
 
 

 

 
 

 
 

 2003. év szeptember havi Igéje maga is alátámasztja megemlékezésün-

ket: 250 évvel ezelőtt gyülekezetünk élete azzal kezdődött, hogy a tirpá-

kok által idehozott lelkész elmondta az ideiglenes összejöveteli helyiség-

ben első prédikációját, a tanító pedig, akit szintén magukkal hoztak, egy ideiglenes 

helyiségben megkezdte a gyermekek tanítását. Gyülekezet ott van, ahol hirdetik Is-

ten igéjét és tanítják a gyermekeket Isten igéjére. Ezt a tanítást senki más nem tudja 

elvégezni, csak Krisztus egyháza. Jézus Krisztus azt parancsolta tanítványainak: 

„Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyá-

nak, Fiúnak és a Szent Lélek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit 

én parancsoltam néktek” (Mt. 28, 19-20.a). 

Azt parancsolta: ember, ismerd meg önmagadat. Mi ismerhetjük a világminden-

ség minden titkát, de ha azt nem tudjuk, hogy kicsoda az ember és mi az ő hivatása, 

akkor minden tudásunk hiábavalóvá lesz. A Tranoszciusz régi szlovák énekes-

könyvben ezt énekeltük: 

„Ki vagyok én, ó add ezt megértenem, 

S megfontolnom e nagy kérdést Istenem! 

Aki magát jól meg nem ismerte, 

Az öröklét célját elvétette.” 

Tehát ki vagyok én? Isten képére teremtett örökkévaló szellemi lény. Az a nagy 

baj, hogy mi a bűnesetben felcseréltük Isten képét ördögi képmásra. Az Ördög Is-

tennek képzeli magát, az ő követői szintén. Isten csak egy van, ezért a többi, úgyne-

vezett isteneket ellenségnek tekintjük és harcolunk ellenük. Folyik ebben a világban 

az istenkedők közötti gyűlölködő harc. A kérdés ez: ki a nagyobb? Ezért van tele ez 

a világ gyűlölködéssel, egymás letaposásával, kizsákmányolásával, megalázásával. 

Isten ezt tudta előre, ezért amikor kiűzte az embert az Istennel való közösség állapo-
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tából, megígérte, hogy Szabadítót küld: az asszony magva, Jézus Krisztus a kígyó-

ördög fejére tapos. Isten Fia eljött a világra és békét hirdet a gyűlölködő embernek: 

békülj meg önmagaddal, Istennel, emberekkel és hagyd abba a rombolást a házas-

ságban, családban, társadalomban, építsd a békességet. 

Lásd be, hogy nem más okozta ezt a nagy ellenségeskedést, hanem te magad. 

Először te hagyd abba, bocsásd meg azt, amit ellened vétettek emberek, és akkor 

majd neked is megbocsátanak. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a 

még meg nem rontott kis gyermekek, semmiképpen sem mentek be az Isten orszá-

gába.  

Isten országában csak szelíden és alázatosan lehet élni, itt törvény az: egymás 

terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Ilyen értelemben legyünk 

mindnyájan nevelők, és akkor megáld minket az Isten. 
Endreffy Zoltán ny. lelkész 

 

 
 

Szeretettel köszöntjük minden kedves vendégünket és testvérgyülekezeteink dele-
gációjának tagjait, akik a jubileumi ünnepségsorozatra érkeztek 

Denkendorfból, Kajaaniból, Nagybányáról. 
Isten áldja meg együttlétünket, hogy mindnyájan növekedjünk hitben és  

szeretetben, vagyis Jézus Krisztus ismeretében. 
 

 
Rakkaat suomalaiset vieraat!  

Olkaa tervetulleeksi Nyíregyházaan, luterilaiseen seurakuntaan. 

 Jumala siunatkoon meidän yhdessäolomme,  

että voisimme kasvaa uskossa ja rakkaudessa ja Jeesuksen Kristuksen 

tuntemuksessa. 
 

 
 

Wir begrüβen herzlichst die Delegationen unserer Schwester-Kirchengemeinden aus Den-

kendorf wie auch von Kajaani und Nagybánya. 

Wir freuen uns über Ihre Mitbeteiligung an unserer Jubiläumsfeier zum Anlaβ der vor 250 

Jahren gegründeten Ev. Kirchengemeinde in Nyíregyháza. 

Gott segne unser Zusammensein,  

damit wir im Glauben und in der Erkenntnis Jesu wachsen. 
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Beszámoló a 2003. szeptember 2-án tartott presbiteri ülésről 

 
  

A presbitérium elsőként megerősítette állásában Antal Enikő hittantanárt az 

Evangélikus Általános Iskola Igazgatótanácsa javaslatára, majd elfogadta az iskola 

2003. I. félévi gazdasági beszámolóját. 

 

 Az egyházközség gazdasági beszámolójának elfogadása után az alkalmazotti fize-

téseket illetően a következő határozatot hozta: „Érdemi béremelésre nincs lehetőség 

a meglévő keretből, a presbitérium felhatalmazza az elnökséget, hogy jutalmat ad-

jon az alkalmazottaknak az elvégzett munkával arányosan, ez a jutalom szeptem-

berben kerüljön kifizetésre.” 

