
 
 

 

 
 

 

Az ószövetségi bölcsességirodalom kedvelt gyöngyszeméből, a 

Példabeszédek Könyvéből való ennek a hónapnak a vezérigéje. 

Közmondásszerű gondolataival ez a szentírási könyv igen kedvelt a 

nem kifejezetten keresztény körökben is. Nekünk azonban Isten 

igéje nem egyszerűen csak bölcsességek tárháza, hanem Urunk életünket javítani, 

gyógyítani akaró szava. A könyv szerzője oly módon akar sokféle emberi értéket, 

hitbeli meggyőződést illetve annak jó gyümölcseit az értéktelenséggel, hitetlenség-

gel szembeállítani, és az előző egyedüli létjogosultságát kiemelni, hogy éles ellen-

tétpárokat állít fel. A bölcs (igaz, eszes, okos, értelmes, jó) és a bolond (ostoba, 

csúfolódó, balga, hamis, vétkes) ember élete és tettei közzé, mindannyiunkat vá-

lasztásra késztető kérdőjeleket rajzol. Ezeket olvasva, hallgatva persze gyerekjáték 

megtalálni a helyes megoldást, de hogy vagyunk ezzel az élet megannyi helyzeté-

ben, amikor hirtelen és bölcsen kell dönteni jó és rossz, üdvösséges és kárhozatot 

hozó helyzetek között?  

Keresztény emberekként szinte nap - mint nap hozunk olyan döntéseket, melyek - 

sajnos- nem keresztény emberhez méltóak... “Mit szólna ehhez Jézus?”- tehetjük fel 

magunknak a kegyes kérdést, de sokszor még ennek mérlegelésére sincs idő, hanem 

valami belső hangra hallgatva cselekszünk, szólunk, kiáltunk, ütünk... Pedig min-

den tettünkkel Istent dicsőítjük, vagy éppen gyalázzuk, mint ahogy a Példabe-

szédek szerzője is írja. És ennek jelentősége nem kis dolog. Nem mindegy, hogy 

cselekedeteink nyomán Teremtőnket dicsérik vagy épp még messzebb fordulnak el 

Tőle, “...aki hagyja, hogy ezeket az istentelen dolgokat kövesse el egy benne hívő 

ember is”. Ez utóbbi idézet gyakran hangzik el embertársaink ajkán. De nem is má-

sok miatt fontos, hiszen Urunk maga fog ítélőszéke elé állítani mindannyiunkat 

egyenként. Mi az, amit bennünk majd akkor talál? Az, amit egész életünkkel tanú-

sítottunk: „Elnyomást vagy könyörületet, 

XII. évf. 6. szám  

2003. június 

“Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza Alkotóját,  

aki pedig könyörül a szegényen, az dicsőíti.” 

Péld. 14, 31 
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haragtartást vagy szeretetet,  

közönyt vagy együttérzést,  

ellökést vagy ölelést,  

ütést vagy simogatást?” 

JÉZUS MONDJA: “… amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb 

atyámfiai közül, velem tettétek meg.” - “… amikor nem tettétek meg ezeket eggyel 

a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg.” (Mt 25,40.45) 

Bogdányi Mária 
 

 

1969. október 1-jén születtem Orosházán. Nagyon szép gyermekkoro-

mat szüleimmel és két testvéremmel Tótkomlóson töltöttem. Felsőfokú 

tanulmányaimat Nyíregyházán a Tanárképző Főiskola magyar-

könyvtár szakán (1988-1992) és Budapesten az Evangélikus Hittudo-

mányi Egyetem lelkészi szakán (1992-1997) végeztem. Nyíregyházi 

tanulmányaim alatt kerültem szorosabb kapcsolatba Istennel, hittel, 

gyülekezettel. Ott konfirmáltam, segítettem a hitoktatásban, ifjúsági 

munkában, énekeltem az énekkarban. Lelkésszé avatásomra is a Nagytemplomban került sor 

- Szmolár Attilával és Joób Mátéval közösen - 1997 nyarán. Segédlelkészi éveimet a mis-

kolci Diósgyőr-Vasgyári és a nyíregyházi gyülekezetekben töltöttem, ahol volt lehetőségem 

hazánk egyik legkisebb és legnagyobb evangélikus közösségének életébe bepillantani, az ott 

folyó munkával közelebbről is megismerkedni. 

1999 őszén sikeres lekészvizsgát tettem és egyéves ösztöndíjat nyertem el a Lipcsei 

Egyetem Teológiai Fakultására, ahol gyakorlati teológiával, azon belül hitoktatás-

módszertannal és felnőttképzéssel foglalkoztam. 

2000 nyarán kötöttem házasságot Bogdányi Gáborral, budahegyvidéki evangélikus fizi-

kus-informatikussal, akivel - féléves budapesti életünk után - 2001 tavaszától Felpécen 

élünk. Én magam gyülekezeti lelkészként szolgálok, Gábor pedig informatikai munkákat 

végez távmunkázóként otthonról. 

2001 novemberében Isten csodálatos kis teremtményével –Veronikával- gazdagította 

családunkat. Idén őszzel reménység szerint kistestvérkéje is lesz. 

Itteni közös munkánkról csak néhány szóval: Felújítottuk több mint 220 éves templo-

munkat és a 150 éves parókiarészünk is megújult a Széchenyi Terv segítségével. Garázst 

építettünk, baba-mama klubot szerveztünk, un. “Teleházat” alapítottunk, (ahol bárki kaphat 

informatikai segítséget). Gyülekezeti életünket színesítik az egyházzenei koncertek, elő-

adássorozatok, németországi testvér-gyülekezeti kirándulások, ökumenikus alkalmak, vala-

mint a gyülekezeti honlap és újság is. 
Bogdányi Mária,(szül. Krska Mária) 
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Pünkösdi könyörgés 

 

Tranovszky György: 

Kezdő ének 

 

Ó. Szent Isten, 

Mindenható Atyánk, 

Egy szent Fiadért, 

A Jézus Krisztusért, 

Könyörülő Megvál-

tónkért, 

Szentlelkedet áraszd 

ki ránk, 

Hogy tüzével szívein-

ket  

Szent lángra gerjessze, 

S a sokféle nyelvű né-

peket 

Jézus Krisztushoz egy 

hitben, 

Mind gyűjtse össze. 

 

Halleluja, Halleluja 

Halleluja, Halleluja 

 

TRANOVSKY GYÖRGY ÉS A TRANOSCIUS 

ÉNEKESKÖNYV 

 
A magyarországi evangélikusság egyik legértékesebb sa-

játsága, hogy történetének kezdete óta több nemzetiséget 

foglalt magába. Tranovsky György evangélikus lelkész 

1591-ben született Sziléziában, Teschenben. 1607-től a 

wittenbergi egyetem hallgatója lett. 1623-ban raboskodott 

is, majd a sziléziai Bielicben kapott állást. Miután hite mi-

att innen is elűzték, 1628-ban Magyarországra, Árva várá-

ba menekült. 1636-ban Liptószentmiklóson lett lelkész, s 

itt, utolsó szolgálati helyén halt meg 1637-ben. 

