatunkban. Beszélget-

tünk a hittan tanításáról, templomi és ünnepi alkalmainkról, érdekelte vendégeinket a tan-

tervi rendszerünk is. Rövid részleteket mutattunk be videofelvételről a 2001. szeptemberi 

tanévnyitó istentiszteletről, iskolaszentelésről és a legutóbbi tanévzáró istentisztelettel 

egybekötött ballagási ünnepélyről. Néhány percre meglátogattak vendégeink néhány osz-

tályt és megnézték az épületet. 

Ezután az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban folytatták programjukat, ahol a 

gimnázium és az igazgatótanács vezetői fogadták őket. Az igazgatói irodában tájékoztatást 

kaptak a gimnázium történetéről, a képzésről valamint videofelvételről és képeken a Kos-

suth bicentenárium rendezvényeiről. Kedves gesztus volt, hogy a vendégeket a diákok ál-

tal készített mézes süteménnyel kínálták, amit szívesen fogyasztottak. Itt is betekinthettek 

a vendégek a gimnázium életébe; meglátogattak egy 5. osztályos énekórát, ahol a Kodály 

módszer megismerése mellett Tóth Fanni és Cserepánya Miroszláv előadásában népdalo-

kat is meghallgattak. A rajzteremben a mézeskalács díszítés folyamatát, a fazekas műhely-

ben az Országház makettjének formázását tekinthették meg. Az épület megtekintése, bejá-

rása során legnagyobb érdeklődéssel a díszterem, illetve az ott lévő műemléki könyvtár 

felé fordultak, majd szívesen és érdeklődéssel nézegették a folyosókon az érettségi tabló-

kat. 

Vendégeink az intézményeinkkel való ismerkedésüket a Luther Márton Kollégium 

gyülekezeti termében a diákokkal, közös áhítattal zárták. 

 Takács Ferenc 

 

„A megelégedés drága kincse minden gazdagságot felülmúl.” 

(C. H Spurgeon) 
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MIT VÁR A GYÜLEKEZET A DIAKÓNIÁTÓL  
ÉS A DIAKÓNIA A GYÜLEKEZETTŐL? 

 

Ezzel a kérdéssel foglalkozott Révfülöpön az egyik délelőtti előadás a Diakóniai Konfe-

rencián. Lelkészek, az egyházmegyék diakóniai előadói, és az otthonok vezetői, munka-

társai vehettek részt az évenként ősszel ismétlődő találkozón. Huszonöt intézet mintegy 

hatvan képviselője volt ott. 

 

  Mit vár a gyülekezet a diakóniától? 
 

-fogadó készséget – a gondoskodásra szorulók számára 

-visszajelzést – adományokról, beszámolókat látogatásokról 

-jelenlétet – családoknál, konferenciákon, oktatási intézményekben 

-munkalehetőséget 

-szakmai tanácsadást – speciális területeken, pl. Hospice 

-esélyt a „kicsiknek”, hogy emberhez méltóan élhessenek 

-hitből fakadó munka folyjék az otthonokban 

 

  Mit vár a diakónia a gyülekezettől? 
 

-anyagi hátteret 

-szakképzett, elkötelezett munkaerőt 

-közömbösség helyett – odafigyelést 

-önkéntességet – látogató csoportokat, családokat, ifjakat 

-leleményes szeretetet – felolvasás, sétáltatás, meghallgatás révén 

 

Fontos a meglazult kapcsolatok megerősítése, testvéries, baráti találkozások létrejötte, 

egyik fél sem mondhat le a másik segítségéről. 

„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy rátok árassza teljes kegyelmét és mindenkor 

mindenből eleget adjon és bőven teljék nektek minden jó cselekedetre.” 

(2.Korint. 9,8) 

Előadónk, Pál apostol szavával zárta előadását. A kérdés számunkra is adott: Vajon a sze-

retetszolgálat itt „Távol – Keleten” milyen kérdésekkel foglalkozik? Komolyan vesszük-

e, hogy : 

„Ez a te családodban is megtörténhet! Esetleg éppen veled!”: betegség, baleset, rokkant-

ság, fogyatékosokkal élés, családi krízis, hajléktalanság, alkoholizmus, brutalitás, drog. 

Diakónia mindenkinek? … Ha lenne „igazi”csendünk, s abban Urunk szól-
hatna hozzánk, akkor meghallhatnánk és megérthetnénk, hogy …igen 
 
Kérdést kaptunk ott – s személyes választ vár tőlünk itt VALAKI. 

