
 

 

 
 

 

 
 

Ennek a hónapnak az igéje az úgynevezett Hallél dicsőítő zsoltárokból (113-118. 

Zsolt.) való, amit nagy ünnepeken buzgón énekeltek zsidó eleink. Isten dicsősége – 

héberül: kabód Jahve – a hívő nép számára állandó hitbeli és tapasztalati valóság, 

amely betölti a mindenséget. 

Az óegyház gyönyörű reggeli imája kifejezésre juttatja a keresztyén embernek a 

„Dicsőség URához” való méltó viszonyulását: 

„Áldott vagy Te, örökkévaló Isten, DICSŐSÉGBEN nagy Uralkodó, Isten, 

akinek hálát adnak, Csodák Ura, aki kedveli a zsoltáréneket, minden világot 

éltető Úristen!” 

Görögül „meriszmosz”-nak nevezik a vezérigében szereplő formulát, amellyel 

itt Istennek a folyamatos és az egész teremtést átfogó dicsőítésére szólít fel a zsoltá-

ros. „Veletek vagyok a világ végezetéig” (Mt 28,30) – napkelettől napnyugatig – 

mondta az a Jézus, aki a főpapi imájában arra kéri az Atyát, hogy dicsőségében ré-

szesüljenek mindazok, akik itt a földön töretlenül dicsőítik az ÚR nevét. 

Milyen könnyen nyílik ajkunk zúgolódásra Isten dicsőítése helyett, vég nélküli 

panaszra hálaadás helyett! Ha a napi többszöri hálaadás lelkületében élnénk, akkor 

az ártalmas lelki hullámokat elkerülnénk, és azt cselekednénk, amire a zsoltár írója 

a vezérigében szólít fel. Ahogyan gyönyörű esti énekünkben énekeljük (Énekes-

könyv 124/4): 

„Már a nap távol testvért ébreszt, / Még alig hamvad fénye itt. / S friss ajak 

dicsér egyre téged, / És magasztalja tetteid.” Ámen. 

Sztankó Gyöngyi 
 

Szeretettel köszöntjük vendégeinket és gyülekezetünk tagjait!

XII. évf. 8. szám  

2003. augusztus 

„Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az 

ÚR nevét!” 
Zsolt 113,3 
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„MINDEDDIG MEGSEGÍTETT BENNÜNKET AZ ÚR!” 

(1 Sám 12, 7) 

 

Sámuel bizonyságtévő mondatával, mely jubileumi évünk 

vezér igéje, szeretnék mindenkit köszönteni és bátorítani az emléke-

zésre és az ünneplésre. 

Van mire emlékezni, hitvalló őseinkre, dicső múltra, elő-

dökre, de a sámueli ige minden megtörtént eseményben az Úr meg-

tartó erejére akar rávilágítani. A „mindeddig”-ben benne van: ezután sem lehet másképpen, 

az Úr útja, segítségének kérése, elfogadása jelenti számunkra egyedül az életet, a jövőt, a 

megmaradást. Az emlékezés nem tart meg, az ősök hite sem elég ehhez, személyesen cso-

dálkozzunk rá:  

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”. 

Személyesen váljék életformáló erővé az Úr igéje mindannyiunk életében, meglátva ir-

galmát, kegyelmét, segítségét a múltban, a jelenben, az Ő kezébe letéve az egyéni és közös-

ségi jövőnket. Így lesz igazán méltó ez a jubileum. 

Az Úr tegye áldottá emlékezésünket, ünneplésünket, hogy abból megújulás fakad-

jon életünkben, gyülekezetünkben! 

Labossa Péter 

igazgató lelkész 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 

EMLÉKEZETÜL… 
 

250 évvel ezelőtt, Károlyi Ferenc gróf megbízásából Petrikovics János szarvasi csizma-

diamester lelkes agitációjának köszönhetően tót ajkú evangélikus családok tucatjai indultak 

útnak Békés megyéből a jó föld, és a telepítés - 1753. május 16-án kelt - pátenslevelében 

ígértek reményében, az elnéptelenedett Nyíregyházára. Az 1754-es összeírás szerint 

Szarvasról 134, Berényből 39, Komlósról 19, Csabáról 18, Orosházáról 3, és Gyuláról 1 

evangélikus vallású család telepedett át. A folyamat ezzel nem ért véget, hiszen szép szám-

mal érkeztek felvidékiek is. 

