
 
 

 

 
 

F e l t á m a d á s  
 

A feltámadás megcsúfol minden lélektant. Nem a reménységből, hiszen az 

semmivé lett, nem a szeretetből, hiszen ez csak a holttesthez tudott ragaszkodni, 

nem a tanítványok hitéből, hiszen az szertefoszlott, hanem Isten mindenható sze-

retet-akaratából lett a HÚSVÉT. 

Jézus Krisztus feltámadása alapvető üdvtörvénye a keresztyénségnek. Ez a ke-

resztyén egyház legősibb ünnepe. A régi egyházban már előestéjén egybegyűlt az 

egész gyülekezet. Énekléssel és imádsággal töltötték el az egész éjszakát. Az első 

kakasszó után, az éjszaka folyamán megkereszteltek először vették magukhoz az 

Úrvacsorát. Virradatkor felhangzott a nagy Halleluja, amely az egész böjti időre 

elhallgatott, és a hívő nép csókkal köszöntötte egymást: 

„Az Úr feltámadott!” – hangzott mindenütt, és visszhangzott rá: 

„Valóban feltámadott!” 

A Feltámadott, húsvéti győzelme nekünk is győzelmet hirdet. 

A föld mélyéből csírázó vetés felüti fejét, és ujjongva üdvözli a világosságot. 

Feltámadás! – zendül a tájon át, a fiatal, sejtelmes tavaszi világon keresztül. 

Örvendezz lélek, emelkedj a legragyogóbb világosság felé, a feltámadott Jézus 

Krisztus felé! Bűn és fájdalom, halál és sír fölött, ott ragyog az Ő húsvéti napja. 

Feltámadásnak győzelmét hirdeti, mennyei halleluját! Örvendezz szívem, ujjongj! 

Jézus érted halt meg, megnyitotta neked a mennyet, örök lakóhelyet készített 

számodra. A Feltámadott húsvéti győzelme neked is győzelmet hirdet! Hiszed-e 

ezt? 

 
 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a gyülekezet minden tagjának! 

XII. évf. 4-5. szám  

2003. április-május 

„Jézus Krisztus a feltámadás és az élet,  

aki hisz őbenne, ha meghal is él!” 

János ev. 11,25 
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Ó, fogadd el ezt a húsvéti örömhírt, mint kegyelmi ajándékot Istentől! Akkor 

ez a földi zarándokút a kegyelem útjává lesz életedben! 

Krisztus feltámadt! Halleluja! Megtört a halál hatalma!  

Gyászoló, töröld le könnyeidet. A sírok felett reménység ragyog! Koporsókon 

és sírokon át üdvözöl a Feltámadott az Ő húsvéti vigaszával! 

Fogadd el Őt, mennyei vigasztalását! – és már ezen a földön vigasztaló, elve-

szíthetetlen kincsed lesz az örökkévalóság. 

Minden földi fájdalom fölött ott ragyog számodra a jövendő dicsőség fénye. 

Mint valami titok szenteli meg hétköznapjaidat, nemesíti meg hivatásodat, helyze-

tedet ezen a világon. 

Ragadd meg ezt a szent lehetőséget! Áradjon át rajtad fénye! Elveszíted akkor 

magadat az ő szent közelében. Ha külső embered meg is hal, az Ő feltámadása ál-

tal tied az örök élet! 

Ne sírj! 

Jézus feltámadt! 

Ámen 

Labossa Péter 

lelkész 

         

 
 

Hírek a presbitérium és képviselőtestület munkájáról 
 

Beszámoló a 2003. február 23-ai képviselőtestületi üléséről 

- Határozat született, hogy Nagytemplom falához utólag hozzáépített pillérek és ab-

lakdíszek lábazata is (az átnedvesedett tégla helyett) az eredeti fal lábazatának 

megfelelő kőből készüljön el. 

- A testület úgy határozott, hogy –a Belügyminisztériumtól elnyert 5 millió Ft. pályá-

zati összegre is számítva – a Luther u. – Eötvös u. kereszteződésénél található épü-

letünk parókiacélú felújítása megtörténjen, amennyiben az egyházközség részéről 

megkívánt anyagi feltételeket sikerül biztosítani ezen munkálatokhoz. 

Összefoglaló a presbitérium 2003. március 9-ei üléséről. 

- A testület egyhangúlag jóváhagyta az egyházközség 2002. évi zárszámadását (a mel-

léklet a 4. oldalon olvasható) 

- Az igazgató-lelkészválasztás ügyében a presbitérium ismételt összehívása történt 

március 12-ére. Ez utóbbi ülésen –mint arról a Hírmondó márciusi számában ol-

vashattak– a presbitérium Labossa Pétert választotta meg igazgató lelkésznek. 
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Beszámoló a 2003. március 31-ei presbiteri ülésről 
 

- A presbitérium elfogadta az Evangélikus Általános Iskola 2002. évi zárszámadását 

és 2003. évi költségelőirányzatát. 

- Elfogadta az Oltalom Hajléktalanellátó Szolgálat 2002. évi zárszámadását. 

- A presbitérium elfogadta az egyházközség 2003. évi költségelőirányzatát. 

- Az idei költségvetéssel kapcsolatban határozatot hozott a stóla-adományok összegei-

re vonatkozóan: 

a) temetés esetén 8 000 Ft. (kivételesen előfordul, hogy „két papos” temetésre 

van igény, ez esetben 15 000 Ft. ) 

b) esküvő alkalmával 15 000 Ft. az egyházközség pénztárába befizetésre kerülő 

stóla. 

- A presbitérium megválasztotta az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Igazgató-

tanácsába az egyházközség képviselőiként Laborczyné Sztankó Gyöngyi lelkész-

nőt és Martinovszky István presbitert. 

- A testület tárgyalta a jubileumi év feladataival kapcsolatos kezdeményezéseket. 