 Demcsákné Balczó Ildikó másodfelügyelő örömmel számolt be a nagytemplom 

felújítási munkálatainak befejezéséről és a további tervekről, s mint a „Nagytemp-

lomért Alapítvány” Kuratórium elnöke, arról is tájékoztatta a presbitériumot, hogy 

szeptember közepére elkészül a nagytemplomi hangosító rendszer teljes cseréje, 

korszerű, új berendezése. 

 Dr. Bálint Zoltán a gyülekezet Külügyi Bizottságának vezetője, tájékoztatást 

adott, a szeptember 20-21-ei jubileumi ünnepségsorozat előkészítő munkájáról, 

kérve a presbiter testvérek bekapcsolódását a feladatokba. 

 2003. május elsejével lemondott felügyelői tisztségéről dr. Bodnár Zsolt. Felügye-

lő-választás előtt áll egyházközségünk. Ezt a választást segítendő, a presbitérium 

Jelölő Bizottságot állított fel, melynek tagjai: Fazekas Sándor, Kósa János, 

Palumbi József, Veres Jánosné, Závodny Éva, Labossa Péter. A Jelölő Bizottság 

feladata lesz összegyűjteni a gyülekezeti tagoktól a véleményeket, javaslatokat, se-

gíteni a jelöltállítást. A felügyelőt választó közgyűlésre október végén, november 

elején kerül sor. 

 Imádságban hordozzuk a felügyelő-választás ügyét! 

 

 Az „Egyebek” témakörben a presbitérium határozott arról, hogy a rozsréti imaház 

fűtéskorszerűsítését és a borbányai templomtelek kerítésének építését a költségve-

tésben meghatározott 200-200 eFt. mellett még 150-150 eFt.- tal támogatja abban 

az esetben, ha helyi gyűjtésből is összeadódik ez az összeg. 

A presbitérium a következő ülését október első hetében tartja. 

Labossa Péter 

igazgató lelkész 
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A presbiteri ülésről készült tájékoztató kiegészítéseként adjuk közre a Számvizsgá-
ló Bizottság szöveges értékelését, az I. féléves gazdasági beszámolóról 

 
 

A GYÜLEKEZETI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSE A PRESBITÉRIUM 

RÉSZÉRE 
 

 

a Nyíregyházi Egyházközség és az Evangélikus Általános Iskola 2003. I. féléves 

beszámolójáról 
 

A Gyülekezet Számvevőszéke megvizsgálta az Egyházközség és az Általános Isko-

la 2003. I. féléves zárszámadását, valamint ezek alapdokumentumait is, és mindkét 

szervezetre vonatkozó közös megállapításait a következőkben foglalja össze: 

• A féléves, évközi beszámolók az Egyház háztartásáról szóló 2000. I. sz. hatá-

lyos Törvény, valamint az Egyházmegye közgyűlése által 2003. április 24-én el-

fogadott Szabályrendelet előírásai szerint kerültek összeállításra. 

•  Az Egyházközség és az Általános Iskola 2003. I. féléves gazdálkodása megfe-

lelt a jóváhagyott költségvetésnek és a pénzügyi előírásoknak. A zárszámadá-

sokban szereplő adatok valósak, és a könyvelési dokumentumok alapján kerül-

tek elkészítésre, és számszakilag is helyesek. A záró bankszámla és készpénz ál-

lomány valós összegeit a június 30-ai bankkivonatok egyező adatokkal támaszt-

ják alá. 

• A szervezetek vagyonával való gazdálkodás megfelelt a vonatkozó törvényi elő-

írásoknak, valamint a belső Szabályrendeleteknek. A záró mérleg tételei helye-

sen kerültek megállapításra. 

• Mivel a kiadási főösszeg egyik szervezetnél sem tér el 20 % - nál nagyobb mér-

tékben a tervezettől, ezért intézkedési terv és pótköltségvetés készítésére nem 

volt szükség. 

Egyedi megállapítások: 

Az Egyházközség I. féléves gazdálkodása takarékos és kiegyensúlyozott volt, amit 

a folyó gazdálkodás egyenlege is bizonyít. A beszámoló szöveges indoklásában 

minden lényeges költségvetési tétel eltérésére kielégítő magyarázatot nyújt, az éves 

zárszámadáshoz hasonló magas szakmai színvonalon. A Gyülekezeti Számvevő-

szék a 2003. I. féléves beszámolót elfogadja és a tisztelt presbitérium részére is tel-

jes körű elfogadásra ajánlja. 