 

A város újratelepítésére, Nagytemplomunk építésének történetére emlékezett TIRPÁKOK  
(ÉLETKÉP EGY VÁROS HŐSKORÁBÓL) című költeményében dr. VIETÓRISZ ISTVÁN, 

egykori lelkes evangélikus lokálpatrióta. Akkori olvasóihoz így írt a költő: 

 „Célom az volt, hogy a 18. század közepén ide telepített, vagy ide költözött, különböző 

(leginkább tót) nyelvű családokból összeálló és itt eggyé forrt lutheránus őslakosságnak, a 

tirpáknak, sajátos, sok örök értéket kitermelt lelkületét, s akkor még teljesen idegen nyelve 

mellett is egyszerű, becsületes magyar érzését a város fejlődésének kezdő korába beállítva, 

megmutogassam a szíves Olvasónak. Ebben aztán teljes hűségre törekedtem.” 

A klasszikus hexameterekben írt „hat ének” cselekménye magával ragadja a mai olvasót 

is. A könyv formájában először 1939-ben kiadott kötet 2001-ben megjelent hasonmás kiadá-

sa jelenleg is kapható a Lelkészi Hivatalban. 
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Az író a költemény utóhangjában a következő intelmeket üzeni a kései utódoknak: 

„Isten az úr, aki áld, vezet és dönt minden időben… 

Nézzetek, óh unokák, minden-nap vissza a múltba; 

Múlt örömét, búját kegyelet szépítse, derítse – 

És ami benne öröm, szívetekben örömre gyuladjon, 

És ami búbánat, szentelje meg azt a dicsőség!” 

 
AZ ÚRISTENNEK AD HÁLÁT A MAI GYÜLEKEZET A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG MEGSZÜLETÉSÉNEK 250. ÉVFORDULÓJÁN! 

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! 

 
 

 

MÚLTRA EMLÉKEZÜNK! 

 
Isten ajándéka 

verspengető lantom, 

verseimet ezért 

övéinek írom. 

A tirpák nép megtanult 

életet szeretni, 

Békésből elindult, 

új hazát keresni! 

Őszi magvetéssel 

elmúlt az első tél, 

nyáron kalásztengert 

ringathatott a szél. 

Most új verset írtam, 

Tőle áldást kérve, 

hogy így emlékezzek a 

kétszázötven évre! 

      +      +      + 

Nyíri dombok között 

leltek új hazára, 

megérkezve, ajkuk 

kinyílt hő imára! 

Ősök nyomdokába 

új nemzedék lépett, 

nyíri dombok között, 

kivirult az élet. 

Tűrő nép a Tirpák, 

neve onnan ered, 

hogy tűri a próbát, 

kínt, szenvedéseket. 

Az új honfoglalás 

bizony nem ment könnyen. 

Szívük sokszor sajgott, 

szemük megtelt könnyel. 

Múltra emlékezve, 

Urunk kérünk Téged, 

nyíri dombok között, 

áldd meg ezt a népet! 

Békési síkságon 

tengődött ez a nép,  

senki sem szánta meg 

mostoha életét. 

Isten meghallgatta 

esdő fohászukat, 

bőven jutalmazta  

hitüket, szorgalmukat. 

Ünnepelhessen még 

sok nemzedéken át, 

építse, szépítse a  

Nyírség fővárosát. 

      +      +      + 

 Fehérhajú lantos  

éneke véget ért. 

Elzenghette múltat 

idéző énekét. 

 

Pecznyik Pál 
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HONNAN JÖTTEK NYÍREGYHÁZÁRA A TIRPÁKOK 1752-BEN? 

II. rész 

 

A Rákóczi szabadságharc (1703-

1711) és az azt követő néhány évtized 

újabb megpróbáltatásokkal sújtotta a lete-

lepedetteket. A harcok csitultával az 1709-

es év szigorú telét követően pestis járvány 

tör ki, amely valósággal megtizedelte az 

újranépesedő megyéket. Számos település 

elnéptelenedett. 

A Rákóczi szabadságharc bukása után 

a nagykiterjedésű Rákóczi birtokokat, ill. 

a fejedelemmel számkivetésbe vonult ku-

ruc földesurak birtokait a Kincstár elko-

bozta, majd kiadta más földesuraknak 

bérbe. Bár a Felvidéken már a 17. század-

ban, -különösen annak végén -kerültek 

pénzzavarba földesurak birtokai, a földbir-

tokok bérbeadása a szatmári békekötés 

utáni (1711) években öltött nagy mértéket. 

