
 
 

 

 

 
 

Jeremiás Jeruzsálemet siratja. Jeruzsálem elpusztult. A nép fogságba került. 

Nagy a nyomorúság, sok a szenvedés és megpróbáltatás. Isten ítélete bekövetkezett. 

A hűtlenségnek igen nagy ára lett. S miközben Jeremiás erre gondol, mégis re-

ménykedik: „Szeret az Úr, azért nincs még végünk.” Az, hogy mi is vagyunk, gyü-

lekezetként élünk, nem a mi érdemünk. Az, hogy évenként számadást, mérleget ké-

szíthetünk, az Isten szeretetének a csodája. Jele annak, hogy szeret az Úr, és nem 

fogyott el irgalma. Mi lenne velünk, egyáltalán lennénk-e még, ha nem irgalmával 

és szeretetével fordulna felénk? Ha Ő is úgy viszonyulna hozzánk, olyan félvállról 

kezelne minket, mint ahogyan mi Őt és ügyét. 

Isten szeret, nagyon szereti népét, gyülekezetét, ezért nincsen végünk. De nem 

szabad ezzel a szeretettel visszaélni, csak elfogadni következmények nélkül, élni 

neki tetsző életfolytatás nélkül. Isten rajtunk is számon kéri hozzá való viszonyun-

kat. Ki állhat meg előtte? A maga erejéből senki emberfia. Csak az, aki szeretetét 

érzi, tapasztalja, aki irgalmába kapaszkodik. Milyen jó, hogy még szeret –, s a böjti 

idő arra is emlékeztet, hogy nagyon szeret. Egyszülött Fiát is kész volt értünk oda-

áldozni. Aki emberré lett, vállalva földi sorsunkat, aki szenvedett és meghalt a Gol-

gotán, így bizonyítva Isten bűnösöket megmenteni akaró szeretetét. Isten elfogadta 

egyszülött Fia értünk hozott áldozatát, s feltámasztásával megnyitotta az örök életet, 

az örökkévalóság kapuját. 

Milyen jó, hogy irgalma minden reggel megújul. Szeretete, irgalma késztes-

sen minket neki tetsző újulásra, életre, reménységre mind egyéni életünkben, mind 

gyülekezeti életünkben.  

Ámen  

XIII. évf. 3-4. szám 

2004. március-április 

 

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert 

nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul.”  

JerSir 3, 22-23/a 
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Megtett életutam mozaikkockái: 
Születésem és életem első tizenegy éve Debrecenhez kötődik, ahol édesapám vallásta-

nárként szolgált a cívis város iskoláiban. Ott jártam az elemi iskolai osztályokat a Miklós 

utcai épületben, ott, ahol anyai nagyapám évtizedeken keresztül tanított és a gyülekezet kán-

tora volt. 

1942-ben Nyíregyházára költöztünk. Szüleim a Geduly Henrik Leánygimnázium 

tanárai lettek, s ott végezték szolgálatukat nyugdíjba menetelükig. A Kossuth Gimnázium 

diákja lettem, s itt is érettségiztem. Máczai Lajos, Józsa Márton, Tarján Béla és Smid Lehel 

voltak hittanoktató lelkészeim. 1945-ben Túróczy Zoltán püspök úr konfirmált - egyébként 

ő volt keresztelő lelkészem is. 

Az „egyházi-templomi szolgálatot” a toronyban kezdtem. Serdülő gyermekek számára 

nagy élményt jelentett, ha Matuzsa bácsi megengedte, hogy Guszti öcsémmel felmehettünk 

harangozni. Papgyermek lévén, érettségi után nem sok lehetőség adatott a továbbtanulásra. 

Napszámosként kezdtem az életet, majd egy 1949-ben alakult Nemzeti Vállalatnál kerültem 

„magas” beosztásba: pénzbeszedő lettem, s így jártam Nyíregyháza utcáinak egynegyedét. 

1952-ben az akkori rendszer – mint osztályellenség gyermekét –, fegyver nélküli munka-

szolgálatra hívott be. 27 hónapig tartott ez a megaláztatásokkal járó szolgálat. Mindezt azért 

említem, mert hiszem, hogy semmi sem történik Isten akarata nélkül. Utólag látom, hogy 

Isten ezen az úton vezetett, készített fel a lelkészi szolgálatra. Előbb a „mezőt”, az „aratásra 

érett mezőt” láttatta meg velem, s ezeken keresztül érlelte bennem elhívásának szándékát. 

1959-ben végeztem el a teológiát, és Káldy Zoltán püspök szentelt lelkésszé a Deák téri 

templomban, Harmati Bélával és Zászkaliczky Pállal együtt. Segédlelkészként szolgáltam 

előbb Dél-Szabolcsban, majd Sopronban, a Budahegyvidéken, Csepelen és Rudabányán. 