Adámi László 

 

 

„Honnan jöttünk?” 

Presbiteri kirándulás Békéscsabára 

 

2003. május 17-én, -szombaton- 

egész napos kirándulást szervezünk Bé-

késcsabára, autóbusszal a presbitérium 

számára. Szeretnénk megismerni azt a 

gyülekezetet, ahonnan őseink Nyíregy-

házára jöttek. A békéscsabai gyülekezet 

a magyar evangélikusság legnagyobbi-

ka, a miénk a második ebben a sorban. 

Több intézményt tartanak fenn. A ki-

rándulás során megtekintjük ezeket is, 

és lehetőségünk lesz találkozni a csabai 

presbiter testvérekkel is. Szeretnénk 

kapcsolatot kialakítani a két nagy gyü-

lekezet között. Bővebb információval, 

részletekkel a későbbiekben szolgálunk. 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

Szeretettel hívunk 
és várunk mindenkit 

ünnepi alkalmunkra 

2003. április 20-án 18 órára 

a Nagytemplomban tartandó 

Húsvéti Zenés Áhítatra!  

Közreműködik a nyíregyházi és 

kertvárosi 

gyülekezet énekkara 

Vezényel: Nagyváti Pál 
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Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

2002.évi 

KÖLTSÉGVETÉSE ÉS ZÁRSZÁMADÁSA 

Megnevezés Költségvetés Zárszámadás %-ban 

  Tervezett éves Ft. Tényleges Ft. kimutatva 

BEVÉTELEK 

Gyülekezeti tagoktól 11200000 11300294 100,90% 

Továbbítandó bevétel 2775000 2514352 90,61% 

gyülekezeti tagoktól       

Gazdálkodásból 10100000 9380350 92,87% 

Belső egyházi forrásból 500000 865741 173,15% 

Külföldi egyházi forrásból   22024   

Központi támogatás  13200000 15537214 117,71% 

Külső támogatás 16800000 15221375 90,60% 

Átfutó tételek 2045000 2378846 116,32% 

Rendkívüli bevételek 1480000 3303400 223,20% 

Bevétel összesen: 58100000 60523596 104,17% 

2001.évi pénztári maradvány:  9147713   

Mindösszesen:  69671309   

KIADÁSOK 

Illetmények 12400000 13602650 107,70% 

Törvényes terhek 4315000 4435644 102,80% 

Dologi kiadások 8860000 7533419 85,00% 

Más egyházi szerveknek 1150000 1591046 138,35% 

Továbbítandók 2775000 2327446 83,87% 

Bérleti díjak       
Javítás, karbantartás, tataro-
zás 27000000 25818248 95,62% 

Új létesítmények 2000000     

Felszerelés pótlása 350000 455426 130,00% 

Gépjármű költség 2175000 1310068 60,23% 

Segélyek 100000 133950 133,95% 

Egyéb 2600000 2899094 111,50% 

Leltári tárgyak beszerzése 100000 701170 701,17% 
Kölcsön és elszámolásra ki-
adott előleg   2080754   

Kiadás összesen: 63825000 62888915 98,53% 
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Összeállította Veres Jánosné gazdasági vezető 
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J u b i l e u m i  é v  e g y h á z k ö z s é g ü n k b e n  
 

Hírmondónkban már többször foglalkoztunk azzal, hogy a 2003. év egyházköz-

ségünk fennállásának 250. éve. E jeles alkalmat szeretnénk megünnepelni és em-

lékezetessé tenni. Miért adunk hírt erről ismételten? Azért mert tudjuk, hogy van-

nak gyülekezetünknek olyan tagjai, akiknek istentiszteleti részvételére elsősorban 

húsvétkor, vagy konfirmációkor számíthatunk, így szeretnénk őket újságunk ün-

nepi számában nemcsak tájékoztatni a jubileumi év eseményeiről, de hívogatni is 

ezekre az alkalmakra. Mi is a valódi célja ezeknek a rendezvényeknek?  

Az év mottója: "Mindeddig megsegített bennünket az Úr!" (1. Sámuel 7,12) 

Ezért célunk mindenek előtt az őszinte, szívből jövő hálaadás az Úr szeretetéért, 

megtartó hűségéért. Szabad viszont megköszönni Istennek az előttünk járt nemze-

dékek sorát is: a szabad vallásgyakorlásért kitartóan küzdő ősöket, a hihetetlenül 

önfeláldozó templomépítőket, az áldott emlékű lelkészeket, gyülekezeti elöljáró-

inkat, a névtelen, de Isten előtt jól ismert gyülekezeti tagokat. Ki is tudná felsorol-

ni még mindazt, amiért hálával tartozunk az egek Urának? Járványok, földrengés, 

tűzvész, világháborúk, megszállás, ateista uralom, belső viszályok rengették meg 

egyházközségünket. Mégis városszerte vasárnaponként kis és nagy harangok hí-

vogatnak az evangélikus istentiszteletekre, ahol hangzik Isten igéje és a szentsé-

gek kiszolgáltatnak. A hálaadás mellett szükség van a hűséges könyörgésre is, 

hogy az elvilágiasodás korában, a növekvő szellemi sötétségben, kiúttalanságban, 

hitelesen tudjuk felmutatni a világ egyetlen reménységét: Jézus Krisztust, aki zá-

loga a mi fennmaradásunknak is. A jubileumi év visszatérő eseménye a gyüleke-

zetből elszármazott lelkészek vendégszolgálata. Ennek keretében örülhettünk ed-

dig Gáncs Péter, Szmolár Attila, Rőzse István lelkészek szolgálatának. Szeretettel 

várjuk még Joób Olivért, Sándorné Povazsanyecz Gyöngyit, Szabó Vilmos Bélát, 

Balicza Ivánt, Molnár Józsefet és másokat is. 