Az új földesurak –mivel csak bérlők és 

nem gazdák voltak– igyekeztek a birtok-

ból a legtöbb hasznot a legrövidebb idő 

alatt kiaknázni. A jobbágyok anyagi hely-

zetével –hosszú távon– a legcsekélyebb 

mértékben sem törődtek. Félretéve az ed-

digi összeírásokat, megállapodásokat a 

jobbágy és a földesúr között, a legkülönfé-

lébb adókat vetették ki, ill. a meglévőket 

jelentősen megemelték. Az addig megszo-

kottnál jóval nagyobb mértékben robotol-

tatták a jobbágyokat, használták az ingye-

nes munkaerejét. Mindezek betetőzése-

képpen a földesúr, jobbágyai földjéből 

jelentős területeket kanyarított ki saját 

majorsága számára. A jobbágy telke így 

annyira lecsökkent –sok esetben 10 hold 

alá–, hogy pusztán földművelésből már 

nem tudott megélni és családját eltartani. 

Helyzete javítására két lehetőség között 

választhatott: az egyik lehetőség a jobbágy 

sors feladásában rejlett. Hogy a robottól 

szabaduljon , a kis földdel rendelkező 

jobbágy eladta azokat az igavonó állato-

kat, amelyekkel addig a földet művelte és 

zsellérként más megélhetési forrás után 

nézett. Pásztor lett, állatkupec vagy szén-

égető. 

Sok jobbágy választotta másik meg-

oldásként a szökést. A kuruc-labanc had-

járatok és járványok nyomán az addig 

lassan népesedő Nógrád, Hont, és Gömör 

megyei területek lakossága ismét jelentő-

sen csökkent. 1711-1720 között nagyará-

nyú szökéshullám vonult végig az északi 

megyékben. A bérlők rövidlátása és önzé-

se következtében több ezer jobbágycsalád 

kerekedett fel ekkor, hogy új hazát keres-

sen magának. A szökevények egy része a 

török miatt elhagyott szülőföldjére tért 

vissza, míg nagyobb részük szülőföldjéről 

indult el az ismeretlen felé. Egy 1720-as 

feljegyzés szerint Árva és Liptó megyéből 

majdnem 2000 család szökött meg. A szö-

kés fő iránya Nógrád és Békés megye 

volt. 

Dél-Alföldre legkorábban 1711 után – 

igaz, hogy csak szórványban – kerültek 

szlovák telepesek. Bátran tekinthetjük 

őket az egy-két évtized múlva kibontako-
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zó délre történő vándorlás előfutárainak. 

Az ő nyomdokaikon érkeztek előbb néhá-

nyan, majd szervezetten Békéscsabára 

(1716-tól), majd Mezőberénybe és 

Szarvasra (1722-től) nagyobb csoportok-

ban szlovák telepesek. Jó néhány család 

kötött ki Békéscsabán ill. Szarvason, miu-

tán tudomásukra jutott Harrucker János 

György telepítő szándéka. 

Mindezek után majd rátérhetünk a 

Nyíregyházán történt eseményekre. 

 

(Folytatás a szeptemberi Hírmondóban) 

Közreadta: Endreffy Zoltán lelkész 

 

Forrás: Gombos János: Az újratelepült Tótkomlós első fél évszázada. 

Megjelent:1987-ben. 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
KÖSZÖNET A SZOLGÁLATÉRT 

 
Július 27-én a Nagytemplomban a délelőtti istentisztelet keretében Adámi László 

– korábbi igazgató lelkész – köszönetet mondott dr. Bodnár Zsolt volt felügyelőnek 

a közel három éven át végzett szolgálatért. 

Dr. Bodnár Zsolt 2000 júliusában lett megválasztva az egyházközség felügyelőjé-

nek – és lemondásáig –, 2003. május 1-jéig töltötte be ezt a tisztséget. 

Mint azt az egykori elnöktárs elmondta, sok feladat várt ebben az időszakban 

Bodnár Zsoltra, amit ő lelkiismeretesen, Isten akaratát keresve igyekezett megolda-

ni. 

Demcsákné Balczó Ildikó másodfelügyelő is megköszönte, hogy testvéri szívvel, 

mindenkor egyet akarva dolgozhattak együtt, mert közös volt a cél: a szolgálatot 

Isten dicsőségére és a gyülekezet javára végezni. 

Majd Bodnár Zsolt szólt a gyülekezethez, és tett bizonyságot életének arról az 

időszakáról is, amikor döntött Jézus Krisztus mellett. 