1962. november 30-án érkeztem meg Kölcsére, ahol 1963. január 6-án beiktattak a gyü-

lekezet lelkészi állásába. 41 kitöltött esztendő van mögöttem. Kilencedik lelkésze vagyok a 

kölcsei evangélikus gyülekezetnek, s Isten kegyelméből számomra adatott meg, hogy hűsé-

gébe kapaszkodva, hűséges maradhattam e gyülekezethez, egy változó világban állandósá-

got jelentve. 

1968-ban feleségül vettem a soproni származású Jäger Margitot, aki igen nagy se-

gítségemre volt a gyülekezeti munkában és a család összetartásában is. Két gyermekkel 

ajándékozott meg minket Istenünk. Isten úgy végezte, hogy tizennyolc évi házasság után 52 

éves korában hazahívta őt, ennek már tizennyolc esztendeje. 

Péter fiam folytatva az évszázados hagyományt, szintén lelkész lett, - jelenleg a 

nyíregyházi gyülekezet igazgató lelkésze. Katalin leányom óvónő, két kisleány édesanyja, 

ők Sonkádon élnek. Négy unoka boldog nagyapja vagyok, hisz ez sem adatik meg mindenki 

számára. 

Napjaim a kölcsei gyülekezetben meg vannak számlálva, túl vagyok a nyugdíjkor-

határon, át kell adnom a stafétabotot. Áldott legyen az Isten, aki szolgálatra hívott, szolgá-

latban tartott, akinek kezében volt az életem, s akinek kezébe teszem jövendőmet is! 
Labossa László, kölcsei lelkész 

 
Húsvéti köszöntés 
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„Támadj fel új életre már…!” 
 

Eddig talán soha nem tapasztalt módon van aktualitása a húsvéti örömhírnek:  

KRISZTUS FELTÁMADT! 

A reménytelenségben haldokló nemzetnek, a valótlan ígéreteket elhitt, s az ígérgetésbe 

belefásult embernek egyaránt csak Isten szavának Krisztusban való beteljesedése adhat re-

ménységet. 

Az új élet lehetősége előttünk áll! Azonban ez nem a gazdasági — szociális helyzetünk 

„emelkedésén”, nem is az EU csatlakozáson keresztül válik valóra, és nem is embereken 

múlik! Önmagunk nem vagyunk képesek a megújulásra.  

„Támadj fel új életre már, Krisztus meglankadt népe!” A megújulás Istentől jön, Fia ál-

tal. „Húsvéti szép hajnalsugár csillan, siess elébe!” Jézus fénye a legsötétebb, legreményte-

lenebb helyre is elér. „Meghátrált régen a halál, s a Győző életet kínál győzelméből ma né-

ked.” Jézus érted is győzött, vele te is győzhetsz!  

S hogy miként támad az új élet? 

 „Hagyd bűnöd el, utad szabad, a kő elhengerítve.” Jézusban mindez valósággá válhat szá-

modra! „Ne másra várj, mozdulj magad, lelked tettvágy hevítse!” Bűneid megkötnek, me-

lyeket senki sem vall meg helyetted. 

 „A közöny álmából elég, szolgálat szent tüzében ég, ki új szívet kapott már!” Jézus el-

vette bűneidet, megújulhat a szíved, nem kell a bűntől kiégve élned! „Hogy gyönge vagy, se 

nagy, se hős? Homályban mit kell tenned?” Felőrlik idegeidet, energiádat a gondok, bajok, 

kudarcok? „Az Úr erőtlenben erős, ne feledd, Ő él benned!” Jézus akkor is melletted van, 

amikor már mindenki elhagyott és minden reményed szétfoszlott, erejét adja neked.  

„Az odafennvalókra nézz. A hitnek semmi nem nehéz, nincs néki lehetetlen!” A te segít-

séged is Istentől van Jézus Krisztus által, aki ismer név szerint, ne add fel, ami neked lehe-

tetlen —, Jézusnak lehetséges. „Feltámadt Krisztus, mennybe ment, még sincsen messze tő-

led.” Igéjében, Szentlelke által közeledben van, szívedig akar hatolni. „Ő kormányoz múl-

tat, jelent, s kezében az ítélet!” Milyen csodálatos, hogy elfogadhatod mindezt, rábízhatod 

Jézusra az életedet, sorsodat. „Úgy ébredj minden reggelen, hogy életed húsvét legyen, — 

Támadj fel drága népe!”  

 

Nemzetünk, gyülekezetünk, családunk jövőjének és személyes jövőnknek, terveink 

megvalósulásának záloga, hogy élünk-e a Jézusban kapott lehetőséggel! 

Labossa Péter igazgató lelkész 

/a 225. sz. énekünk alapján/ 
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GYÜLEKEZETI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSE 

 
A Gyülekezet Számvevőszéke megvizsgálta az Egyházközség és az Általános Iskola 

2003.éves zárszámadását, valamint ezek alapdokumentumait. Mindkét intézményre közös 

megállapításait a következőkben foglalja össze: 

• Az Egyházközség és az Általános Iskola 2003.éves gazdálkodása megfelelt a jóváha-

gyott költségvetésnek és a pénzügyi előírásoknak. A zárszámadásokban szereplő adatok 

valósak, és a könyvelési dokumentumok alapján kerültek elkészítésre. A szervezetek 

vagyonával való gazdálkodás megfelelt az erre vonatkozó törvényi előírásoknak, vala-

mint a belső szabályrendeleteknek. 