A jubileumi ünnepségsorozat pontosan rögzített eseményei eddig a következők: 

- május 25-én –vasárnap – de. 10 órakor, a Nagytemplomban Joób Olivér hirdeti 

az ígét 

- június 8-án –Pünkösdvasárnap- J. Mišina, eperjesi szlovák püspök lesz a vendé-

günk. A Nagytemplomban a délelőtti istentiszteleten az ő szolgálatát hallhatjuk 

- augusztus 24-ére, vasárnapra várjuk a békéscsabai, mezőberényi, szarvasi, tót-

komlósi gyülekezeteket, hogy együtt ünnepeljük meg egyházközségünk 250 

éves fennállását. Az egész napos programban mindenki részvételére és segítő-

készségére számítunk. 

- szeptember 20-án lesz az EMMAUS Szeretetotthon fennállásának 10 éves év-

fordulója. Kapcsolódva ehhez az ünnepséghez,  
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- szeptember 21-én –vasárnap- a Nagytemplomban D Szebik Imre elnök-püspök 

hirdeti az ígét és vendégeink lesznek még külföldi testvérgyülekezeteink delegá-

ciójának tagjai. 

Bízunk abban, hogy ezen ünnepei alkalmakon egyházközségünk tagjai aktí-

van, és nagy számban vesznek majd részt. 
Demcsákné Balczó Ildikó másodfelügyelő 

 

 

Részlet Ondrej Prištiak: „Nemzedékről nemzedékre” című könyvéből 

6.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 keletkezéséről szól. A fejezet 

címe: „Ébredés a nyíregyházi „tirpák” szlovákok között”. (Endreffy Zoltán) 

 

Rohacsek mélyen meg volt győződve arról, hogy az ember jelleme csak a Biblia 

alapján fejlődhet ki helyes irányba. Csak azt vették fel katehuménnek a gyüleke-

zetbe, aki már legalább egyszer elolvasta az Újszövetséget. Sokan a hivők közül 

többször is elolvasták a Bibliát. Magukkal vitték a legnagyobb munkák idején a 

szántóföldre is, ahol ebéd előtt és ebéd után olvastak belőle. Családi áhítatokat is 

rendszeresen tartottak, amelyen a szolgák és szolgálók is részt vettek. 

A kulturális művelődést illetően Rohacsek arra biztatta a hivőket, hogy egyéb 

vallási és művelődési könyveket is olvassanak. Például Roy Krisztina írásait min-

den családban olvasták. Lelki tartalmú irodalmat rendeltek Óturáról, Prágából és 

máshonnan is. Egyéb kulturális szükségletekre is felhívta a figyelmet. Ilyenek vol-

tak a lakás, táplálkozás, tisztaság, helyes gazdálkodás. Kifogásolta, hogy a szo-

bákban nincsen padló. Sokan hallgattak a jó tanácsra. Megtanította az embereket 

kottaolvasásra és hangszereken játszani. Több családban megjelent a harmónium 

és a zongora. Énekkarokat alapított, amelyek az összejöveteleken szolgáltak. A 

gazdák elkezdtek gyümölcstermesztéssel is foglalkozni, amely nagyon hasznosnak 

bizonyult. 

A laikus-munkásképzésre nagy gondot fordított. Akik ezeken részt vettek, azok 

bibliai, teológiai, egyháztörténeti ismeretekre tettek szert. Rohacsek tanítványokat 

igyekezett nevelni. 

Ezeket a szempontokat azért hangsúlyozta Rohacsek József, hogy a gyülekezeti 

tagok lelkileg növekedjenek és erősödjenek, hogy ne fogadjanak el téves tanításo-

kat, amelyek ebben az időben is terjedtek és, hogy a gyülekezeti közösség erős le-

gyen. Amikor Nyíregyházára érkezett, észrevette, hogy a gyülekezetben, bizonyos 

mértékben rendetlenség és fegyelmezetlenség uralkodik. Mindenki valahogyan a 

saját véleményét fejezte ki, akár énekről, akár zenéről volt szó. Rohacsek vélemé-
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nye szerint ez olyan közösség volt, amelyből hiányzott a komolyság és a fegye-

lem. Pál apostol szavaira hivatkoztak, aki ezt írta. ”Örüljetek az Úrban minden-

kor” (Fil.4:4.v.) Ezt addig tehették, amíg nem csúszott veszedelmes területekre. 

Sajnos ilyen veszély fenyegetett, mert az Ördög, mint ordító oroszlán szertejárt, 

hogy elnyeljen egyeseket. Egy biztos, hogy Rohacsek a gyülekezetnek jó alapokat 

adott, amely alapokon azután lehetett helyesen tovább építeni. 

Meg kellett oldani az egyházi hovatartozást. Rohacsek azt a felfogást képviselte, 

hogy a tagság maradjon az evangélikus egyház tagja, mint ébredési csoport. Pél-

daképül szolgáltak a németországi ébredési mozgalmak 

/Gemeinschafstsbewägung/. Ebben az értelemben röviddel megérkezése után 

meglátogatta Geduly Henrik evangélikus püspököt és azt mondta neki, hogy azért 

jött Nyíregyházára, hogy az Úrnak szolgáljon, de nem az egyház ellen, hanem az-

zal a szándékkal, hogy együtt tudjon munkálkodni az egyházzal. 

A püspök úr szeretettel fogadta őt, és úgy látszott, hogy tetszettek neki Roha-

csek tervei. 

Hasonlóan meglátogatta Paulik igazgató-lelkészt, aki megkeresztelte két gyer-

mekét. Úgy látta, hogy nála még van szeretet a szlovák nép és annak nyelve iránt. 
Közreadta: Endreffy Zoltán 

 

 

 

 

MÉG EGYSZER A PROCHRIST EVANGÉLIZÁCIÓRÓL… 

 

 

A Hírmondó februári számában írtunk arról, hogy műholdas evangélizációt rendeznek 

Magyarországon, március 17-24-éig. 