A heti igével köszönt el a gyülekezettől, amely a Bibliában Ézsaiás Könyve 43. 

fejezetének 1. versében van megírva: 

„Így szól az Úr, a te teremtőd:  

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” 

Köszönjük volt felügyelőnknek a lelkiismeretesen végzett szolgálatot, és kívánjuk, 

hogy Urunk áldása legyen életén! 
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„A hit hallásból van” 
 

40 ÉVES A MAGYAR NYELVŰ EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ 

 
Piliscsabán ünnepelte meg 2003. július 9-12. 

között a Média-Missziós konferencián a ma-

gyar nyelvű evangélikus rádiómisszió megin-

dulásának 40. születésnapját mintegy 70, az 

evangélium terjedésének ügyéért felelősséget 

érző gyülekezeti tag a határ mindkét oldaláról; 

Erdélyből, Horvátországból és a Vajdaságból. 

Ennyi a hír egy mondatban. 

Néhány ott elhangzott és számomra igen 

értékes gondolatot szeretnék megosztani a 

kedves Olvasóval, hogy együtt adhassunk 

hálát, mert: „Uram, Istenem! Sok csodás ter-

vet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. 

Szeretném hirdetni és elmondani…” Ittzés 

János, a misszió munkáját is felügyelő püspök 

nyitó áhítatában a 40. születésnapon a 40. 

Zsoltár alapján kiemelte a nyitott fül fontossá-

gát. Idézte a rádiómisszió vezérigéjét: „A hit 

hallásból van”. Az igét hallgató gyülekezet-

ben kedvét leli az Úr. S a rádió nagy gyüleke-

zetben hirdetheti Isten velünk lévő szeretetét 

és jóságát. 

Tore Askildsen, a NOREA Rádió vezetője 

a kezdetekre emlékezett. 1963. október 4-én 

hangzott el Monte Carlo-ból, a Trans World 

Radio 41-es hullámhosszán Terray László 

szerkesztésében az első adás. Meghatottan 

hallgattunk bele ebbe a 40 éves felvételbe. 

1986-ban Pósfay György folytatta ezt a fele-

lősségteljes, de nemes munkát, s majd 1992-

ben „hazajött” a rádió. Nagytarcsán Gáncs 

Péter vette át az adások szerkesztését. S 1997-

től Budapest-Cinkotán, az elkészült Missziói 

Központ épületében kapott végleges helyet a 

Rádiómisszió stúdiója. S a konferencia ideje 

alatt érkezett a hír, megszületett a döntés az új 

vezető személyéről. A püspökké választott 

Gáncs Péter után Szeverényi János esperes lett 

szeptembertől az országos missziói lelkész. 

Így a résztvevők tekintete a múltból a jövő 

felé fordult.  

Juha Auvinen, a Finn Rádiómisszió igaz-

gatója is előre tekintett érdekfeszítő előadásá-

ban. Felvázolta a misszió távlatait. A 

SANANSAATTAJAT küldetést jelent, s bizony 

a jelenleginél is több lesz a missziói feladat. 

Míg jelenleg a világon élő 6,2 milliárd ember 

1/3-a keresztyén, de húsz év múlva Európában 

csökkenni fog a keresztyének száma, s a világon 

is a nagy népességnövekedésnél jóval kisebb 

arányban fog emelkedni a Krisztusban hívők 

tábora. A legnagyobb missziói terület a Föld 10-

40. szélességi fokok között elterülő sávjában 

található. De a rádióhullámok nem ismernek 

határokat. A finnek jelenleg is 38 nyelven sugá-

rozzák a jó hírt.  

A hazánkban sugárzó egyházi adók műsora-

iba is betekinthettünk. Juhász Ferenc, a Magyar 

Katolikus Rádió igazgatója regionális adóik 

létrejöttét és tevékenységét ismertette. Kulcsár 

Tibor, a MERA vezető munkatársa pedig a Ma-

gyar Evangéliumi Rádió Alapítvány adásait 

mutatta be internetes honlapuk oldalainak a 

kivetítésével. 

Az írott médiáról is szó esett a jubileumi 

konferencián. A MISSZIÓ színes magazin ke-

rült a mérlegre. T. Pintér Károly főszerkesztő 

megosztotta velünk a jövő kihívását: Legyen 

továbbra is a hitvalló egyház célkitűzéseit valló 

magazin minden számában egy központi téma, 

amit az utca nem keresztyén embere számára is 

érthető stílusban dolgoznak fel, vagy inkább a 

hagyományos, „kánaáni” nyelven jelenjenek 

meg az írások? Elhangzott olyan hallgatói vé-

lemény is, hogy Jézus is radikális módszereket 

használt, amikor a vámszedőket, bűnösöket, 

pogányokat kereste. Ebben is követhetjük őt. 