Az Általános Iskola I. féléves gazdálkodása szigorúan tervszerű volt. A hó eleji fo-

lyószámla hitelek rendben visszafizetésre kerültek és a folyó fizetési kötelezettsé-

geknek is időben eleget tettek. A Főkönyvvel egyező tételes Vagyonleltárt mellé-

keltek az alapos szöveges indokláshoz. A beszámolót az Igazgatótanács is elfogad-

ta. Az elnyert 25 millió Ft-os támogatás pénzügyi elszámolása az éves zárszám-
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adásban jelenik majd meg. A Gyülekezeti Számvevőszék a 2003. I. féléves beszá-

molót elfogadja és a tisztelt presbitérium részére is teljes körű elfogadásra ajánlja. 

Nyíregyháza, 2003. szeptember 2. 

 
 Balla Gáborné Gyüre Ferencné Garai András 

a Számvevőszék tagja a Számvevőszék elnöke a Számvevőszék tagja 

 

Köszönjük a Számvizsgáló Bizottság tagjainak, hogy munkahelyi elfoglaltságuk 

mellett is vállalják az időigényes, felelősségteljes szolgálatot, a gyülekezet pénz-

ügyi gazdálkodásának ellenőrzését. 
 

 

Túrmezei Erzsébet 

 

CSODÁKRA EMLÉKEZNI JÓ! 

 
Határkőnél hittel megállni, 

határköveknél visszanézni, 

hálás szívvel múltat idézni: 

csodákra emlékezni jó! 

 

Meglátni, hogy minden utunkat  

hű és hatalmas kéz vezette,  

javunkra szolgált minden tette:  

csodákra emlékezni jó! 

 

Látni, hogy át viharon, vészen 

hű Mesterünk hogyan segített,  

éjekre fényt hogyan derített:  

csodákra emlékezni jó! 

 

Határköveknél hálát adni,  

és hallelujás köszönetben  

méregetni, mi mérhetetlen:  

csodákra emlékezni jó! 

 

Messzi évekre visszanézni,  

és számbavenni ezer áldást,  

erőt, kegyelmet, megbocsátást:  

csodákra emlékezni jó! 

 

Hallelujás hálaadással  

leborulni egy határkőre,  

s elindulni hittel előre,  

amerre hív az égi szó. 

 

 

 
A Kertvárosi Gyülekezet konfirmandusai 2003-ban: 

Ambrusz Alexandra, Bánszki Richárd, Besenyei Nóra, Csen-

geri Béla, Justán Szabina, Király Ferenc, Koza Ferenc, Lő-

rinczi Zoltán, Lőrinczi Zsófia, Molnár Péter, Szakady Kin-

cső, Szakady Szilárd, Szugyiczki Krisztina, Szugyiczki Lász-

ló, Török Nóra. 
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250 ÉVES A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

 
2003. augusztus 24-én ünnepelte fennállásának negyed évezredes jubile-

umát a nyíregyházi evangélikusság, egész napos gyülekezeti találkozó ke-

retében. Ennek néhány eseményét felidézve, a kedves Olvasóval is meg 

szeretnénk osztani hálaadásunk örömét, mert: „Mindeddig megsegített 

bennünket az ÚR!” (1Sám 12,7); amint azt jubileumi évünk választott 

vezérigéje is hirdeti. A házigazda, Labossa Péter igazgatólelkész beveze-

tő köszöntőjében ezt az igét idézve, elmondta, hogy van okunk az emlékezésre, és a hála-

adásra. Szükségünk van a bűnbocsánatra és a reménységre. Vágyódhatunk az Istentől szár-

mazó jóra és megújulásra. A közös múlt összeköt bennünket a Békés megyei gyülekezetek-

kel és minden, Nyíregyházáról elszármazott hittestvérünkkel.  

(A krónikás itt zárójelben megjegyzi, hogy ez a találkozó evangélikus egyházunk két legna-

gyobb lélekszámú gyülekezetének a testvéri együttléte is egyben, s így Békéscsaba és Nyír-

egyháza, a két „hegyre épített város” „lutheránus” népének a kölcsönös megismerését is 

szolgálta.)  

 

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 

250 év múltán együtt ünnepelhettünk a Békés megyei gyülekezetek küldöttségeivel. Az ün-

nepi liturgiát Adámi László, Bozorády Zoltánné és Laborcziné Sztankó Gyöngyi nyíregyházi 

parókus lelkészek végezték. Igehirdetéssel a 103. Zsoltár versei alapján a „gyökér” gyüleke-

zetek  mai lelkészei szolgáltak; „Áldjad, lelkem az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett 

veled!” Lázár Zsolt, a Szarvas-Ótemplomi gyülekezet igazgatólelkésze közös őseink hitéről 

szólt, és arról az örömről, hogy most együtt lehetünk, mint egy nagy család. Isten a jövőben 

is velünk marad. Feyér Sándor, a Mezőberény II. kerület lelkésze így bátorította a mintegy 

ezer fős ünnepi gyülekezetet: Ne félj, mert az ÚR megbocsát és megváltja életedet a sírtól! S 

a templom kincs, mert élő kövekből van felépítve. Kondor Péter békéscsabai esperes így 

tanított: Merjük szaván fogni az Istent, és rábízni az életünket. Az ÚR előtti hálaadásban 

megerősödhet a szív. Isten tud bennünket bizonyságtevő gyermekeivé formálni. Megújul 

életünk, mert célja van velünk; s „krisztusibb” emberek lehetünk. A hálaadó istentisztelet 

szerves része volt a jelenlévők közös úrvacsoravétele, amelyen Labossa Péter nyíregyházi 

igazgató lelkész és Bozorády Zoltán esperes, püspökhelyettes szolgált.  