Bogár Ágnes egyházmegyei diakóniai előadó 
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Az Élimben hol egyik, hol másik gondozó „tűnt el” napokra, s ilyenkor az érdeklődő azt a 

választ kapta, hogy csendesnapon van a hiányzó. Egyszer az egyik gondozott megkérdez-

te, hát nekünk mikor lesz csendesnapunk? Addig kérdezték, míg majd’ 10 esztendeje feb-

ruárban eljött a nagy nap, s azóta rendszeressé is vált a lányok csendesnapja. Jöttek ven-

dégek a testvérintézetekből. Közös éneklés, igetanulás, bibliai történet, játék és valami 

nyalakodni való tette kerekké a napot. Lehetett előre készülni az ajándékkal, kérdezgetni, 

hogy mikor is lesz már a csendesnap? Számolgatni a hónapokat, azután a heteket, majd a 

napokat, míg végre a várva – várt nap megérkezett. 

Ebben az évben egy nagy piros almával érkeztem közéjük. Igaz milyen szép, milyen 

kívánatos? De jaj mi történt? A mosolygó almának lakója van! „Csinos” kukac kukkantott 

ki belőle. Ni – ni, még neve is van: ez az „önzés”, a következő a „csúfolódás”, egy másik 

„irigység” néven mutatkozott be. Csupa kellemetlen ismerős. 

Hallottuk, láttuk a tanítást: I. Sámuel 16,7-ből. Mi emberek csak a mosolygó arcokat 

látjuk, de Isten a szívünket vizsgálja, és a szerint értékel bennünket. Hangzott a történet 

Dávidról, akinél külsőre szebbek voltak a bátyjai, de a szíveket vizsgáló Isten Dávidnál 

engedelmességet talált. Ezért választotta őt királynak. 

Jó tudni azt is, hogy mennyei Atyánk nagyon szeret bennünket. Nem akarja, hogy szí-

vünknek kellemetlen lakói legyenek. Azért küldte erre a világra egyetlen fiát, hogy bűne-

inket magára vegye. S azt ígérte, az Úr Jézus Krisztus vére megtisztít bennünket minden 

hamisságtól. 

A csendesnap áhítata elillant. Tavaszra nyár jött. S már a fák levelét kergette az ősz. 

Az almaszüretet diópucolás követte. 

Isten csendben dolgozott Szöszike szívében. A napokban megszólított: „Az az almatör-

ténet nagyon jó volt!” (Hirtelen fogalmam sem volt arról, hogy miről beszél, hiszen mikor 

volt már február!) 

Arra gondoltam, - folytatta a leány – nem találna ki valami történetet Ágnes a dióval 

kapcsolatban? Az alma nagyon jól elmagyarázta a dolgokat. Nem csak nekünk, de a ven-

dégeknek is. Talán most jöhetne a dió. 

Szolgáit az Úr választja. Szívünket ismeri. Hiszem, Ő választotta ki Szöszikét, aki 9 

hónapja szívében forgatja a Tőle tanultakat. S aki már novemberben arról gondolkodik – 

megszégyenítve a „bölcseket” – miként lehetne közel vinni a Biblia üzenetét a vendégek 

szívéhez majd 2003. februárjában. 

 Kertészné Ágnes 

 
 

A gyülekezet tagjaival is megosztjuk azt az örömhírt, 

 hogy az Úr gyermekkel ajándékozta meg kántorunkat, és az I.sz. Körzet lelkészét. 

Az újszülöttek neve: Jávori Teofil, és Labossa Barnabás Máté. 

Isten áldását kérjük mindkét család életére! 
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- Október végén munkában és nyelvgyakorlási lehetőségben bővelkedő két hetet töltött 

tizennégy tanulónk Németországban, a hildesheimi Andreánum Evangélikus Gimnázi-

umban. 

- November 9-én a Nagytemplomban hagyományos ünnepség keretében tűzték fel az osz-

tályfőnökök a végzős évfolyamok tanulóinak a szalagot. Az ünnepség az osztályok mű-

soraival a gimnázium dísztermében folytatódott. Azt követően a tantestület és a diákok 

közös vacsorával zárták ezt a rendkívüli napot. 

Tar Jánosné  

igazgató 

 

 
- Üzembe helyeztük az iskola új számítástechnika tantermét, amit az alapítványi bál bevé-

teléből bútoroztunk be és szerelvényeztünk fel. Az összegből jutott még néhány gép fel-

újítására és egy nagy méretű, demonstrációs monitorra is. 

- Október 22-én lélekemelő, színvonalas iskolai ünnepélyen emlékeztünk meg az 1956-os 

forradalomról. 

- Október 24-én délelőtt a finn testvérgyülekezet delegációja járt nálunk. Beszámoltunk 

nekik az iskola történetéről, nevelési programjáról, bemutattuk az épületet és bepillantot-

tak az iskola mindennapi életébe is. 

- November 4-én a gyermekvédelmi felelősök és a témával foglalkozó vidéki önkormány-

zati előadók számára konferenciát, továbbképzést tartottunk, ahol az előadók a gyámügy, 

a  rendőrség, a gyermekpszichológia és a szociális ellátás avatott szakemberei voltak. 