Esténként élőszóban is hangzott az evangé-

lium a missziói gyülekezetté kovácsolódott 

résztvevők számára. Gémes István Zákeus tör-

ténete kapcsán a kereső és megtartó Úrról szólt 

mély hittel, és szuggesztív igehirdetése sokakat 

megragadott. Ő, aki 250 rádiós program szer-

kesztésében vett részt és számtalan írása jelent 

meg az elmúlt 40 év alatt, bizonyságtételeivel 

most is elénk tárta a rádiómisszió fő célját; hogy 

minden adás Jézusról adjon hírt, aki azért jött, 

hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. 
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A délutáni öt bibliakörben a résztvevők 

igyekeztek megfogalmazni a Szentírás első és 

utolsó 5 verse alapján a saját missziói küldeté-

sük tartalmát, annak biztos tudatában, hogy: 

Velem vándorol utamon Jézus – a Nagy Úti-

társ! A Teremtés első napján felragyogott 

világosság fényében kell a teljes Írást meg-

csonkítatlanul hirdetnünk mindenkinek szó-

val, tettel, írásban, és teljes életpéldánkkal 

Jézus újra eljöveteléig, amíg csak tart a kegye-

lem ideje. 

Felemelő élményt jelentett számomra a 

záró istentisztelet, amelyre megérkezett egy 

47 fős norvég kirándulócsoport. A többnyelvű 

istentiszteleten a jelenlévő négy lelkész szol-

gált, s a magyarok számára is oly kedves nor-

vég énekeket egy szívvel-szájjal zengtük: 

Életem Jézus, egyedül te töltsd be és Jézus, te 

égi szép tündöklő fényű név… Gáncs Péter, 

(akit Kristóf fia tolmácsolt norvégül) a 40 

évvel ezelőtt, az első adásban elhangzott ige-

verset, Rm 8,28-at választotta igehirdetési 

alapigeként: „Akik Istent szeretik, azoknak 

minden javukra szolgál.” Ma is érvényes ez az 

üzenet, amikor 40 év múltán, nem az ígéret 

földjének a határához értünk, de ma nekünk is 

úgy kell élnünk, mint egy rádióállomás. Rá kell 

hangolódnunk Isten szeretetének a hullámhosz-

szára, s ha út közben elhangolódtunk, meg kell 

kezdeni az újra Rá hangolódást, hogy jó átjátszó 

adók is lehessünk. Így minél többet adjunk to-

vább a körülöttünk élő embereknek abból, amit 

mi kaptunk az Úrtól. Ez a mi mostani missziói 

feladatunk. 

A közös úrvacsoravétel után a finn, norvég 

és magyar himnuszok eléneklésével zárult ez a 

hét határon is átívelő 40 éves jubileumi hálaadó 

istentisztelet a Béthel Missziói Otthon, zsúfolá-

sig megtelt templomában; amely maga is az 

északi hittestvéreink támogató szeretetének a 

szimbóluma. Szívet-lelket melengetett most is 

ez a szeretet, amikor együtt zengtük evangélikus 

himnuszunkat: 

„Erős vár a mi Istenünk!” 
Helyszíni tudósító: Garai András, 

Nyíregyházi presbiter 

 

MEGHÍVÓ 
 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a  

2003. szeptember 13-án – szombaton- 1000 - 1500 -ig tartandó 

 

TANÉVKEZDŐ CSALÁDI NAPRA 
/ a gyülekezeti terembe / 

melyet a „250 éves a gyülekezet” jubileum jegyében szervezünk. 

Nyitó áhítatot tart: Labossa Péter igazgató lelkész 

Előadó: Demcsákné Balczó Ildikó másodfelügyelő 

Videó montázst vetítünk az elmúlt évek gyermekprogramjairól, szolgálatokról. 

Lesz még énektanulás, játék, és szerény ebédről is gondoskodunk.  

A gyermekbibliakör vezetői 
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HA FÁJ NAGYON 
 

HA FÁJ NAGYON AMI VAN, 

NÉZZ FEL AZ ÉGRE. 

HA NÉZED AZT, AMI VOLT, 

ADJ HÁLÁT ÉRTE. 