 

TESTVÉRI ASZTALKÖZÖSSÉG 

A Nagytemplommal szemben lévő Evangélikus Iskola udvarán és a Luther Márton Kollégi-

um éttermében testvéri asztalközösséggel folytatódott a gyülekezeti találkozó. Az ízletes gu-

lyásleves, a sok-sok finom sütemény és friss nyírségi gyümölcs „társaságában” is volt miért 

hálát adnunk az Úrnak, aki „betölti javaival életedet”. Az ebédszünetben „időutazáson” is 

részt vehettek mindazok az érdeklődő testvérek, akik megtekintették a Nyíregyháza város 

újratelepítésének 250. évfordulójára rendezett, sok egyházi emléket felvonultató reprezenta-

tív, alkalmi kiállítást a Jósa András Múzeumban. 

 

EMLÉKEZZÜNK A MEGTETT ÚTRA 
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A délutáni nagytemplomi együttléten lélekben folytathattuk a Múzeumban megkezdett em-

lékezést gyülekezetalapító őseinkre. Két szép vers hangzott el, amelyek segítették a „helyes” 

emlékezésünket. Pecznyík Pál erre az alkalomra írt ünnepi verse: Múltra emlékezünk!, va-

lamint Túrmezei Erzsébet: Csodákra emlékezni jó! című költeménye megadta a következő 

előadás „alaphangját” is. 

Demcsákné Balczó Ildikó, gyülekezetünk másodfelügyelőjének negyed évezredes történel-

münket „dióhéjban” összefoglaló áttekintését ez a két kulcsszó jellemezte: szenvedés és 

öröm. Felelevenített a gyülekezet krónikájából néhány sorsfordító történelmi eseményt. Első 

lelkészünk, Vandlik Márton Békéscsabáról jött híveivel, s magukkal hozták a harangot is. 

De az első fatemplomukat le kellett bontaniuk. A Türelmi Rendelet lehetővé tette a jelenlegi 

kőtemplom építését. Mai szemmel nézve is Isten csodája, hogy ezt a „nagy” templomot őse-

ink 31 hónap alatt felépíthették, s 1786 őszén felszentelhették. Természeti csapások, járvá-

nyok, háborúk súlyos emberáldozatokat is követeltek, de az ige hirdetése nem szakadt meg. 

1911-től püspöki székhely is volt egyházközségünk. Geduly Henrik, Domján Elek és Tú-

róczy Zoltán (Isten embere) nevei máig fényesen ragyognak ebben a krónikában. Az iskolá-

ink államosítását követő sötét lapok után 1990-től új lapok, új lehetőségek nyíltak meg szá-

munkra a visszakapott Kossuth Lajos Gimnáziumunkban és Általános Iskolánkban a fiatalok 

lelki-szellemi nevelése területén is. Valóban, van miért hálát adnunk a történelem URának, 

aki mindeddig megsegített bennünket; hiszen a szenvedés és az öröm is Isten ajándéka volt, 

zárta visszaemlékezését másodfelügyelőnk. 

 

MAI SZOLGÁLATUNK ALAPJAI 

A múltból a jelen felé fordulva a jelen lévő gyülekezetek bemutatkozása keretében köszön-

tötték a nyíregyházi gyülekezetet a békéscsabai, a mezőberényi és a szarvasi gyülekezetek 

lelkészei, beszámolva mai életük legfontosabb eseményeiről. 11 éve három gyülekezet önál-

lósodott az ősi nyíregyházi gyülekezetből: Nagycserkesz, Nyírszőlős és Nyíregyháza-

Kertváros. Jelenlegi lelkészeik; Szabó János, Győrfi Mihály és Laborczi Géza köszöntései-

nek közös alapja a közös múlt mellett a közös hit mai megélése volt. Hiszen az Ágostai Hit-

vallás szerint egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik és a szentségeket Krisz-

tus rendelése szerint szolgáltatják ki. De nem feledhetjük, hogy az evangélium ügye nem 

emberektől függ, hanem Jézus végzi a szolgálatot. Ebben a tanításban valóban eggyek va-

gyunk. 

 

Záró áhítatában Bozorády Zoltán esperes, a 101. -esti - Zsoltár -igék alapján ezt a lelki útra-

valót adta Isten mai vándorló népének: Jó jövőt kívánok, és Jézus legyen az ÚR a te életed 

felett! A jövő reménységei, a nyíregyházi gyülekezet ifjúsága a 250. születésnapi ünnepség 

alatt sok új énekkel szolgált, így is bizonyságot téve a szívükben lakozó hitről: „Áldjad, 

lelkem az Urat!” 