- Ugyanezen a napon pedagógusaink a szakmai munkaközösségeikben beszélték meg a 

legfontosabb kérdéseket, tennivalókat. 

- November 7-én az első osztályosok /és tanítónőik/ a hagyomány szerint fogadták volt 

óvónőiket, akik megfigyelhették a gyermekek eddig elért fejlődését. 

Takács Ferenc igazgató 

 

 
Most már minden úgy zajlik, ahogy annak lennie kell. Minden hétfőn új éneket tanulunk az 

Evangélikus Egyház énekeiből; és minden szerdán meghallgatjuk egy lelkész áhítatát, hetente más 

felekezetből. Kedden este sportolni szoktunk, csütörtökön pedig tanáraink, a DÖK, vagy más intéz-

mény által szervezett rendezvényeken veszünk részt. 

Azért a legfontosabbról sem szabad megfeledkezni -ami miatt itt vagyunk-, a tanulásról. Min-

den diák számára maximálisan biztosítva vannak a tanulás feltételei, úgy mint a szilencium csendje 

1600-1830 között, a szobák lakóinak kis létszáma, a korrepetálások lehetősége; minden egyénre sza-

bottan. 

Egy-két említésre méltó esemény történt, ezekről feltétlenül szólnunk kell: 
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- Cserepánya Miroszláv kimagasló tehetségéért Porzsolt Ösztöndíjat kapott, aminek mindannyian 

nagyon örültünk, és további sikereket, és örömöket kívánunk neki az életben. 

- Szeptember 26-án, házon belül részt vettünk egy drogprevenciós előadáson. Tárgyilagos, néha 

megrázó események bemutatásával színezett bevezetője volt ez egy 3 részes sorozatnak Ivaskin 

Attilától, aki a Rendőrség színeiben jelent meg közöttünk. 

- Október 4-én Nyírbátorban nyolcosztályos gimnáziumok vetélkedője volt, ahol diákjaink közül is 

jelen voltak néhányan: Diósi Mariann, Cserepánya Miroszláv, és Diósi Matild, akinek futballozása 

aranyat ért. 

- Október 6-án este Nádorvári Béla tanár úr tolmácsolásában emlékezést hallhattunk az aradi vérta-

núkról. 

- Diákönkormányzatunk és a negyedévesek lázasan készülődtek az elsősök, és újonnan beköltözöt-

tek avatására; ahol minél viccesebb, személyre szóló feladatokat kellett végrehajtaniuk a tanulók-

nak. A rendezvény október 15-én volt. 

- Október 24-én rendkívüli áhítatot tartottunk; ezzel köszöntöttük a finn testvérgyülekezet város-

unkban vendégeskedő tagjait. Az alkalmat Molnár Erzsébet tanárnő vezette. 

- November 11. és december 5. között az érdeklődő diákok részére hétfőn és csütörtökönként –

pályázaton nyert pénz segítségével- 1 órás úszás lehetőségét biztosítjuk a sóstói Parkfürdőben.. 

- Szmolár Tünde tanárnő helyett –erre az évre- Csordásné Lippa Beáta tanárnő felügyeli a diákok 

életét. Tanárnő német-matematika szakos, és evangélikus. 

Martinovszky István  

Igazgató 

 

K Ö N Y V A J Á N L A T  
 

GÁTSZAKADÁS 

Szerkesztette: Margit István 

 

A liberális eszméktől áthatott pedagógiai szemlélet túl sok olyan módszert alkalmaz, 

amely alkalmas arra, hogy kedvezőtlenül befolyásolja a serdülők felnőtté válását, másrészt 

olyan szellemi áramlatok meghonosodását teszi lehetővé, amelyek komoly veszélyt jelen-

tenek az ifjúság számára. Ezek olykor még végzetesek is lehetnek számukra. A veszélyt 

nem szabad bagatellizálni. Legalább is erre engednek következtetni azok a törekvések, 

amelyek komoly szakemberektől, pedagógusoktól, orvosoktól, pszichológusoktól indultak 

el a közelmúltban az ország határain belül és azon túl. Tankönyvként, tananyagként is 

ajánlható ez a kötet, olyanoknak, akik felelősséget vállalnak a felnövekvő nemzedékért, 

akiket foglalkoztat a jövő generációjának sorsa. (Kiadó:Ébredés Alapítvány) 
 

 KÖZELEBB HOZZÁD! 