1629-ben megjelent ódagyűjteménye 150 latin nyelvű 

énekkel. De ennél is jelentősebb és nagyobb hatású volt a 

Chitara Sanctorum című énekeskönyve. Első kiadásának 

csaknem félezer énekéből több mint 150 Tranovsky költe-

ménye, s a többi között is jelentős azon énekek száma, me-

lyet korábbi latin vagy német ének alapján ő fordított. A 

"Tranoscius" anyaga újabb és újabb kiadásokban egyre bő-

vült. Legutóbb 1874-ben jelent meg 1148 énekkel. Az 

1636-ban megjelent Chitara Sanctorum a szlovák evangéli-

kusság számára egészen századunkig a legfontosabb éne-

keskönyv, mely a magyar ajkú evangélikusok énekkultúrá-

ját is befolyásolta.  

 

A Tranoscius énekeskönyv több mint kétszáz éves történe-

te alatt mélyen beleivódott a szlovák evangélikusok ünnepi 

és mindennapi kegyességébe. Talán ezért is szokás Jiri 

Tranovskyt szláv Luthernek nevezni. 

Forrás: Internet - Magyar Protestáns Panteon  
 

IV. Országos Evangélikus Találkozó Székesfehérváron! 

 

2003. június 27-28-án Székesfehérvár ad otthont, lehetőséget a találkozásra a gyüleke-

zetek részére. Nyíregyházáról is tervezünk utazást -vonattal készülünk menni. A költségeket 

illetően: vonatjegy ára, szállás és étkezés díja: 2000Ft./fő. 

Jelentkezés a lelkészi hivatalon keresztül történik azok számára is, akik egyénileg utaznak! 

Labossa Péter 

ig. lelkész
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NYÍREGYHÁZA ÚJRATELEPÍTÉSÉNEK 250.  

ÉVFORDULÓJA 

 

„A tirpákok szabadságvágya és feltörekvése 

vitte előre Nyíregyházát!” 

 
Kétszázötven évvel ezelőtt Károlyi gróf megbízásából Petrikovics János lelkes agitáció-

jának köszönhetően tót ajkú evangélikus családfők tucatjai indultak útnak Szarvasról, Békés 

megyéből a jó föld és a telepítés pátenslevelében ígértek reményében az elnéptelenedett 

Nyíregyházára. 

Gróf Károlyi Ferenc 1753. május 16-án kelt telepítési pátensének fénymásolatát a Vá-

rosháza előcsarnokában rendezett kiállításon is megtekinthetjük. Ebben többek között ez áll: 

"…adom tudtára mindenkinek az kiknek illik ezen pátensemnek rendében, hogy nemes Sza-

bolcs vármegyében lévén énnekem Nyíregyháza és Cserkesz nevű pusztám, melynek benépe-

sítésén igyekezném, azért az kiknek fog tetszeni, ezen írásomra bízvást jöhetnek.." 

 

Az ünnepségsorozat május 15-én kezdődött. A fél évszázados fennállását ünneplő Sza-

bolcsi Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyt adott barokk művekből az Evangélikus 

Nagytemplomban. Köszöntőt mondott Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

polgármestere, aki megemlékezett a 250 éve Nyíregyházára telepedett ősökről, szorgalmas 

munkájukról. Meleg szavakkal köszöntötte a mintegy ezer résztvevőt, valamint a megye, a 

város és az egyházak képviselőit.  

25 éve a nyíregyházi gyülekezetben szolgáló Bozorády Zoltán kifejezésre juttatta örö-

mét, hogy a város az evangélikus egyházzal együtt ünnepli a 250 éves évfordulót. Kiemelte, 

hogy az ideérkezett evangélikus telepesek lelkészt és tanítót hoztak magukkal, mert szüksé-

gesnek tartották, hogy az Ige erősítse őket, valamint azt is, hogy gyermekeik megtanulják az 

írást, olvasást és számolást, mert tudták, hogy ismeretek nélkül sem a hitben nem tudnak 

megmaradni, sem a világban nem tudnak eligazodni. 

Május 16-án, a Város Napján a jubileumi év alkalmából a Jósa András Múzeumban "… 

Nyíregyháza és Cserkesz nevű pusztáimat lakosokkal megállatni…" című kiállítást Csabai 

Lászlóné nyitotta meg, aki Váci Mihály egyik írását idézte, melyben az evangélikus ősöktől 

származó költő visszaemlékezett a múltra. Színesen írta le a nyírségi táj szépségeit, melyen 

csak állhatatos, nehéz munkával lehet az életfeltételeket biztosítani.  

Bozorády Zoltán idézte a város himnuszának néhány sorát: 

…A két kezünk teremtett 

egy várost a múltnak, mának, jövőnek… 

Hitből, homokból építették. 

Hitből és homokból NEKED építették. 
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A várost nekünk építették, folytatta a püspök-helyettes. Hitük nagyszerű bizonysága 

volt, hogy nem engedtek senkit elszegényedni, de túlságosan meggazdagodni sem. Meghatá-

rozták, hogy mekkora lehet a legnagyobb földterület, amelyet egy család művelhet. Evangé-

likus hitvallásosságuk és Jézus Krisztusba vetett hitük pedig segítette őket abban, hogy a 

legnehezebb körülmények között se csüggedjenek el, hanem imában kérjék Isten segítségét. 

A legnagyobb eredmények sem tették őket elbizakodottá, mert Istent dicsérték és áldották 

minden jóért. Ebben segítette őket a Tranoscius énekeskönyv, melyben az emberi élet min-

den vonatkozására találhatók énekek. Ebből az énekeskönyvből a legtöbb családban naponta 

énekeltek. 

Az emlékező szavak után Dr. Németh Péter múzeumigazgató a megjelenteket végigvezette a 

kiállításon. 

Délután a város főterén tartott ünnepségen Szarvas és Nyíregyháza város polgármesterének 

köszöntőjét beépítették a „Hitből és homokból” című történelmi játékba, - melyet fiatal és 

tehetséges művészek adtak elő. A Tapolczai Zoltán és Császár Zoltán szerzőpáros zenés da-

rabja ugyanis méltó emléket állít az ősöknek, mint a városháza mellett felállított szobor, 

mely Károlyi gróf és Petrikovics János csizmadiamester kézfogását ábrázolja. A szo-

boregyüttes jelképe a város újratelepítésének. 

A Kossuth térre érkeztek be a Szarvasról indult jubileumi váltófutás résztvevői, akiket az 

Iskola utcán harangjaink zúgása köszöntött. 