Garai András 
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„SZOLGÁLJATOK AZ ÚRNAK ÖRÖMMEL…” (ZSOLT. 100,2) 
 

Ahhoz, hogy egy hálaadó örömünnep valóban Isten dicsőségére legyen, sokak összefo-

gására van szükség. Így kellett lennie ennek az augusztus 24-ei jubileumi megemlékezésen 

is. Hirdetésekben, presbitereknek küldött levelekben, személyes megszólításokban hangzott 

el a kérő szó a közös munkára, az anyagi és természetbeni támogatásra. 

Hála legyen Urunknak, mert a hívó szóra sokan mozdultak, a gyülekezeti tagok buzgó-

sága sok mindenben megnyilvánult: a templom és környéke takarításában, a vendéglátás 

megszervezésében, a kínálás szolgálatában, sütemény, gyümölcs, fagylalt- és pénzado-

mányban, a rendezvény sikeréért mondott imádságokban, és sorolhatnánk még tovább a 

hozzájárulás formáit. 

Jól esett átélni azt, hogy az összefogásnak –mint az év folyamán már több ünnepi al-

kalmon tapasztaltuk- volt egy érezhető jó hangulata, fiatalos lendülete, örömteli légköre. 

Most az ünnepség után egy dolgunk maradt: Isten iránti hálával szívünkben, őszinte kö-

szönetet mondani minden munkáért, támogatásért és Urunk gazdag áldását kívánni mind-

annyiunk életére! 

Labossa Péter Demcsákné Balczó Ildikó 

igazgató lelkész másodfelügyelő 

 

 

     
 

 

HONNAN JÖTTEK NYÍREGYHÁZÁRA A TIRPÁKOK 1753-BAN? 

III. rész 

 

1753-ban kezdődik Nyíregyháza történetének új szakasza. Gróf Károlyi Ferenc a tele-

pülés egyik felének tulajdonosa elhatározta, hogy telepeseket szerez Nyíregyházára, mert a 

birtok csak akkor ér valamit, ha mind több dolgos kéz dolgozik rajta. 1752. április 28-án a 

megyei közgyűlésben bejelentette, hogy telepeseket hoz megyei birtokára. A helybeli birto-

kosokat megnyugtatta, hogy a megye területéről nem vesz fel szökött, vagy elbocsátott job-

bágyokat. 

1752. április 28-án hagyta jóvá a vármegye a telepítést a következő megszorításokkal: 

nem Nyíregyházát, hanem Nyíregyházától nyugatra levő Cserkesz pusztát jelöli ki a telepü-

lés helyéül, így elegendő házhely és szántóföld adható ki a jövendő lakosoknak. 

Károlyi Ferenc Hódmezővásárhelyről Szarvason keresztül utaztában a város előkelő 

gazdáit magához hivatta és közölte velük tervét és feltételeit: Három év adómentességet, 

szabad vallásgyakorlást, lelkésztartást biztosít és fát is ígért a templom építéséhez. 

A szarvasiak Petrikovics Jánost, a szegényebb sorsú csizmadiamestert küldték Nagyká-

rolyba, ahol Károlyi Ferenc lakott, aki kinevezte őt az „új gyarmat” benépesítőjének és átad-

ta neki a telepítés feltételeit tartalmazó pátenslevelet.  
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A pátenslevél tartalma így hangzott:  

„Nagykárolyi gróf Károlyi Ferenc adom tudtára mindenkinek, akinek tetszik 

ezen a pátenslevél értelmében, hogy nemes Szabolcs vármegyében lévén énnekem Nyíregy-

háza és Cserkesz nevű pusztáim, melynek benépesítésére igyekszem, azért kiknek fog tetsze-

ni, ezen írásomra bátran jöhetnek. Részemről, valamint a tekintetes vármegye részéről 

azoknak, akik jönnek, a bevett szokás szerint három esztendő fizetésmentesség engedtetik. 

Eltelvén a három esztendő, a nemes vármegyétől bevezetett szokás szerint csak egy-egy ara-

nyat fognak fizetni minden gazdák, akár szegények, akár gazdagok legyenek azok. Közönsé-

ges elnevezés szerint aranyosak lesznek azok és egyébbel nem fognak terheltetni. Részemről 

pedig hasonlóképpen a három esztendő elteltével, ha tetszik végezhetnek mindenféle haszon-

bérleteket, maguk bírhatják évi földbérletben több vagy kevesebb esztendőkre, amint a lako-

soknak tetszeni fog. Amennyiben határokban meg nem férhetnének, jövendőben a mellettük 

levő pusztákat szomszédsági jogon fogom megárendálni számukra. Templomot építhetnek 

maguknak, ami tetszik és papot is tarthatnak, amennyivel beérik. Házoknak való fákat, mivel 

ottan nincsen jószágombeli tisztjeim, méltányos értéke szerint fognak rendelkezésre bocsá-

tani, erről adom saját kezem írásával és pecsétemmel megerősített levelemet”. 