A ProChrist elnevezésű rendezvényt „HIHETETLEN” címmel, Németországban, Essen-

ben tartották, és műhold segítségével Európa számos országába közvetítették. A napi 

programokban színházi és pantomim előadást láthattunk, több ismert evangéliumi 

énekest hallhattunk, valamint együttesek és kórusok is felléptek. 

Nyíregyházán a Nagytemplom adott otthont ennek az egy héten át tartó sorozatnak. 

Aki estéről-estére „nyitott” szívvel, Isten üzenetére figyelve nézte a közvetítést, az nem 

maradt közömbös a hallottakkal szemben, mint ahogy az alábbi cikk írója is erről vall. 

 

 

 

ProChrist 2003. Nyíregyháza 
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Hihetetlen, hogy milyen gátakba ütközött a ProChrist evangélizációs sorozatra hívogató 

plakátok elhelyezése. Kétség lett a szívemben, hogy lesz-e aki eljön. Hihetetlen, hogy 

mégis sokan eljöttek. 

Hihetetlen, hogy a vezetékek halmazából, a sikertelen elektronikai próbálkozásokból a 

program megkezdése előtt 2 perccel MINDEN (!) összeállt. 

Hihetetlen, hogy egész Európában hány ezer ember dolgozott azon, hogy minden rend-

ben menjen. Hihetetlen, hogy a fiatalok mennyire komolyan vették az egész heti szolgála-

tot. Hihetetlen, hogy Európában Magyarországon volt a legtöbb -73- helyen az összejöve-

tel, és hihetetlen, hogy milyen gazdag ötletekben az ember, amikor az Úr hívását elutasítja.  

Hihetetlen, hogy volt, aki elfelejtett szólni a körülötte élőknek az evangélizáció lehető-

ségéről.  

Hihetetlen, hogy volt, aki azt mondta, ő már olyan régóta forgatja a Bibliát, hogy neki 

már nem tudnak újat mondani. Hihetetlen, hogy volt, aki a program kezdeténél, a második 

ének után tüntetően felállt és bevágta maga után a templom ajtaját. Hihetetlen, hogy nem 

érdekelte, milyen nagy csodákat tesz ma is az Úr. Nem hallhatta meg az igehirdetéseket, a 

valósághű példázatokat, szívszorító bizonyságtételeket. Lehet, hogy más kultúra, más élet-

vitel, más stílus, de az Úr mindnyájunk életében ugyanaz, annak a kazahsztáni férfinak is, 

aki lemásolta az egész Bibliát, mert számukra megfizethetetlen volt.  

Hihetetlen, hogy mennyire ragyogott annak a fiatal nőnek az arca, aki 1993-ban, az ak-

kori ProChrist evangélizáció alkalmával fogadta szívébe az Úr Jézust. Ő végtagok nélkül 

született….  

Döbbenettel,és szégyenkezéssel néztük a képzőművész által, a -jólét szemetéből -

megformált Korpuszt. Abból a szemétből „jött létre ez a mű”, amit az én életem „termelt 

ki.”  

Hihetetlen, hogy egy fiatalember remegő kézzel olyan hangon énekelt Istent dicsőítő 

éneket, hogy könny szökött a szemembe, és elöntött az öröm, hogy milyen csodálatos lesz 

majd együtt énekelni a mennyben. 

Kétséggel fogadtam a gospel-énekeseket, de ámulattal hallgattam őket, s az fordult meg 

a fejemben miért is vonom kétségbe, hogy valóban uruk az Úr, és a maguk tehetségével 

dicsőítik és áldják Őt. Ugyanúgy, ahogyan a pantomim művész, akinek előadásai alkalmá-

val hol mosolyogtam, hol összeszorult a szívem, ahogyan a maga módján nyilvánvalóvá 

tette Isten szeretetét. 

Hihetetlen volt a ProChrist zenekar szolgálata, ahogyan egyértelművé tették Isten rend-

jét. Megkérte őket az igehirdető, Ulrich Parzany, hogy mindenki egyszerre kezdje el ját-

szani legkedvesebb zeneművét. Kétségbeejtő, élvezhetetlen káosz lett belőle! Pedig min-

denki jót akart, őszintén, teljes szívből, legjobb tudása szerint kezdett el játszani. Mind-

nyájan nevettünk. És akkor intett a karmester: ”D-dúr-t!” Gyönyörű összhang, élvezetes 

előadás. 

Hihetetlen, hogy van ember, akit nem érdekel Isten könyörülő szeretete, hosszútűrő vá-

rakozása. Pedig Jézusra, a „karmesterre” van szükségünk, hogy életünk rendbe jöjjön, 

hogy Istennel és embertársainkkal harmóniában éljünk. 

Györfi Mihályné 
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A Biblia olvasás évében… 

 

 
 

FOLYTATÓDNAK A BIBLIATANULMÁNYOZÓ ÓRÁK 

 
Már egy éve minden második hét csütörtök estéjén a Szentírás titkai iránt különösen is ér-

deklődő evangélikusok - és más egyházak tagjai is - töltik meg a gyülekezeti termet. Kö-

zülük sok a fiatal és férfiakat is szép számmal láthatunk. A sorozat ötletadó gazdáját és 

előadóját, Adámi László lelkészt kérdezem: mi a célja ezeknek a Bibliatanulmányozó 

óráknak? 