Végül elhangzott A város dala, amelynek néhány sorával köszönetet mond ma egy 

nagyváros azoknak, akik a nyíri homokon vállalták azt, hogy hittel néznek a jövő felé. Talán 

ezért is érezni most azt: a nyíregyháziak, s közöttük természetesen az evangélikus keresztyé-

nek is nemcsak ünnepelnek, nemcsak emlékeznek, de örülnek is. Boldogok, hiszen 250 év-

vel ezelőtt sikerült valami, és sikerülni fog a jövő is, mert megtapasztalhattuk: MINDED-

DIG MEGSEGÍTETT BENNÜNKET AZ ÚR! 
Összeállította: G. A. 

Szerk. megj.: A kiállítás megtekintésére biztatjuk gyülekezetünk tagjait is, amely egész évben látható. 

 

Vendégszolgálatok a gyülekezet 250. éves jubileuma alkalmából: 
 

❖ július 13-án Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi miskolci lelkész, 

❖ augusztus 10-én Szabó Vilmos Béla paksi lelkész hirdeti az ígét a Nagy-

templomban a délelőtti istentiszteleten. Fogadjuk őket imádságos szeretettel, 

hívogassunk istentiszteleteinkre másokat is! 

- 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 segítőkészségé-

re számítunk. 
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2003. április 17-én –Nagycsütörtökön– életének 91. évében, az Úr magához 

szólította hűséges szolgáját, Urbán Erzsébet ny. gimnáziumi tanárnőt, egyház-

községünk hűséges tagját, aki mindenkor állhatatos szívvel könyörgött a gyü-

lekezet lelki megújulásáért, a lelkészekért, egész egyházunkért. 

Búcsúztatása április 25-én volt az Északi temetőben, ahol vég-

akaratának megfelelően a Rómaiakhoz írott Levélből 

(6,23b;8,38-39) hirdette az ígét Bozorády Zoltán esperes. 

„… az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi 

Urunkban.” 

Írásos végakarata volt az is, hogy sírjára csak közvetlen hozzátartozói helyezzenek el koszo-

rút és mindenki más, akinek szándékában állt volna temetésére virágot vinni, az arra szánt 

összeget juttassa el a Nagytemplom felújítására. 

A közelmúltig 340 ezer Ft. adomány érkezett koszorúmegváltás címén. 

 

„… örökre emlékezetes lesz az igaz.” 

(Zsolt 112,6b) 

Ki volt számomra Urbán Zsóka néni? 

Lehetetlennek tűnik, hogy erre a kérdésre kielégítő választ tudjak adni. Senki ne nehez-

teljen azért, ha nagyon személyes lesz alábbi írásom, de szeretném elkerülni, hogy közhe-

lyeket használjak azzal az emberrel kapcsolatban, akit nagyon szerettem és tiszteltem. Meg 

kell vallanom azonban, hogy ezek - a Zsóka néni iránti mély érzések–– nem voltak meg szí-

vemben a kezdetektől fogva. 

Közvetlen hozzátartozóm által ismertem meg őt, még szinte gyermekfejjel. Hozzá fű-

ződő kapcsolatom tükrözte Istentől való távolságomat. Mindaz, amit Zsóka néni személye 

akkor képviselt számomra, bosszantott és dühített. Ma már tudom, hogy a lényéből áradó 

krisztusi szeretet volt az, amit „megkötözött” lelkem nem tudott elviselni. 

Évekkel később, fiatal életem derékba tört. Utolsó kétségbeesett sikolyom –amit még a 

világ felé el tudtam juttatni– az az üzenet volt, amit Zsóka néninek küldtem; kérve, hogy 

könyörögjön Jézushoz értem, nyomorúságos állapotom miatt. Megdöbbentő, hogy ebben a 

helyzetben tisztán és világosan felfogtam, hogy kihez kell fordulnom! Ahhoz az emberhez, 

akit pedig oly sokszor kigúnyoltam. Isten meghallgatta értem való imádságát, és szabadító 

Uram kiragadott a mélységből. Embereket, főként Zsóka nénit használta fel arra, hogy segít-

séget kapjak szorult állapotomban. 

Olyan testvéri közösségbe irányított, ahol megtapasztalhattam a krisztusi szeretet és az 

Ige –lelket gyógyító– erejét. 

Sohasem fogom elfelejteni higgadt, józan, mindig Jézusra mutató tanácsait: vele a leg-

őszintébben beszélhettem kételyeimről, félelmeimről, melyek hívő életem során sokszor 

felmerültek bennem. Mindig nyitva állt előttem is, békességet, nyugalmat árasztó lakásának 

ajtaja. Hozzám is –mint ahogy ezt a gyülekezetünkből oly sokan elmondhatják– mindig sze-

retettel, türelemmel és érdeklődéssel fordult. Az általa vezetett házi bibliaórákon meggyő-

ződhettem arról, hogy mennyire fontosnak tartotta a gyülekezetért való rendszeres imádsá-

got, és erre buzdított mindnyájunkat. 

Az utóbbi években tanúja lehettem Isten Szentlelke által vezetett önzetlen, mindenkire 

odafigyelő, imádságos, fegyelmezett életének. Minden vele töltött idő bizonyossá tette szá-
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momra, hogy neki az élet Krisztus volt. Urához való ragaszkodását, forró szeretetét, hűségét, 

példának tartottam. 

Sokakkal együtt Istennek adok hálát életéért, megköszönve mindazt a jót, amit rajta ke-

resztül kaptam! 
Egyik „lelki gyermeke” 

 

 

Nincs már közöttünk 
 

 

Égi hívó szóra, Nagycsütörtök este, 

visszatért Atyjához Zsóka néni lelke. 

Rozzant sátorából a lelke kilépett, 

élete az Úrnak oltárán elégett. 

Lakása gyakran volt imádság temploma, 

nyitott volt a szíve, nyitott kis otthona. 

Testvérek számára akik felkeresték, 

imádságban teltek áldott napok, esték. 

Imádkozó szívvel állták körül ágyát, 

Templommá avatták kórházi szobáját. 

Ének, ima szárnyalt betegágya mellett, 

így kísértek mennybe egy távozó lelket. 

Elment: nincs már köztünk kedves, derűs 

lénye, 

drága testvérünk volt, Isten szemefénye! 

Istennek hűséges szolgálólánya volt, 

imádkozó szíve sokakat pártfogolt. 

Imaközösségünk vele szegényebb lett, 

nélkülöznünk kell egy imádkozó lelket. 

Urunk, Zsóka nénink már ott van tenálad, 

érette hozzád száll szívünkből imádat. 

Így szeretnénk mi is tetszésedre élni, 

S ha időnk letelik, hozzád hazatérni! 