(Folytatás az októberi Hírmondóban) 

Közreadta: Endreffy Zoltán lelkész 
Forrás: Gombos János: Az újratelepült Tótkomlós első fél évszázada. 

Megjelent:1987-ben. 

 

 

„Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.”   (Zsolt 24,1) 

KÁRPÁTALJÁN JÁRTUNK 

 
Laborcziné Sztankó Gyöngyi lelkésznő vezetésével, augusztus 27-én vidáman induló közös-

ség lépte át a határt Beregsuránynál. Első állomásunk a határ közelében fekvő Beregszász volt, mely-

nek múltját - emlékein keresztül - Szakady Géza testvérünk mutatta be, aki ebben a városban született.  

Hivatalában (ami egykor Fedák Sári kúriája volt), fogadott bennünket Horkay László kárpát-

aljai református püspök úr, és ismertette a kárpátaljai egyház történetét. Itt már az 1271-es évben vi-

rágzott az egyházi élet, a reformáció a szász telepesekkel röviddel a németországi kezdetek után érke-

zett erre a vidékre. A város a Vérke patakkal kettéválasztott „két magból” fejlődött. Két plébániája 

volt:a lampertszászi és a beregszászi. Városi kiváltságait IV. Béla adományozta. Püspök úr megaján-

dékozott bennünket a kárpátaljai református templomokat bemutató albummal, és mi is átnyújtottuk a 

gyülekezetünk 250 éves jubileuma alkalmából, a templomunkról készült bronz plakettet és 

dr.Vietórisz István :Tirpákok c. könyvének hasonmás kiadását.  

Megható volt Horkay László püspök úr - a kárpátaljai nehéz körülményeken felülemelkedő -, erőt 

sugárzó hite és optimizmusa. Látogatásunk befejezéseként a református templomban zsoltárokat éne-

keltünk. 

Majd a szolyvai emlékpark felé folytattuk utunkat. Itt megkoszorúztuk az emlékművet, elénekeltük 

a Szózatot – emlékezve a Nyíregyházáról és Magyarországról kényszermunkára elhurcolt honfitársa-

inkra, akik itt vannak tömegsírban eltemetve. 

Autóbuszunkkal a Vereckei- hágó felé indultunk. Haladtunk a szerpentines úton, és gyönyörű lát-

vány fogadott bennünket, amikor a tetőre értünk. A hegyek szinte völggyé olvadtak össze. Bizonyára 

ennek a tájnak a szépsége ösztönözhette eleinket a Kárpát-medence meghódítására. Sokunkban a 
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Himnusz második versszaka ötlött fel: „…Őseinket felhozád / Kárpát szent bércére, /Általad nyert 

szép hazát/ Bendegúznak vére / S merre zúgnak habjai, Tiszának, Dunának, / Árpád hős magzatjai / 

Felvirágozának…” A táj érintetlensége a Teremtő dicséretére indított bennünket. 

Hosszú út vezetett Técsőig, ahol a técsői magyar gimnáziumban meleg vacsorával, szállással és 

nagy vendégszeretettel fogadtak bennünket. 

Másnap reggel a técsői református templomban László Károly esperes úr tartott reggeli áhítatot, 

majd szólt a helyi gyülekezetről, többször is hálával emlegetve a nyíregyházi evangélikus testvérek 

adományozó szeretetének megtapasztalását az 1998. és 2001. évi árvizek idején. Azért is köszönetet 

mondott, hogy a técsői magyar fiatalok évek óta ingyen táborozhatnak Tiszadobon.  

Délelőtti programunk az aknaszlatinai sóbánya megtekintése volt. A már a római korban is működő 

bányában ma 700 m-es mélységben folyik a kitermelés. Mi, bányászsisakokkal a fejünkön, 300 m 

mélyre ereszkedhettünk le, a szanatóriumi szintre. Az asztmás betegek nemcsak fizikai gyógyulást, 

hanem lelki megújhodást is remélhetnek a bánya sóból kirobbantott kápolnájában. Mesés mintázatokat 

láthattunk a bánya falán.  

Utunkat az ukrán-román határ mentén folytattuk, a Tisza völgyében a Tatár-hágóig. Rahónál meg-

néztük a Fehér- és Fekete-Tisza összefolyását és csodálkoztunk, hogy ez a sekély vizű folyó, milyen 

nagy károk okozására is képes. A Tatár-hágó a nevét az utolsó tatárbetöréskor kapta. Egykor Magyar-

ország és Lengyelország határa volt.  