 

Gyülekezeti tagjainkban merült fel az igény, hogy egy-egy bibliai könyvet részleteseb-

ben is megismerhessenek. A kezdetnél kezdtük el, és versről versre haladunk. Éppen ma 

(2003. márc. 27-én) beszéltünk Ábrahám és Lót történetéről (1Móz 13). A héber tóra izra-

elita magyar fordítását is olvassuk, és az újszövetségi összefüggéseket is felidézzük. Ke-

ressük a régi igék mai üzenetét. Sok testvérünk személyes bizonyságtétele igazolja, ho-

gyan munkálkodnak szívében a megértett igék. Eddig fel nem fedezett részletek elevened-

nek meg a szöveghű igemagyarázat során, s a felmerülő kérdéseket közösen beszéljük 

meg. Így lesznek igazán közeli ismerőseink a távoli múlt nagy alakjai, akiknek élete sok 

tanulsággal szolgál a mai hallgatóknak is, mert közben az ő történetükön keresztül maga 

Isten beszél velünk. 

Jézus kijelentéseinek a fényében az ószövetségi igék is megvilágosodnak a számunkra. 

S azért igazán fontosak, mert Őreá mutatnak! Ezért nem hiábavaló ez a mi közös munkánk 

az Úrban. 

Az a reménységünk, hogy a sorozat a Biblia olvasás éve után is folytatódik, és a részt-

vevőket a Szentírás további, otthoni, egyéni tanulmányozására bátorítja. "Van örök kin-

csünk!" S ez: Egyedül Krisztus! Az Ő megismerésében, pedig eligazítónk: Egyedül a 

Szentírás! S Lutherral valljuk, hogy a Bibliát legjobban önmaga magyarázza. 

Isten kijelentett titkának a minél teljesebb megismeréséhez az Atya-Fiú Lelke által, 

minden egyes Bibliatanulmányozó óra egyre közelebb visz. S mindezek már a tudósító 

személyes megtapasztalásai is… 

Garai András 

 
Luther Márton: 

DAL A BIBLIÁRÓL  

 

 
Hol nincs a polcon Biblia, 

Üres, kietlen ott a ház, 

Könnyen bejut a Sátán oda 

S az Úr Jézus ott nem tanyáz. 

Nyisd föl azt minden reggelen, 

Csüngj hittel mindegyik szaván, 

Merülj bele figyelmesen, 

Olvasd, kutasd nap-éjszakán. 
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Azért hát, ember, bárki légy, 

Egy-két filléred csak kerül, 

Egy Bibliát sietve végy 

Az ördög ellen fegyverül. 

 

E könyv erőt ad és vigaszt, 

S ne bánd ha int, ha néha bánt, 

Pajzs gyanánt használjad azt 

Örömben, búban egyaránt. 

 

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd, 

Mint földi élted támaszát, 

Amely, ha sírodig kísért, 

Számodra nyit új, jobb hazát. 

Fordította: Vargha Gyuláné 

 

 
 

Ez évben április 5-én Budapesten a Hittudományi Egyetemen került sor az országos 

hittanverseny döntőjére. A 11-14 éves korcsoportban nyíregyházi egyházközségünk csapa-

ta lett az első helyezett. A csapat egyik tagjával beszélgettünk ebből az alkalomból. 

 

Hírmondó: Kérünk, mutatkozz be a Hírmondó olvasóinak! 

Tóth Fanninak hívnak, 12 éves vagyok. Az első négy évet a Jókai Mór Református Is-

kolában végeztem, második éve az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója 

vagyok. Nővérem, Orsi szintén Kossuthos diák, öcsém, Máté első osztályos az Evan-

gélikus Általános Iskolában. 

H.: Hány országos hittanversenyen vettél eddig részt és milyen eredménnyel? 

A nyíregyháziak negyedszer vettek részt ezen a versenyen és én vagyok az egyetlen, 

aki mindig tagja voltam annak a csapatnak, amelyik első alkalommal II. helyezést ért 

el, és most háromszor egymás után első helyezettek voltunk. 

H.: Kik voltak idén a csapattársaid? 

Adámi János, Kőrösi Szabó Gábor és testvére Kőrösi Szabó Péter. 

H.:Melyek voltak a négy verseny témái? 

Az Országos Egyház kijelöl egy bibliai könyvet vagy témát minden évben, aminek 

alapján kell felkészülni. Első évben ez a Mózes II. könyve volt, másodjára „nők és 

gyermekek az evangéliumban” címet kaptuk, tavaly a Bírák könyve volt soron, idén 

pedig az Apostolok cselekedeteiről írott könyv. 

H.: Kik készítettek fel az idei versenyre? 

Adámi Johanna és a családom.  

H.: Milyen a versenyek légköre, hangulata? 

A teológusok mindig igyekeznek izgalmas és játékos formában összeállítani a felada-

tokat. A tárgyi tudáson kívül ügyességre és logikai készségre is nagy szükség van. 

Ezért jó, hogy négyen vagyunk egy csapatban, és így egymást kiegészítjük. 

H.: Mit tartasz az eredményen kívül a legnagyobb nyereségnek? 
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Azt, hogy a felkészülés során a Biblia rejtett kincseit is felfedezhetjük, amit nem csak a 

versenyen, hanem az élet egyéb területein is hasznosíthatunk. Elámultam azon, hogy a 

Szent Sátor minden darabja, sőt a színei is Jézusról beszélnek nekem. 

H.: Jézus Krisztus csak tananyag számodra, vagy több ennél?  

Egy csendes hét óta, amikor átadtam a szívemet Jézusnak, Ő az életem értelme. 

 
Eredményeteknek örülünk, a vándorserleg így újra Nyíregyházára került. Gratulálunk és kí-

vánjuk, hogy Isten áldja meg mindnyájatok életét! 

 
 

Szabó Jánost, a nagycserkeszi gyülekezet megválasztott lelkészét, 
március 22-én iktatta be Bozorády Zoltán esperes.  

Isten áldását kérjük szolgálatára. 