 

Pecznyik Pál 

2003. április 

 

                                           
 

Május 25-én, Rogate vasárnapján a jubileumi sorozat keretében Joób Olivér ny. 

zürichi lelkész hirdette az ígét a Nagytemplomban. Az istentiszteletet követően a 

Gyülekezeti teremben bensőséges együttléten köszönthettük édesanyját és a család 

több tagját is. Joób Olivér közel 800 ezer Ft. értékű adományt hozott, amit svájci 

gyülekezeti tagok küldtek a Nagytemplom felújítására. Demcsákné Balczó Ildikó 

mint a „Nagytemplomért Alapítvány” Kuratóriumának elnöke köszönte meg a test-

véri segítséget, s jelezte: javasolni fogja, hogy a fenti összeget a Nagytemplom ab-

lakainak hőszigetelésére fordítsák 
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„Követelek tőled, mert becsüllek… !” 

NYÍREGYHÁZI SZEMMEL AZ EGYHÁZMEGYE KÖZGYÜLÉSÉRŐL 

 

2003. április 24-én tartotta a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye idei első Köz-

gyűlését az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. Egyhangú szavazással megválasz-

tásra került a Gimnázium Igazgatótanácsába egyházmegyei küldöttként az eddig is ott tevé-

kenykedő Abaffy Zoltán egyházmegyei felügyelő úr. Két Szabályrendeletet fogadott el a 

Közgyűlés: az egyházi önkormányzatok évközi beszámoló készítési kötelezettségéről, min-

den év szeptember 15-ig; és az egyházi tisztségviselők tevékenységi listáinak összeállításá-

ról, ez év november 30-ig. 

Ezeket a személyre szóló munkaköri leírásokat a kiadott Ügyrendi ajánlások alapján, és 

a helyi sajátosságok figyelembevételével kell a gyülekezetek elnökségeinek elkészítenie, 

majd a presbitériumoknak elfogadnia. Nálunk már elkészültek az alkalmazottak munkaköri 

leírásai, így azok aktualizálását, kibővítését, illetve a nem fizetett egyházközségi tisztségvi-

selők tevékenységi jegyzékeinek a helyi körülményekre való adaptálását kell elvégezni. 

Ezek az azonos szempontok szerint összeállított, és a Gyülekezeti Szervezeti és Működési 

Szabályzat függelékét képező Munkaköri leírások egyben egységes vizsgálati szempontokat 

is jelentenek az Egyházmegyei Számvevőszék ellenőrzéseihez a jövőben. 

A Közgyűlés legjelentősebb napirendi pontját az Egyházmegyei Számvevőszék Jelenté-

seinek az ismertetése és elfogadása alkotta. Egyrészt az első negyedévben minden gyüleke-

zetnél lefolytatott, háromévenként kötelező komplex ellenőrzések tapasztalatairól szóló át-

fogó ismertetést és az Egyházmegyei Számvevőszék tagjainak összefoglaló értékelését, ha-

tározati javaslatait hallgatta meg a közgyűlés, és döntött azok végrehajtásáról a gyülekeze-

teknél az előírt határidőkig. Majd a gyülekezetek 2002. éves zárszámadásáról és a 2003. 

éves költségvetés elfogadásáról szóló Jelentések kerültek ismertetésre a Számvevőszék tag-

jai által. Egységes, a zsinati törvényi előírások alapján megfogalmazott formai és tartalmi 

követelményrendszer alapján került értékelésre az egyházmegye, a hat gyülekezet és a há-

rom intézmény (Általános Iskola, Oltalom Szolgálat és Joób Olivér Otthon) számszaki és 

szöveges zárszámadása, valamint költségvetése. 

Csak a nyíregyházi gyülekezet és két intézménye, valamint az egyházmegye esperesi hi-

vatala felelt meg maradéktalanul minden törvényi követelménynek. A többiek anyagát szo-

ros határidőn belüli kisebb-nagyobb hiánypótlásra, kiegészítésre és pontosításra kötelezte a 

Közgyűlés határozata. Az előző év gondjaira, -és a 2002-évben a gazdasági területen tapasz-

talható örvendetes szakmai színvonaljavulásra is utalva -mondta bíztatásul zárszavában az 

Egyházmegyei Számvevőszék elnöke, személyesen minden gyülekezet képviselőjének a 

címben idézett mondatot: 

„Követelek tőled, mert becsüllek…!” 

Méltán állapíthatta meg Összefoglaló Jelentésében az öt személyből álló Egyházmegyei 

Számvevőszék a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben végzett helyszíni komplex el-

lenőrzésről és utóvizsgálatról a következőket: (Ez a Jelentés már az előző egyházmegyei 

presbiteri ülésen elfogadásra került.) Szó szerint idézzük a következő mondatokat: 

„Az általános vizsgálat keretében az Egyházmegyei Számvevőszék nem talált említésre 

méltó hibát és szakmai hiányosságot a gyülekezet jelenlegi (2002. éves) gazdálkodásában; s 
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azt a vonatkozó egyházi és világi törvényekkel összhangban levőnek, elfogadhatónak ítéli. 

Az utóvizsgálat keretében megállapításra került, hogy a Gyülekezet gyakorlatilag teljesítette 

a (korábbi években lefolytatott) külső vizsgálatok javaslataiban megfogalmazott feladatokat. 

S felszámolásra kerültek a 2000-ben észrevételezett hibák. A jelenlegi helyzet egy konszoli-

dált, kiegyensúlyozott, szabályszerű gyülekezeti gazdálkodás képét nyújtja. Mindez a jelen-

legi tisztségviselők (a 2002-ben tevékenykedő elnökség három tagja és az új gazdasági ve-

zető) lelkiismeretes és áldozatkész szakmai munkájának köszönhetően valósulhatott meg.” 

A tudósító a Gyülekezet 250. születésnapjának jubileumi évében hálatelt szívvel állapít-

hatja meg, hogy egyházmegyei felügyelőnk célkitűzése: „Legyen jó rend egyházunkban - a 

gazdálkodás területén is!”- a mi gyülekezetünkben mára valósággá vált! S ezekre a koráb-

ban oly sok gondot jelentő ügyekre visszatekintve is elmondhatjuk: 

 

„MINDEDDIG MEGSEGÍTETT BENNÜNKET AZ ÚR!” 

 

Közreadja: Garai András presbiter, 

az Egyházmegyei Számvevőszék Elnöke 

 

 
                 

 

 

 

A MEGELÉGEDETTSÉG ALAPJA: 

 

 Soha ne engedd meg magadnak, hogy bármi miatt is panaszkodj – még az 

időjárás miatt sem! 

 Soha ne képzeld magad más körülmények közé vagy más helyre! 

 Soha ne hasonlítsd össze sorsodat másokéval! 

 Soha ne játssz el a gondolattal, hogy mi lett volna, ha a dolgok másként 

alakulnak! 