Pénteken ismét reggeli áhítattal kezdtük a napot. Sztankó Gyöngyi lelkésznő az aknaszlatinai élmé-

nyektől ihletetten a „..ti vagytok a föld sója…”(Mt 5, 13) bibliai verset választotta igehirdetése alap-

igéjéül. A técsői templom kertjében megkoszorúztuk Hollósy Simon nagybányai festőművész mell-

szobrát. Técső város egyik szomorú nevezetessége a második világháború idején felrobbantott Tisza-

híd, melynek újjáépítésére sajnos semmi esély sincs. A híd csonkja szimbolikusan ível a semmibe… 

Huszt „bús düledékei” mellett csak elhaladtunk, s így értünk el Munkácsra. A munkácsi vár szépen 

felújított falai között a magyar nép múltján merengtünk. A kápolna két Luther – rózsája Thököly Imre 

evangélikus vallására utal. 

 

Utolsó megállónk Ungvár volt, ahol szabadprogram keretében, volt aki felkapaszkodott a várhegyre, 

mások a belvárosban sétáltak. 

 

Záhonynál léptük át hazafelé a határt. Sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak. Köszönet ezért első-

sorban Sztankó Gyöngyi lelkésznőnek a nagyon tartalmas, gazdag program megszervezéséért és hálát 

adunk Istennek, hogy megőrzött bennünket az úton. Sokan már arra kérdeztek rá, hogy hová lesz a kö-

vetkező kirándulás? 

 A kirándulók nevében: 

K. M. 
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GONDOLATAIM AZ AUGUSZTUS 24-ei ÜNNEPI ISTENTISZTELETEN 

FELOLVASOTT ZSOLTÁRVERSEKET HALLVA 
 
Életem nagy próbatételeinek idején -hiszem, hogy nem véletlenül- hallhattam a 103. zsoltárt, 

melynek címe: Ének Isten irgalmáról. 

A ’90-es évek elején, súlyos műtétem miatt szinte csak árnyéka voltam önmagamnak. Amikor elő-

ször el tudtam menni a templomba, akkor hangzott el ez az ige. Meghatódva, könnyezve hallgattam! 

Sóvárogva arra gondoltam, bárcsak kifejezetten nekem is szólna ez a vigasztaló, bátorító üzenet! Tel-

jes bensőmmel óhajtottam, hogy beteljesülhessen az én életemben is a testi-lelki megújulás. 

Teltek a napok és az évek, sokszor gondoltam arra a vasárnapi zsoltárra. Elmondhatom, hogy ha 

nem is az egyik napról a másikra, de nagy dolgokat cselekedett velem az Úr! 

Most ismét nagy szükségem volt arra, hogy vasárnap újra elhangozzon a 103. zsoltár. 

Sorsom nehéz időszakát élem. Tragikus módon, 46 év után társ nélkül maradtam. Nagy teherként 

nehezedik rám a gyász okozta fájdalom. Érthetetlennek és hihetetlennek tűnik minden, ami történt! 

Igyekszem a „lelki kapaszkodót” nem elengedni, de már-már néha azt hiszem, hogy fájdalmas harca-

imból nem kerülök ki győztesen. 

Vasárnap reggel, hallgatva az igét, a zsoltáros üzenetét, kimondhatatlanul vágyódva arra gondol-

tam, bárcsak képes volnék teljes hittel elfogadni és értékelni a csendes magányt. Tudjam méltósággal 

viselni sorsomat és az ajándékba kapott erőt és időt  lelki-testi megerősödésemre fordítani. 

Hogy képes legyek hinni és remélni, nagy segítség számomra a zsoltáros üzenete: 

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 

Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, 

Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.” 

G. Jné 2003. augusztus 25. 

 

 

 

Anyakönyvi hirek  

 

 
Házasságkötések: „Amit Isten egybeszerkesztett...” 

Farkas Zoltán és Viraszkó Mónika, Schmidt Tamás János és Darvas Dóra, Fekete Jó-

zsef és Hankószky Tünde Zsuzsanna, Biró Gábor és Mócsán Edit, Kárpáti Zoltán és 

Márföldi Angelika, Matyasovszki Tamás és Csikai Andrea, Együd Zsolt és Kazár Ani-

kó, Puskás István és Batári Helga, Ménesi László és Móré Szilvia, Hadobás Mihály és 

Illés Anita, Molnár László Attila és Bánszki Brigitta, Spisák Tamás és Ruzsinszki Éva, 

Nagy Csaba és Ábel Krisztina, Ornyik Ferenc és Sulek Katalin, Brtka András és Hu-

dák Judit, Galló József és Darú Orsolya, Horváth Tamás és Marcsek Anita, Subert 

Csaba és Gál Ildikó 
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Keresztelések: „Az Úr ajándéka a gyermek...” 