 

A III. körzet húsvéti gyülekezeti alkalmai: 

Vasárnap 1. nap 

Nagykálló:  800 istentisztelet úrvacsorával (a református 

templomban) 

Borbánya: 930 istentisztelet úrvacsorával 

Vargabokor: 1400 istentisztelet úrvacsorával 

Hétfő 2. nap  

Borbánya: 930 istentisztelet 

 

Elsősorban nyugdíjas gyülekezeti tagjaink figyelmét hívjuk fel ar-

ra, hogy a Gyülekezeti teremben (Luther tér 14. sz. alatt) a hét 

minden napján, reggel 8 órakor istentiszteletet tartunk! Hétfőnként 

–tanítási napokon- a Nagytemplomban ¾ 8- kor, a diákokkal 

együtt van megtartva a reggeli áhítat. 
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❖ Az Északi Evangélikus Egyházkerület Elnökségének megbízásából a gimnázium szervezte meg 

az egyházkerület első pedagógus konferenciáját március 22-én. 

A templomban tartott istentisztelet után 11 órától délután 4 óráig a gimnázium dísztermében a 

következő program várta a résztvevőket:  

- D. Szebik Imre elnök-püspök: A különböző kegyességi irányzatok jelentősége a nevelésben  

- Murányi István szociológus: Szociológiai kutatások az egyházi iskolákban  

- Dr. Csepregi András ev. lelkész, tanszékvezető: Egyházi oktatás keresztyén szemmel 

A fórum keretében az oktatási törvényi változások, a kétszintű érettségi, a hitoktatás és az új 

egyházi intézmények alakulásáról hangzottak el kérdések és vélemények. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a kerülethez tartozó valamennyi oktatási intézmény-három gim-

názium - Aszód, Miskolc, Nyíregyháza, valamint két általános iskola: Alberti, Nyíregyháza, és a 

Luther Márton Kollégium képviselői mellett a Domonyi Általános Iskola evangélikus pedagógu-

sai is eljöttek. 

A tanácskozáson közel 100 pedagógus és lelkész vett részt. 

 

❖ Az elmúlt hetekben tanulóink szép eredményeket értek el a különböző versenyeken: 

- A Kossuth Szövetség által meghirdetett Országos Szónoklat Verseny (Budapest) 

Szilágyi Gabriella 8/11. I. hely 

- Neumann János Informatika Verseny (Sopron):  

Smid Zoltán 4/10 B, II. hely 

- Református Gimnáziumok Angol nyelvi versenye (Mezőtúr):  

Bohács Éva 4/12 A, III. hely 

 

❖ Március és április fordulójának hetében 14 holland diák és 2 tanáruk tartózkodott iskolánkban a 

Doetinchem-i Ulenhoff College-ból (református gimnázium). A magyar és holland diákok há-

rom újságot is szerkesztettek angol nyelven az egy hét alatt. A megkezdett munkát szeptember-

ben, Hollandiában folytatják majd tanulóinkkal együtt. 

 

❖ Április 4-én és 5-én tizedik alkalommal újra megrendeztük „Az Úr érkezése” című országos, 

ökumenikus szavalóversenyt, melyen 14 iskola 26 diákjának szavalatai segítségével csendesed-

hettünk el az Úr előtt. 

 

❖ Április 7-én a Csendesnapon a teológus és hitoktatói szakos hallgatók mellett Dr.Bálint Zoltán és 

Pángyánszki Ágnes lelkész szolgáltak. 

 

❖ Ugyanezen a napon délután, a Szuverén Máltai Lovagrend történetéről szervezett megyei szintű 

vetélkedő felkészítő alkalmának volt házigazdája a gimnázium. 

A díszteremben Dr. Kállay Kristóf úr,- volt szentszéki nagykövet - Piazza Péter a Lovagrend 

magyarországi követe, Ugron Béla tiszteleti lovag, és Muskovszky Judit a Szeretetszolgálat ve-

zető munkatársa tartottak előadást. Élményszerű és kevesek által hozzáférhető ismeretekkel let-

tek gazdagabbak azok a tanulók is, akik nem indulnak a versenyen. 

Tar Jánosné 

igazgató 
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Pályázat 
a 2003/2004. tanévre 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola (Nyíregyháza, Luther u. 7. sz.) pályáza-

tot hirdet az eddig egy éves szerződéssel ellátott alábbi álláshelyekre: 

  1 fő evangélikus hittantanár 

1 fő angol nyelvtanár 

Elsősorban evangélikus pedagógusok pályázatait várjuk. 

 

A pályázat beadásának határideje: 2003. május 12. 

Az elbírálás határideje: 2003. május 30. 

Az állás elfoglalásának ideje: 2003. augusztus 16. 

A pályázathoz csatolni kell részletes önéletrajzot, szakmai önéletrajzot, a vég-

zettséget igazoló diploma másolatát és elképzeléseket a szakmai és spirituális 

munkáról. 

Információ kérhető az iskola igazgatójától. Tel.: 42/ 504-936. 

Takács Ferenc 

igazgató 

 

 

 
▪ Szorgalmas, feszített munkával teli, de nyugodt légkörű félévet zárt az iskola, a neve-

lőtestület. Eredményes, előremutató elemekkel és már menet közben megvalósuló 

részletekkel, a dolgozók 80-90%-ának közreműködésével, záró aktusához közeledik a 

Comenius 2000 I. minőségbiztosítási program. 

▪ Segítettük és részt vettünk a Luther Márton Kollégium jubileumi rendezvényén.  

▪ Tíz nevelőnk volt jelen az egyházkerületi pedagógus konferencián az Evangélikus 

Kossuth Lajos Gimnáziumban március 22-én. Ugyanekkor iskolánk adott otthont, az 

egyházmegyei hittanversenynek. 

▪ A leendő első osztályos tanító nénik nyolc alkalommal tartottak „Ismerkedés az isko-

lával” elnevezésű játékos-komoly foglalkozásokat iskolába készülő óvodásoknak és 

szüleiknek, ami iránt igen szép volt az érdeklődés és dicsérő elégedettséget váltott ki a 

gyermekekből és a szülőkből. 