 Soha ne aggodalmaskodj a holnap miatt – ne feledd, a holnap Istené, nem a 

miénk! 

(Linda Dillow) 
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Részlet Ondrej Prištiak: „Nemzedékről nemzedékre” című könyvéből 

7. 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) 
 

 

A gyülekezet így független szervezetként működött, nem volt elnevezése, nem volt regiszt-

rálva. Tagjai az evangélikus egyház tagjai maradtak. Amikor később a Szarvas utcai házat 

megvásárolták, nem volt mód a hivatalos átírásra. Ugyanakkor az egyesület alakításában se-

gítségül volt a Bethánia egyesület, /1912/ amelynek alapszabályai hasonlítottak a „Kék ke-

reszt” egyesület alapszabályaihoz.  

Rohacseket sokan azzal vádolták, hogy nincs lelkészi végzettsége, mert csak missziói iskolát 

végzett. Pedig ő saját szorgalma alapján komoly teológiai műveltséget szerzett. Elsajátított 

több élő és bibliai nyelvet. Legtöbbet azzal ártottak neki, hogy azt mondták, hogy öntudatos 

pánszláv, vagyis öntudatos szlovák és ezzel a magyarság ellensége. A valóságban ő soha 

nem volt magyarellenes, sőt a hivőket arra buzdította, hogy jól tanuljanak meg magyarul. Ő 

maga szlovákul is és magyarul is prédikált. 

Az első világháború idején tábori lelkészként szolgált a katonai kórházakban. A há-

ború után a nyíregyházi testvérek újból meghívták őt a gyülekezetbe. Ebben az időben az 

evangélikus egyház már nemkívánatosnak találta. Nyugalomban volt addig, amíg a kommu-

nista rendszer és a román megszállás tartott. Amikor 1920-ban Horthy Miklós lett Magyar-

ország kormányzója, Rohacsek ellenségei erőre kaptak. Rohacsek abban az időben még el-

hagyhatta volna Nyíregyházát, de lelkiismerete nem engedte, hogy a gyülekezetet pásztor 

nélkül hagyja. 

Sokan tartóztatták őt, de voltak olyan gyülekezeti tagok, akik őt magát vádolták a 

kialakult helyzet miatt. Nem ment el Nyíregyházáról, Isten kegyelmébe ajánlva magát, ma-

radt. 

Letartóztatása 1920. március 20-án történt. Elvitték a rendőrségre, ahonnan már nem jött 

vissza. Bírósági kihallgatása 1920. április 20-án történt, Debrecenben. Azzal vádolták, hogy 

a gyülekezetben a munkája nyomán viszálykodások keletkeztek. Háromévi börtönre ítélték, 

majd a Csehszlovák követség közbenjárására 13 hónap után szabadlábra helyezték és eltá-

vozott Csehszlovákiába. A pásztor nélkül maradt hivők közül sokan a metodista gyülekezet-

hez csatlakoztak. 

(Ezzel a cikkel a sorozat lezárult.) 

 

/szlovák nyelvről fordította és közreadta Endreffy Zoltán ny. lelkész, Nyíregyháza/ 
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"Honnan jöttünk?" 

 

GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐINK LÁTOGATÁSA BÉKÉSCSABÁN 

 

2003. május 17-én presbitereink és gyülekezetünkben különféle szolgálatokat vállaló tiszt-

ségviselőinek önként jelentkező, érdeklődő csoportja a 250. éves jubileumunk alkalmából 

autóbuszos kirándulás keretében Labossa Péter igazgató lelkész úr és Demcsákné Balczó 

Ildikó gyülekezeti másodfelügyelő asszony vezetésével látogatást tett az ország legnagyobb, 

1718-ban alapított evangélikus gyülekezetében, Békéscsabán. 

 

Ennyi a hír egy mondatban, de élményeinket meg szeretnénk osztani lapunk Olvasóival is. 

Reggeli áhítatunkat a buszon az Útmutató kiírt ószövetségi igéje alapján tartotta igazgató úr: "Él-

jetek Istenünk félelmében, hogy ne gyalázzanak bennünket ellenségeink." (Neh 5,9) Úgy vélem, 

hogy őseink a mindennapok során megélték ezt az igét. (A tirpák szó tűrőt, szenvedőt jelent.) S 

mi tanulhatunk tőlük hithűséget, Istenfélelmet és emberszeretetet. - Majd ismert és kedves éneke-

inket énekeltük az út során. 

Tudjuk az 1754-es összeírásokból, hogy Békés megyéből kétszázötven évvel ezelőtt tót ajkú 

evangélikus családok tucatjai indultak el Károlyi gróf 1753. május 16-án aláírt telepítési patense 

ígéretének reményében választott, új lakóhelyük felé. Többek között Szarvasról 134, Berényből 

39 és Csabáról 18 család kelt útra lelkészük, Vandlik Márton vezetésével. Mi most azért keltünk 

útra, s azért látogattunk Békéscsabára, hogy megnézzük: "Honnan jöttünk?" - és az ország két 

legnagyobb lélekszámú evangélikus gyülekezetének mai életéről folytassunk kötetlen, baráti be-

szélgetést, közelebbről is megismerve így egymást. Hiszen nemcsak a múltunk közös, de mai 

utunk is; evangélikus gyülekezeteink életkörülményei is sok hasonlóságot mutatnak.  

A hatvan ezres Békéscsabán a legutóbbi népszámláláskor mintegy 15 ezren vallották magu-

kat evangélikusnak, de a templomlátogatásban és a gyülekezet anyagi terhének a hordozásában 

ezeknek csak töredéke vesz részt rendszeresen, (s ez abszolút számokban is alatta marad a mi 

adatainknak). Békéscsabán is öt lelkész szolgál, de a mi körzeti rendszerünket nem ismerik. A 

belváros közepén a főút két oldalán, egymással szemben magasodik az 1745-ban épített Evangé-

likus Kistemplom és az 1824-ben Péter-Pál napján felszentelt Nagytemplom. Ezt már a Nyíregy-

házára települő őseink nem láthatták, (ők 1786. október 22-én szentelték fel a két és fél év alatt 

felépített Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomot), - de mi délelőtt megnézhettük mindkettőt, 

és érdeklődéssel hallgattuk Kondor Péter esperes úr és Aradi András Péter, szlovák szolgálatokat 

is végző lelkész úr lebilincselő ismertetését. A Kistemplom tornyának erkélyéről megcsodálhat-

tuk a város panorámáját a szikrázó napsütésben és gyönyörködhettünk a kiváló akusztikájú 

Nagytemplom hatalmas orgonájának fenségesen zengő hangjaiban. 