Puskás István, Fejes Márk, Orosz Márton Miklós, Dankó Dominika, Hegedűs Axel 

Márk, Bogár Valentin, Bogár Ádám, Stréger Ádám János 

 

 

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

Ferencz Mihályné Pokoraczki Erzsébet 82, Nagyidai Zoltán 78, Szabó Jánosné Hege-

dűs Mária 71, Bodnár József 71, Sebők András 80, Zsóder Lászlóné Molnár Zsuzsanna 

63, id. Fekete János 84, Sallai Pálné Hurai Ilona 84, Szabolcsi János 69, Nádassy Lász-

ló 90, Henzsel András 71, Csáki Péterné Vancsisin Julianna 81, Miholecz Sándor 44 

évet élt 
 

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

„…Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, 

mert ilyeneké az Isten országa...” 
 

 A tanév megkezdődött, és megindult az iskolákban a hittanoktatás. A hitoktatók várják 

a gyermekek jelentkezését. Kérjük a tanulókat és hozzátartozóikat, hogy tájékozódjanak és 

figyeljék az iskolai hirdetéseket. 

 A szülők, keresztszülők a gyermekek keresztelésekor Isten előtt vállalták, hogy az 

evangélikus egyház segítségével gondoskodnak hitbeli nevelésükről. Ennek egyik lehetséges 

és szükséges formája az iskolai hittanoktatás. 

 

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ALKALMAK A GYÜLEKEZETI TEREMBEN 
 

vasárnap: 930 gyermek-istentisztelet 

vasárnap: 1000 gyermek- bibliakörök korcsoportonként 

szombat: 1430 „kis-ifi” (12-15 évesek részére) 

szombat: 1630 ifjúsági óra (15 év felettiek számára) 

A fenti alkalmakra is szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket és fiatalokat! 

 

A konfirmációi oktatás az alábbi időpontokban kezdődik: 
Jelentkezni a lelkészeknél ill. a Lelkészi Hivatalban lehet (Luther tér 14. sz.) 

 

Vezető lelkész Hely Időpont 

Adámi László gyülekezeti terem október 11 szombat 10.30 

Bozorády Zoltán Emmaus Szeretetotthon október 18 szombat 9.00 

L. Sztankó Gyöngyi gyülekezeti terem október 10 péntek15.30 

Labossa Péter Kistemplom október 11 szombat 9. 

Bozorády Zoltánné Szervezés alatt 
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Meghívó 

 

A Szekeres-bokri gyülekezet mindenkit szeretettel vár a 

szeptember 28-án, de. 10 órakor kezdődő  

 

aratási hálaünnepre. 

 

Ebédről a gyülekezet tagjai gondoskodnak. 

 

KÖNYVAJÁNLAT 

 

kisgyermekek és szüleik részére. Az ének-

gyűjteményt jó szívvel ajánljuk az óvodape-

dagógusoknak, a hitoktatóknak, a gyülekeze-

tekben az óvodás, kisiskolás korú bibliakörök 

vezetőinek, az alsó tagozatban tanító pedagó-

gusoknak is, és természetesen azoknak a szü-

lőknek, akik gyermekük vallásos neveléséhez 

életkoruknak megfelelő szép énekeket keres-

nek. 

 Ezen szempontok figyelembevételével tör-

tént a válogatás és a tartalmi csoportosítás, 

melyet a főbb fejezetcímek is jeleznek. 

I. Mindennapok énekei – az óvodai élethez, 

a gyermeki tevékenységekhez kapcso-

lódó énekek 

II.  Ünnepek énekei – az egyházi év ki-

emelkedő időszakának énekei 

Szerk.: Kiss Lászlóné – a Hajdúböszörményi Pedagógiai Intézet tanára 

Megjelent a Református Pedagógiai Intézet és a Magyarországi Evangélikus 

Egyház Oktatási Osztályának támogatásával 2003-ban. 

Ár: 400.-Ft 

Kapható a Lelkészi Hivatalban 
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Istentiszteleti alkalmak, ahová szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait. Ne feledkezzünk 

el a hívogatás szolgálatáról sem. 

 

❖ Szeptember 28-án –vasárnap- de. 10 órakor a Nagytemplomban aratási hála-

adó istentiszteletet tartunk. 

 

Október 26-án, vasárnap áttérünk a téli időszámításra! E naptól az esti isten-

tiszteletek és bibliaórák a nagy-és kistemplomban 17 órakor kezdődnek. 
 

OKTÓBERI ELŐZETES 

 

❖ A jubileumi ünnepségsorozat keretében történő vendéglelkészi szolgálat kö-

vetkező igehirdetője a Nagytemplomban okt. 26-án – va-

sárnap - de. 1000 órakor BALICZA IVÁN budavári lel-

kész lesz. 

❖ Október 27-30-ig, azaz hétfőtől –csütörtökig a gyülekezeti teremben estén-

ként 1700 órai kezdettel reformációi sorozatot tartunk Bo-

zorády Zoltán szolgálatával. 

❖ Október 31. (péntek) REFORMÁCIÓ ÜNNEPE  

Istentiszteletek a Nagytemplomban:  

reggel 800 és de. 1000 órakor. 

Este református testvéreinkkel közösen ünnepelünk a 

Kálvin téri templomban. 
 

 

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: október 26. 

Lapzárta: október 12. 

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 1700 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