 

HA SZERETNÉD, HOGY SZERESSENEK, 

NYÚJTS KEZET MÁSNAK, 

HA AKAROD, HOGY TISZTELJENEK, 

SZOLGÁLJ A TÁRSNAK. 

 

HA RÁD BORUL A SÖTÉT ÉJ, 

NÉZD A GYERTYA LÁNGJÁT. 

A PISLÁKOLÓ ÖRÖM TÜZÉT 

A SZEMEDBEN HADD LÁSSÁK. 

 

HA FÁJ NAGYON AZ ÉLET, 

NÉZZ FEL AZ ÉGRE! 

KRISZTUS KERESZTJE FÉNYLIK, 

S TE BORULJ LE TÉRDRE.

2003.07.15.Veczán Zoltán 

 

 

KÖNYVAJÁNLAT 
 

 
Megrendelhető: Harmat Kiadó  Budapest, 1114 Bukarest u. 3. sz. 
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Anyakönyvi hírek 
 

Házasságkötések: „Amit Isten egybeszerkesztett...” 

 

Takács László és Kovács Katalin, Smidt Ferenc Zoltán és Tompa Erzsébet, 

Garai Tamás István és Gilányi Nikoletta, Varga Zoltán és Oláh Hajnalka, 

Nagy Tamás Ákos és Vojtku Rita Ildikó, Szikora Csaba és Hajdu Csilla, Nagy 

Péter és Csoba Orsolya, Koczka Zsolt és Bartha Ildikó, Schmidt Attila és 

Papp Enikő, Hugyecz Tamás és Frankó Timea, Garai Tibor és Szilágyi Móni-

ka Borbála, Dr. Juhász Antal és Molnár Tünde, Markovics Zoltán és Hurai 

Valéria, Kis Gábor és Tamás Melinda, Liskány Zoltán és Csillám Timea. 

 

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

Babicz Dóra, Madácsi Zsolt Martin, Banu Ákos Dominik, Bereczki Dóra Edit, 

Nádasi Máté, Turóczi Marcell, Szegedi Hanna, Szurovcsák Marcell, Simon 

Dézi.  

Felnőtt: Teschmayer Júlia 

 

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

Bogár Lászlóné Papp Terézia (76), Majoros Andrásné Drosgyik Mária (53), 

Lentvorszki József (56), Bubáb Józsefné Miskovics Irén (83), Bencsik János-

né Zovát Zsuzsanna (79), Kovács Sándorné Barcsik Ilona (94), Zajácz Endre 

(69), Dr. Kubassy Tamásné Mikler Sára (91), Kiss Mihályné Tomasovszki Ju-

lianna (80), Valent Valéria (79), Sebők János (50), id. Schmillig András (69), 

Kosina Andrásné Kovács Julianna (69), Szabó János (75), Gabulya Andrásné 

Bogár Ilona (75), Dankó István (52). 

 
                  

 

 

Augusztus 30-án –szombaton-  

TÁLLYÁN  

csendesnap lesz, de. 10 órai kezdettel. 

Autóbusszal készülünk menni.  

Az utazási költség 500 Ft/fő, melyet a jelentkezéskor kell befizetni  

a Lelkészi Hivatalban. 
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SZEPTEMBERI ELŐZETES 

 
❖ Szeptember 13-án – szombaton – 1000-kor tanévkezdő családi nap a gyülekezeti terem-

ben 

❖ Szeptember 20-21-én -/szombat-vasárnap/- két napos rendezvénnyel, testvérgyülekeze-

teink küldöttségeivel (Denkendorfból, Kajaaniból, Nagybányáról) 

közösen ünnepeljük gyülekezetünk alapításának 250. évforduló-

ját. 

➢ Ennek keretében szombaton de. 10 órakor az Emmaus Szeretetotthon 10 

éves jubileumát ünnepeljük a Korányi Frigyes u. 160.sz. alatt. 

➢ Délután a Luther téren szabadtéri kulturális programot szervezünk. 

❖ Szeptember 21-én –vasárnap- de. 10 órakor a Nagytemplomban testvérgyülekezeteink 

delegációinak szolgálatával hálaadó istentiszteletre hívjuk gyüle-

kezetünk tagjait.  

Igét hirdet D. Szebik Imre elnök-püspök.  

Az úrvacsorás istentiszteletet ünnepi díszközgyűlés követi. 

 

Bízunk abban, hogy ezen ünnepi alkalmakon egyházközségünk tagjai nagy számban vesz-

nek majd részt. 

 

 
 

 

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: szeptember 14. 

Lapzárta: szeptember1. 

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 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