 

Az Evangélikus Szeretetotthon látott vendégül ebédre. Itt megízlelhettük és meg is tekinthet-

tük, mit is jelent a szinte teljes önellátás a gyakorlatban. Kutyej Pál Albert lelkész úr kalauzolá-

sával nemcsak a 60 fős otthon barátságos lakószobáiba kukkanthattunk be, de a tehenek, disznók, 

juhok és a fölművelést segítő mezőgazdasági gépek látványa is nem mindennapi élményt jelen-

tett számunkra. Majd az ország egyetlen köztéren álló Luther szobrában gyönyörködhettünk. 

Délután a Nagytemplom szomszédságában lévő Evangélikus Gimnáziumot belülről is megláto-

gathattuk. Az egyik jól felszerelt és tágas tanteremben helyet foglalva szinte diáknak érezhettük 

magunkat. De ezen a rendhagyó órán nem mi feleltünk, hanem mint vendégek, kérdezhettük es-
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peres urat. Záporoztak is a különböző témájú kérdések, de a fiatal esperes, Kondor Péter nyíltan, 

minden részletre kiterjedően válaszolt a nyíregyházi tisztségviselőknek. Így megtudhattuk, hogy 

a mienkénél viszonylag jobb anyagi körülmények között él gyülekezetük, saját temetőt és temet-

kezési vállalkozást működtetnek. A szeretetotthon is a gyülekezet fenntartásában van, s ez azt is 

jelenti, hogy az önellátás miatt gazdaságilag támogatni tudja a gyülekezetet. Megtudtuk, és meg 

is nézhettük, hogy a közelmúltban a Kistemplom mellett lévő négy parókiát teljesen fel tudták 

újítani, s most is újabb vállalkozás beindításán dolgoznak. A népmozgalmi adatokra rákérdezve, 

hasonló nagyságrendű számokról hallottunk, mint a miénk, csak a házasságkötések és a konfir-

mandusok száma alacsonyabb. 

A gyülekezeti termet korábbi lelkészeik festményei ékesítik. Két ma szolgáló lelkészük rend-

szeresen tart szlovák nyelvű istentiszteleteket is. Ez már nálunk évtizedekkel előtt megszűnt, a 

tótul tudó őseink számának megfogyatkozásával. 

Még sok és érdekes, a mi tirpák kegyességünktől eltérő sajátosságot is hallottunk a Viharsa-

rokban élő "nagy testvér" gyülekezet életéről. S így megtapasztalhattuk az evangélikus hit egysé-

gében a sokszínűséget és az értékes sajátosságokat is. 

 

Visszafelé utazva megálltunk az út mentén magasodó mezőberényi II. kerületi szlovák evan-

gélikus gyülekezet templománál. Itt Feyér Sándor lelkész úr mutatta be ősi templomát és mai 

gyülekezetét, s megajándékozott a gyülekezet írott és fényképes történetével. 

Labossa Péter igazgató lelkészünk mindkét gyülekezetet és vezetőit meghívta az augusztus 

24-ei nyíregyházi jubileumi ünnepségünkre. Az akkori viszontlátás reményében búcsúztunk el a 

gyökereinket jelentő két ősi evangélikus "erős vár" népétől. A mi feladatunk az, hogy a 250 éve 

újratelepült, s evangélikus őseink által "hitből és homokból" nekünk épített városban itt és most 

hitelesen éljük meg evangélikus (örömhírt mondó) keresztyén (Krisztust követő) életünket a kö-

vetkező évtizedekben is, hogy utódaink méltán emlékezhessenek ránk. S velünk együtt majd ők 

is hittel mondhassák el: 

MINDEDDIG MEGSEGÍTETT BENNÜNKET AZ ÚRISTEN, A MI ERŐS VÁRUNK! 

A helyszíni tudósító: Garai András 

 

       

 

„…hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” 
Márk, 16,15b 

 

 A közelmúltban nagyszerű, megpróbáltatásokban sem szűkölködő, izgalmas kerékpártú-

rán vettünk részt, vállalkozó kedvű szülők és gyermekek - az Élim szervezésében. 

 Úticélunk a nagycserkeszi evangélikus templom volt, hogy ott meghallgassuk Buzás Irén 

református lelkészt. 

A misszonáriusnő négy éves spanyolországi szolgálatáról számolt be, ami elsősorban 

Malaga drog-központjához kötötte. A diavetítéssel kiegészített beszámoló mindannyiunkat 

megrendített, hiszen rendkívüli életutakról hallhattunk, olyan fiatalokról, akik a kábítószer 

fogyasztása miatt elvesztették kapcsolatukat családjukkal és a társadalommal. 
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A misszionáriusok a drogosok között élnek, hasonlóan egyszerű körülmények között, 

mint gondozottjaik. Naponként kapcsolatban állnak velük, és így bizonyságot tudnak tenni 

Jézus Krisztus szabadító hatalmáról, Akivel új életet kezdhetnek, ha követik Őt. 

 Az otthon fenntartásában a gyógyulni vágyó betegek is részt vesznek. Dolgozniuk 

kell, mivel az unalomban, a semmittevésben, a céltalan időtöltésben a kísértések, rossz, go-

nosz gondolatok könnyen „táptalajra” lelnek. Ezért az otthon vezetői igeterápiát és munkate-

rápiát alkalmaznak, hogy az elrontott életek Krisztusban megújuljanak. 

„ Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János 8,36) 

 

Másnap az Élimben a missziós órán, újra találkozhattunk a lelkésznővel, aki most a perui 

indiánok között végzett szolgálatáról számolt be. 

Az ott lakók nyomorúságos körülmények között élnek. A szegénység miatt már a gyer-

mekek is munkavégzésre kényszerülnek, hogy a család jövedelemhez jusson és ne éhezze-

nek. Gyakori a bűnözés. A legnagyobb szegénység a hegyekre épült városokban van, Limá-

ban és környékén. Mindezek ellenére örülnek az életnek, derűsek és igen melegszívűek. 

A misszionárusok - mint egykor Pál apostol és azóta is sokan mások tették - városról fa-

lura járva keresik fel a családokat és hirdetik az evangéliumot, hogy embereket Istenhez ve-

zessenek. 

A németek által alapított missziós központokban iskolai oktatás folyik, és a Biblia ta-

nulmányozásába is bevonják az ige üzenetét megismerni vágyókat, hogy minél többen részt 

vehessenek az evangélium, - az örömhír - terjesztésében. 

A lelkésznő kihangsúlyozta, hogy nem mindenki kap külmissziói munkára elhívást Is-

tentől, hanem vegyük észre közvetlen környezetünkben a szolgálat lehetőségét. Köszönjük e 

két nap maradandó élményeit. 