Áhítatok az év minden napjára 
 

Gyülekezetünk 250 éves születése jubileumi esztendejének minden napjára az Evangéliumi Kiadó 

német eredetiből fordított áhítatos könyvét ajánlom Olvasóink figyelmébe. Rendszeres olvasásának a 

célját már a könyv címe is meghatározza. S találtam benne egy olyan verset, amely a mi megemlé-

kezésünk alapigéjét személyes hitvallásként fogalmazza meg, talán a mi nevünkben is. Legyen tehát 

ez a rendhagyó könyvajánlat egyben a mi jubileumi megemlékezés sorozatunk nyitánya is, mert 

visszatekintve egyházközségünk 250 éves történetére, bizony hálatelt szívvel mondhatjuk el: 
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MINDEDDIG MEGSEGÍTETT BENNÜNKET AZ ÚR! 

 

"Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Eben-

Háézernek (=a segítség kövének), mert ezt mondta: Mindeddig megsegített bennünket az 

ÚR!" (1Sám 7,12 

 

Mindkét kiadvány beszerzésével kapcsolatban, nagytemplomi iratterjesztőnk ad felvilágo-

sítást. 

 
 

Anyakönyvi hírek  

 

 
Keresztelések: „Az Úr ajándéka a gyermek...” 

Lengyel Attila, Kazai Ákos, Mató Dávid, Jurth Amelita Anita, Uhrin 

Eszter, Palicz Ákos, Inzsöl Zsombor, Zvara Dávid, Roskó Levente La-

jos 

 

Házasságkötések: „Amit Isten egybeszerkesztett...” 

Varga Attila és Fazekas Mariann, Roskó László és Hüvösvölgyi Ber-

nadett 

 

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

Tasi László József 54, Lipták Mihály 63, Éliás Sándorné Rendi Klára 

Ilona 53, Komlósi Imréné Duszka Julianna 89, id. Szmolár János 73, 

Kovács Z. Mihályné Cseh Julianna 67, Nagy István 57, Molnár István-

né Miholecz Zsuzsanna 80, id. Jancsó Sándor 70, Tóth Józsefné Hor-

váth Magdolna 73, Frankó Jánosné Simkó Ilona 85, Palicz Mihály At-

tila 23, Belus Sándor 63, Gincsai József 69, Benkó Balázs 73,  

 

 

HÍREK 
November 26-án a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) szervezésében 

Ittzés János Dunántúli ev. püspök előadása az Evangélikus Általá-

nos Iskola Dísztermében 17 órai kezdettel: ”Keresztény nemzeti 

közösségek ; vezetők kiválasztása”-címmel. 
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DECEMBERI ELŐZETES 

December 1-jén Ádvent 1. vasárnapján 17 órakor egyházzenei áhítat lesz az Evangélikus 

Nagytemplomban. Orgonán közreműködik :Laborczy Erzsébet  

 

Ádventi sorozatok, ahová mindenkit szeretettel hívunk és várunk: 

 

December 2-6-ig a gyülekezeti teremben (Luther tér 14) 17 órakor adventi evangélizáció, 

Labossa Péter szolgálatával. 

December 9-12-ig Rozsréten, a Betlehem Imaházban (Hajlás u. 40sz.) alatt 1730-kor kez-

dődik az igehirdetés-sorozat.  

December 9-12-ig Kálmánházán tartjuk a sorozatot. 

December 16-20-ig Borbányán 17 órakor kezdődik az evangélizációs sorozat. 

December 18-án Rozsréten 14 órától a Kaláka együttes betlehemes műsort ad elő. 

Ugyanezen a napon, 17 órától az Evangélikus Általános Iskola dísztermében hallhatjuk a 

Kaláka együttes zenei összeállítását. 

Egyéb programok: 

December 8-án vasárnap délután 15 órától az ÉLIM-ben Képes Anita tiszafüredi hitokta-

tó, liebenzelli tanulmányi útjáról számol be, ahol egy évet töltött el. Minden al-

kalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. 

December 14-én 9 órától a gyülekezeti teremben lesz a karácsonyi vásár. Kérjük, hogy a --

jótékonysági céllal- felajánlott dolgokat, csak előző nap szíveskedjenek behoz-

ni. 

December 22-én advent 4. vasárnapján délután 1530-kor lesz a gyermekek és az ifjúság ka-

rácsonyi műsorának előadása. 

December 25-én Karácsony I. ünnepén reggel 7 órakor is lesz úrvacsorai istentisztelet a 

Nagytemplomban 
 

Isten áldását kérjük mindazok életére, akik a 2001. évi jövedelemadójuk 1 %- ának 

felajánlásakor a "Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért" alapítványra gondol-

tak. Az így kapott : 537.783 Ft-ot a felújítási munkálatokra használtuk fel.    

 
 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy a Lelkészi Hivatalba, 
vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni. /a szerk./ 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: december 22. 

Lapzárta: december 8. 

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 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

E-mail: hirmondo.1@dpg.hu 

Készült: OKTESZT Kiadó nyomdájában 1400 pld.-ban. 

 