▪ A Zrínyi Ilona elnevezésű megyei matematika versenyen, tanulóink a mezőny első 

harmadában végeztek. 

▪ A Curie kémiaverseny körzeti fordulójába négy tanulónk jutott be. 

▪ A Kabay matematika verseny megyei fordulóján öt tanulónk vehetett részt, s ott Bődi 

Emőke második helyezést ért el. 

▪ Az egyházmegyei hittanversenyen 8. osztályos csapatunk második lett. 
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▪ Horváth Annamária és Bődi Emőke az Ambrózy Géza matematika verseny megyei 

döntőjében dicsérő oklevelet kaptak. 

▪ Két tanulónk jutott be a fizika tantárgyi verseny megyei fordulójába. 

▪ A Megyei Informatika verseny döntőjén második helyezést ért el Hajnal Zsolt 8. osztá-

lyos tanuló, ezzel bejutott a Kozma László Országos Informatika versenyre. 

▪ Március utolsó vasárnapján tanulóink bábjátékot mutattak be a Kistemplomban a sze-

retetvendégségen. A csoport tagjai bibliai történeteket adtak elő. A gyerekek Budapes-

ten, az országos hittanverseny résztvevőinek is bemutatták a jeleneteket. 

▪ Az első osztályosok hivatalos beiratkozása 2003. április 23-24- és 25-én lesz az is-

kolában kifüggesztett hirdetés szerint. Szeretettel várunk minden beiratkozót, kü-

lönösen az evangélikus gyermekeket. 
Takács Ferenc 

 

 

 
 Mint ahogy azt az előző híradásunkban közöltük, március 7-én Jubileumi Konferenciát tartot-

tunk, ahol megünnepeltük intézményünk fennállásának 10. évfordulóját. Országos hírű előadók gon-

dolatait hallhattuk a keresztyén nevelésről; ezen belül a gyerekek szociális helyzetéről, a kollégium 

személyiségformálásáról, történelméről, régi kollégisták emlékeiről. Pihenésképp tehetséges diákja-

ink adtak elő rövid műsorokat (zongora-, orgona-, fuvoladarabokat, egymás versét illetve novelláját 

olvasták fel). Este a vacsora előtt a Vikár Sándor Zeneiskola diákjainak hangversenyében gyönyör-

ködhettünk. Mi nagyon jól éreztük magunkat; reméljük, hogy vendégeink is kellemes emlékekkel 

távoztak. 

 

Febr.28. és márc.1. között a minőségbiztosítás második munkafázisát is lezártuk, az igény-, elége-

dettség felmérése, kiértékelése volt a feladat. A jelentést elküldtük az illetékes hivatalnak, a magunk 

számára pedig levontuk a következtetéseket. 

 

Márc.13-án este, mi adtunk otthont ebben a hónapban a kollégiumi táncháznak.  

 

Jelen voltunk a ProChrist evangélizációs sorozaton. Bár nem volt lehetőségünk minden este elmenni 

az alkalmakra, de amikor ott voltunk, figyelmünket magával ragadta a rendhagyó vetítés.  

 

Márc.24 – 26-áig Révfülöpön egyházunk „A szavak jelentősége a kommunikációban” címmel, okta-

tásvezetői konferenciát szervezett, ahol kollégiumunkat az intézmény vezetője és egyik nevelőtanára 

képviselte. 

Ápr. 12-én, a Megyei Kollégiumok Kulturális Seregszemléjén vettek részt a Luther kórus tagjai, 

akik már fél éve készültek a megmérettetésre. 

Ápr.25-27-éig a hétvégén bennmaradás lesz. A diákok és tanárok együttesen szervezik a programot, 

amiben lesz péntek esti diszkó és szombati kirándulás; no meg egy kis tanulás is.   

Martinovszky István 

igazgató  
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Kedves Gyerekek, kedves Fiatalok! 
 

A mostani rejtvényhez szükség lesz a fantáziátokra. 

A megfejtést az alábbi négyzetben találjátok. Az első szót a függőleges, a másodikat a víz-

szintes, a harmadikat az átlós sorok valamelyikében. 

Munkátokat kísérje lelkesedés! Kívánjuk, hogy Húsvét üzenete, Jézus feltámadásának hí-

re, mindnyájatok szívében ott dobogjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A rejtvényt közreadta: Horváth-Hegyi Olivér) 

 

 

 

IV. Országos Evangélikus Találkozó 
 

Székesfehérvár 2003. június 27-28. 

 

Az országos találkozó mottója: „Gyógyulást a világnak.” 
 

A két napos találkozóra május 15-éig lehet jelentkezni a 

Lelkészi Hivatalban. 
 

Részvételi költség: kb. 5 000 Ft./fő,  

amely magába foglalja az utazást, szállást és étkezés. 

 

 

J A H S L Ö E I T 

J K W E Ű A Ű D A 

É V A L Ó B A N J 

Z Z R U M M H E P 

U Ü A G Á O L R É 

S S E T A L G E D 

Z S L E Á H Ó S Á 

N E V M É S A C N 

F Í X E A E I E Á 
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Anyakönyvi hírek 

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

Hegedüs Krisztián, 

Surányi Kinga, 

Goller Kristóf. 

Házasság:   „Amit Isten egybeszerkesztett…” 

Jávor András és Tomasovszki Ildikó 

Dr.Cserháti Sándor és Novák Katalin 

 

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

 

Makara György 70, Csikós Lajosné Jónás Anna 93, Jáger Józsefné 

Simkó Julianna 86, Molnár Józsefné Kasik Zsuzsanna 90, Gál János-

né Kovács Ilona 81. 