Belméné G. Gabriella 
 

 

HÍREK az EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBŐL 
 

• Tartalmas, sok tanulságot, ismeretet adó, elmélyülést segítő csendesnapot tartottunk az 

iskola tanulóinak április 15-én. Köszönjük Laborcziné Sztankó Gyöngyi, Csepregi And-

rás, Labossa Péter lelkészek szolgálatát, akik a Feltámadás ünnepére való felkészülést is 

elősegítették. 

• A Gyermek és Felnőtt bábosok Megyei fesztiválján dicsérettel szerepeltek a harmadik, 

negyedik osztályos tanulók.  

• A városi kémia versenyen Juhász Balázs diákunk 5. lett 

• Az alapműveleti matematika versenyen Szugyiczki László, Pokareczki Ádám negyedik, 

Krisztián Réka 5. helyezést ért el. 

• A Kalmár László Országos matematika versenyen Bődi Emőke 8. osztályos tanuló 10. 

lett. 

• Nagy örömünkre, a TITOK Országos Történelem verseny döntőjébe Siklós Gergő 5. és 

Juhász Balázs 7. osztályos tanulók jutottak be. Az ő megmérettetésük május 17-én lesz. 
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• A Szabó Lőrinc Rajzpályázaton Kiss Zsanett /2.a./ rajzával a harmadik díjat kapta. 

• Sajben Erik első osztályos tanuló a Dienes matematika versenyen 9. lett. 

• A Benczúr Gyula városi versenyen a másodikos Iványuk Áron rajzát harmadik helyezés-

sel értékelték. Ezen a versenyen Pócsik Gábor/ 4.o/ természetismeretből, Csernyik Krisz-

tián / 4.o/ nyelvtanból nyolcadikok lettek, míg Csernyik Viktor matematikából a másodi-

kosok között 9. lett. 

• Nyolcadikosaink beiskolázása megtörtént, kevés kivételtől eltekintve, felvételt nyertek 

továbbtanulásukhoz. 

•  Folyik az év végi hajrá, ami - a szülőkkel is összefogva - reméljük eredményes lesz. 

• Készülünk a tanulmányi osztály-kirándulásokra, melyeken ismét sok élményt gyűjthetnek 

gyerekeink. 

•  Nyári táborozásunk szervezése is a végéhez ért, az idén a Mecsek szép tájain töltünk el 

egy hetet. 

Lassan lezárunk egy igen eredményes, tartalmas évet. Búcsúzunk a nyolcadikosoktól, és 

várjuk a kicsiket, a leendő elsősöket, akik nagy örömünkre szép számmal iratkoztak be hoz-

zánk. 

Nyárra van ütemezve iskolánk tetőszerkezetének és főpárkányzatának a felújítása, eh-

hez kérjük Isten áldását, hogy szeptemberre egy megújult épületben kezdhessük meg a 

munkát. 

Takács Ferenc 

Igazgató 

 

 

Kedves lányok és fiúk, 

ha elmúltatok 11, és még nem vagytok 14 évesek, 

szeretettel várunk titeket szombatonként du. fél 3 órától 

a kisifjúsági órára, az evangélikus Gyülekezeti terembe (Luther tér). 

Hogy mire jó ez? Megismerkedhetsz korodbeli fiatalokkal, beszélget-

hetsz velük az élet nagy kérdéseiről, és közben találkozhatsz  

Jézus Krisztussal, aki téged is követésére hív. 
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Konfirmált fiatalok névsora 2003-ban 
 

I. Körzet. Felkészítő lelkész: 

Labossa Péter 

II. Körzet. Felkészítő lelkész: Bozorády 

Zoltán 
Császár Gergő Szabó Brigitta Bogár Tamás Szokol Judit 

Jenei Krisztina Szedlár Mónika Kolos Sándor Tóth Norbert 

Nagy László Tóth Fanni Kőrösi Szabó Gábor Tóth Szabolcs 

Nagy Péter Zsíros József Somogyi Zoltán  

III. Körzet. Felkészítő lelkész: Adámi László 

Babicz Barbara Hankószky Tünde 

Hegedűs Enikő 

Liskány Péter Nagykálló 

2003. május 18. 

Babicz Tamás Hegedűs László Magna Anita Feczák Dániel 

Borsi Noémi Hódi Márton Oláh Attila István Feczák Nikoletta 

Garaj Ágnes Horkai András 

László 

Süveg Mihály Pócsik Bettina 

Hankószky Enikő Hraskó János Tóth Orsolya Sinka Alexandra 

Hankószky Ilona Hraskó Zoltán Zvara Csilla Szamosszegi And-

rás 

Borbányán május 4-én felnőttként konfirmációi hitvallást tett: 

Fábián Csaba. 

Szamosszegi Nóra 

A IV. és V. körzet, valamint Kertváros konfirmált fiataljainak névsorát a Hírmondó 

későbbi számaiban adjuk közre. 

 
 

Nyári táborok, csendeshetek gyülekezetünkben 2003. 
 

Helyszín: Időpont: Korcsoport: 
Sátoraljaújhely Jún. 29-júl. 4. 6-14 évesek számára 

Sátoraljaújhely Júl. 6-11. 14 év felettiek részére 

Vezetők: Labossa Péter valamint a gyermek és ifi órák vezetői 
 

Olcsva Jún. 30- júl. 6. Középiskolás és idősebb fiatalok részére 

Olcsva Júl. 7- júl. 12. Általános iskolások ill. konfirmált fiataloknak 

Vezető: Laborcziné Sztankó Gyöngyi 

 

Szervezés alatt áll még a Kölcsén rendezendő ifjúsági tábor. 

A fenti csendeshetekre a Lelkészi Hivatalban lehet jelentkezni. 

 

XIV. ökumenikus Ifjúsági Tábor Tiszadobon, határon túli fiatalok részére júl. 28-aug. 3. 

Vezeti: Laborcziné Sztankó Gyöngyi. 
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Nyári EKE csendeshetek 

Helyszín: Időpont: Korcsoport: 
Újhuta Július: 7-12. Gyermekhét 

Vasad Július: 21-26. Ifjúsági hitmélyítő hét 

Piliscsaba Július: 28-aug. 2. Családok részére 

Piliscsaba Augusztus: 4-9. Ifjúsági hét 

Piliscsaba Augusztus: 11-16. Családos hét 

Piliscsaba Augusztus: 25-30. Felnőtt hitmélyítő hét 

 

Bővebb információt kérni és az alkalmakra jelentkezni az EKE Evangéliumi Alapítvány cí-

mén lehet: 1068 Budapest, Szondi u. 95. I/1. 

 Tel.: 1/ 332 7063 

 

Hírek a Luther Márton Kollégium életéből 
 

Április első fontos eseménye 12-én (szombaton) a kollégiumi gálaműsor volt. A Luther kórus 

gyönyörűen adta elő repertoárját. Az Ohio, és az Örvendjetek… című énekekkel nagy sikert arattak. 

Ezek után több alkalommal, csodálattal hallgattuk őket. 