 

 

Hírek gyülekezetünk életéből 
 

❖ Elődeink 1784. március 25-én –azaz 219 éve- rakták le a Nagytemplom alap-

kövét. Az évfordulóról márc. 23-án, a délelőtti istentiszteleten emlékeztünk 

meg. 

❖ Urbán Nóra, III. éves teológus szupplikált a Nagytemplomban, Böjt 3. vasár-

napján (márc. 23-án.) Igehirdetését őszinte, személyes bizonyságtételként hall-

gathattuk, amit ez úton is köszönünk és kívánjuk, hogy Urunk áldása kísérje 

életét. Röviden szólt a Hittudumányi Egyetemen folyó oktatásról is. Az aznapi 

összgyülekezeti istentiszteleti offertóriumot -60 000 Ft.-ot- a lelkészképzés cél-

jaira továbbította az egyházközség. 

❖ Gyülekezetünket az Országos Hittanversenyen két csapat képviselte. A fiatalok 

az un. „kis-ifi” közösség tagjai, felkészítésüket az ifisek vezetője, Adámi Jo-

hanna végezte. A „nagyok” korcsoportjában (11-14 évesek) I. helyezést értek 

el: Tóth Fanni, Adámi János, Kőrösi Szabó Gábor és testvére, Péter.  

A „középső” korcsoportban (8-11 évesek) IV. helyezettek lettek: Adámi Er-

zsébet, Lőrincz Zsanett, Máté Eszter, Varga Dániel. A diákok– egyikük kivéte-

lével – a Kossuth gimnázium és az Evangélikus ált. isk. tanulói. Gratulálunk és 

köszönjük, hogy vállaltátok a megmérettetést! 
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Konfirmációi vizsgák helyszíne és időpontja – 2003. 
 

I. körzet: Labossa Péter csoportja, Kistemplom (Széna tér)  

április 26. szombat 18.00 

II. körzet: Bozorády Zoltán csoportja, Emmaus Szeretetotthonban (Korányi Fri-

gyes u.160/A) április 19-e szombat 1000 

III. körzet: Adámi László csoportja, Gyülekezeti terem (Luther tér 14.)  

április 26. szombat 1700 

IV. körzet: Laborcziné Sztankó Gyöngyi csoportjai,  

Gyülekezeti terem (Luther tér 14.) április 26. szombat 1500 és 

Rozsrétszőlő, Betlehem Imaház április 26. szombat 1800 

 

Szeretettel hívjuk a hozzátartozókon kívül a gyülekezet tagjait is. 

 

 

 

Kedves lányok és fiúk, 

ha elmúltatok 11, és még nem 

vagytok 14 évesek, 
szeretettel várunk titeket szomba-

tonként du. fél 3 órától 

a kisifjúsági órára, 

az evangélikus Gyülekezeti terembe 

(Luther tér). 

Hogy mire jó ez? 

Megismerkedhetsz korodbeli fiata-

lokkal, 

beszélgethetsz velük az élet nagy 

kérdéseiről, 

és közben találkozhatsz Jézus 

Krisztussal,  

aki téged is követésére hív. 
 

HANGZÓ AJÁNDÉK KONFIRMAN-

DUSOKNAK! 

UTAZZUNK EGYÜTT! 

Zenés útikalauz 

A hatvanperces kazetta a konfirmációi 

vallástétel tartalmát segít végiggondolni. 

 

Szöveg: Gáncs Péter 

Ének: részletek a Gryllus testvérek, az 

Izsóp és a Promise együttes felvételeiből. 

Ár: 500 Ft/db. 

 

Megrendelhető: Evangélikus Rádiómisz-

sziói Központ 

 

1656 Budapest Pf. 22. 

Tel./fax: 4003057 

e-mail: evmis@axelero.hu 

A megrendelt kazettát postafordultával 

megküldik! 

 

 

 

mailto:evmis@axelero.hu
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A KONFIRMÁCIÓI ISTENTISZTELET 

2003. ÁPRILIS 27-ÉN A NAGYTEMPLOMBAN 

1000 ÓRAKOR LESZ AZ I-IV. KÖRZETEK  

KONFIRMANDUSAI SZÁMÁRA 

 

Az V. körzet, Bozorády Zoltánné csoportjának konfirmációi vizsgája és az istentiszte-

let, a kálmánházi templomban lesz Pünkösdvasárnap. 

Áldott készülést kívánunk a konfirmációra - minden családnak! 

 
 

Májusi előzetes 

 

• Nagytemplomunk ad helyet az 50 éves Szabolcsi Szimfonikus Zenekar jubileumi 

hangversenyének, ami 2003. május 15-én –csütörtökön- 18-órakor kezdődik. 

• Május 17-én –szombaton- presbiteri kirándulás Békéscsabára. 

• Május 25-én –vasárnap- de. 10 órakor a Nagytemplomban JOÓB OLIVÉR hirdeti az 

ígét. Az istentiszteletet követően, a Gyülekezeti terembe várjuk testvéreinket, ahol tea 

és sütemény mellett, kötetlen beszélgetésre nyílik lehetőség a vendéglelkésszel. 

• Május 29-e, -csütörtök- MENNYBEMENETEL ünnepe. Istentiszteletek a Nagytemp-

lomban a vasárnapi rend szerint, körzetekben a megbeszéltek alapján. 

 

*   *   *   * 

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 1-1%-át az evangélikus egyháznak 

és gyülekezetünk, vagy intézményeink valamelyik alapítványának ajánlották fel! 

 
 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket 

vagy a Lelkészi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett E-mail címre legyenek szívesek eljut-

tatni /a szerk./ 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: június 1. 

Lapzárta: május 16. 

Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14.  Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: hétfőtől-péntekig: 9-17 óráig. 

 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Dr. Bodnár Zsolt, Labossa Péter 

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

Megjelenik: havonként 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Készült: OKTESZT Kiadó nyomdájában 2300 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