E havi eredményeink: Kovács Sándor 10. osztályos tanulónk országos 5. helyezett lett fizikából; 

Sándor Gábor 9. évfolyamos diákunk aranyéremért futott, és el is hozta. 

Április 14-étől két héten keresztül készültünk a háromnapos hétvégi kollégiumi bennmaradásra. Prog-

ramokat dolgoztunk ki, eszközöket kölcsönöztünk hozzá, oldalakat nyomtattunk, hogy minden a lehe-

tő legtökéletesebben sikerüljön. Közben 6 napos húsvéti szüneten voltunk. 

Az ápr. 25-26-27-ei hétvégét végigszórakoztuk. Pénteken délután sportvetélkedők, foci- és ping-

pongmeccsek zajlottak. Mindenki győztese lett ennek a napnak, hiszen a mozgáson, és a jókedven volt 

a hangsúly. Szombaton kirándultunk Harangodra. Itt is sorversenyeztünk, kötelet húztunk, az ebéd 

utáni szieszta alatt, pedig felkészültünk a logikai, és egyéb agymozgató feladatok megoldására. Vasár-

nap délelőtt kollégiumi istentiszteleten vettünk részt; délután pedig tanultunk, hogy hétfőn felkészültek 

legyünk az iskolában. Bár hatalmas felkészülést és odafigyelést igényelt, mégis emlékeinkben a jó-

kedv, a szórakozás, és az együttlét öröme maradt meg. 

Április 29-én Diákönkormányzatunkban megtörtént az éves választás. 12 új taggal bővült a DÖK, akik 

- elődeikhez híven - diáktársaikat fogják képviselni. 

Május 7-én elbúcsúztunk végzős lakóinktól. Rövid műsort adtunk és egy kis ajándékot kaptak, hogy 

sose felejtsenek el minket. 

 

A május 22-ei városi kollégiumi vetélkedőnek idén mi voltunk a szervezői, mivel tavaly elhoztuk a 

vándorkupát. 

Máj. 30-án volt Rozgonyi Judit 10-es tanulónk keresztelése, akinek Molnár Erzsébet tanárnő, kollégi-

umunk lelkésznője nyújtott segítséget a felkészülésben.  

Ezután nem marad más, mint lezárni az évet, minél jobb eredménnyel. 

 

Martinovszky István 
igazgató 
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Anyakönyvi hírek 
 

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

 

Zatureczki Levente, Salamon Máté Attila, Szokol Sándor, Dandóczi Dominik 

Gergely, Nagy Blanka Zsanett, Onder Róbert Dániel, Asztalos Antónia Ág-

nes, Magyar Ádám, Szurovcsák Ilona Zsanett, Vadilku Eszter, Varga Levente, 

Kirchmayer Dávid, Labossa Barnabás Máté, Marosvölgyi Virág, Petics Mar-

cell Soma 

Felnőttek: Marschalkó Szilárd, Kirchmayerné Marschalkó Ivett, Újhelyi 

Zsoltné Németh Ildikó, Gyurján László 

Házasság:  „Amit Isten egybeszerkesztett...” 

 

Zádor György és Kalán Mónika, Horváth István és Smid Anikó, Vánczku Ist-

ván és Beszeda Mária Rózsa, Szmolinka Szabolcs és Szakács Hajnalka, Sze-

der Szabolcs és Adami Anikó 

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

 

Povazsanyecz Andrásné Prékopa Julianna 89, Barta János 69, Kovács Imréné 

Szénégető Ilona 68, Merkószki Tibor 47, Harman János 72, Bencsik Jánosné 

Darvasi Ilona 72, Nádasi Mihályné Bodnárik Margit 72, Munkácsi Józsefné 

Nagy Ilona 68, Bárdi Pál 68, Lippa József 74, Gunyecz József 69, id. Varga 

János, Iván János 74, id. Márföldi Józsefné Frecska Mária 81, Sándorfi László 

48, Kurucz István 82, Molnár Dániel 3 hét, Aradi József 59, Tomasovszki 

Mihályné Pálvölgyi Ilona 75 

 

 

Pünkösdhétfői csendesnap Vargabokorban (az imaházban) 

2003. június 9-én 
de. 10- du. 17 óráig 

Fő témánk: 

„HALLJÁK […] AZ EVANGÉLIUM 

IGÉJÉT ÉS HIGGYENEK ” (ApCsel 15,7-12) 

Az igei program: 

− Isten választ szolgákat, hogy a hitébresztés szándékával hirdessék az evangéliumot 

azoknak, akikhez küldi őket. (7. v.) 

− Isten különbségtétel nélkül adja Szentlelkét mindazoknak, akiknek hit által meg-

tisztította szívüket. (8-9. v.) 

− Nem szabad igát tenni a tanítványok nyakába… (10. v.) 

− Szabad elbeszélni, mit tett Isten övéi által… (12. v.) 

− Csak az Úr Jézus kegyelme által üdvözülhet bárki (11.v) – Úrvacsora 

 

 



Hírmondó 2003. Pünkösd 
   

 

18 

 

Akiket a fenti programban szolgálni várunk: Göllner Pál, Hudák Sádor az Evangéliumi Bör-

tönmisszióból, Grenwill Pillar ír származású presbiteriánus lelkipásztor és felesége, 

Labossa Péter ev. igazgató lelkész, a gyülekezeti ifjúság tagjai és mások… 
Szerény ebédről a vargabokri testvérek gondoskodnak. 
A nyíregyházi autóbusz állomásról a H 40 jelzésű autóbusz ½ 10-kor indul Kazár bokorba, 
vissza: 1830-kor indul Varga bokorból. 

AL 
 

*** *** *** 
❖ Június 25-én –szerdán– du. 4 órától az Élim Otthonban (Derkovits u. 21.sz.) – az Indiá-

ban tanárként dolgozó Mesterházy Balázs és felesége – külmissziói előadást tarta-

nak, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a szervezők! 

 

JÚLIUSI ELŐZETES 

 

Július 5-én –szombaton– de. 11 órakor a Nagytemplomban szenteli lelkésszé D. Szebik Imre 

az Északi Egyházkerület püspöke HORVÁTH-HEGYI OLIVÉR végzett te-

ológust. 

Július 13-án –vasárnap– a Nagytemplomban a de. 10 órakor kezdődő istentiszteleten SÁN-

DORNÉ POVAZSANYECZ GYÖNGYI, miskolci lelkész hirdeti az ígét. 

 
 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy 

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

Kérjük a lapzárta időpontját is figyelembe venni! /a szerk./ 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: július13.  

 

Lapzárta: június 22. 

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: Demcsákné Balczó Ildikó, Labossa Péter 

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

Megjelenik: havonként 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Készült: OKTESZT Kiadó nyomdájában 1500 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