Mivel a kiadási főösszeg egyik szervezetnél sem tért el 20%-nál nagyobb mértékben a ter-

vezettől, ezért pótköltségvetés készítésére nem volt szükség. 

• Az Egyházközség éves gazdálkodása takarékos és kiegyensúlyozott volt, amit a folyó 

gazdálkodás egyenlege is bizonyít. Pénztári maradvány 17.462.586,Ft. A nagytemplom-

ra is csak annyit fordítottak, amit a tényleges bevétel nyújtott. A szöveges indoklás 

minden lényeges költségvetési tétel eltérésére kielégítő magyarázatot nyújtott, az előző 

évi zárszámadáshoz hasonlóan magas szakmai színvonalon. 

• Az Általános Iskola éves gazdálkodása szigorúan tervszerű volt. 

A folyószámla hitelek időben visszafizetésre kerültek. A fizetési kötelezettségeknek 

időben eleget tettek. A főkönyvvel egyező tételes vagyonleltárt mellékeltek az alapos 

szöveges indokláshoz. A beszámolót az Igazgatótanács is elfogadta. 

• A Számvevőszék megvizsgálta az Egyházközség és az Általános Iskola 2004.évi költ-

ségvetési tervezetét. Mindkét intézményre vonatkozóan megállapításunk az alábbi: A 

költségvetés tervezésénél nagyon körültekintően jártak el. Figyelembe vették a 2003.évi 

bázis adatokat, és a takarékosság figyelembe vételével terveztek minden tételt. 

A Gyülekezeti Számvevőszék a 2003.éves beszámolót a 2004.évi  költségvetést elfogadta és 

a tisztelt presbitérium részére  teljes körű elfogadásra ajánlotta. 

Nyíregyháza, 2004.február 23. 

Balla Gáborné Gyüre Ferencné Garai András 

 Számvevőszék tagja Számvevőszék elnöke Számvevőszék tagja 
 

Ez úton is köszönetet mondunk az egyházközségi Számvevőszék tagjainak az elmúlt 

időszak alatt végzett fáradságos és áldozatkész munkájukért.  
Az egyházközség elnöksége. 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériumának határozatai a 

2004. február 23-án megtartott presbiteri ülésen 
Napirendi pontok: 
1. Az Ev. Általános Iskola 2003. évi zárszámadásának elfogadása. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériumának  

1/2004. (II. 23.) NYEEKPR. határozata 

az Ev. Általános Iskola 2003. évi zárszámadásának elfogadásáról. 

A Presbitérium egyhangúlag, 33 igen szavazattal jóváhagyta az Ev. Általános Iskola 2003. évi zár-

számadását. 
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2. Az Ev. Általános Iskola 2004. évi költségelőirányzatának elfogadása. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériumának 

2/2004. (II. 23.) NYEEKPR. határozata 

az Ev. Általános Iskola 2004. költségelőirányzatának elfogadásáról. 

A Presbitérium egyhangúlag, 33 igen szavazattal elfogadta az Ev. Általános Iskola 2004. évi költ-

ségelőirányzatát. 

3. Az Egyházközség 2003. évi zárszámadásának elfogadása.  

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériumának  

3/2004. (II. 23.) NYEEKPR. határozata 

az Egyházközség 2003. évi zárszámadásának elfogadásáról.  

A Presbitérium 32 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az Egyházközség 2003. évi 

zárszámadását. 

4. Az Egyházközség 2004. évi költségelőirányzatának elfogadása. 

4./1.) A lelkész- és kántor-helyettesítési díjak, valamint az alkalmazottak havi illetményének 

megállapítása.  

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériumának  

4/2004. (II. 23.) NYEEKPR. határozata 

a lelkész- és kántor-helyettesítési díjak, valamint az egyházközség alkalmazottainak havi illetmé-

nyéről. 

A Presbitérium 32 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a lelkész- és kántor-

helyettesítési díjak, valamint az egyházközség alkalmazottainak havi díjazásáról szóló előterjesz-

tést. 

4./2.) Az Egyházközség 2004. évi javítás, karbantartás, tatarozás kiadásainak előirányzata. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériumának  

5/2004. (II. 23.) NYEEKPR. határozata 

az Egyházközség 2004. évi javítás, karbantartás, tatarozás kiadásainak előirányzatáról. Az Eötvös 

u. 2. sz. alatti volt szeretetotthon épületének parókiává történő átalakításáról. 

A Presbitérium 32 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az Egyházközség 2004. évi ja-

vítás, karbantartás, tatarozás kiadásainak előirányzatát.  

4./3.) A Finnországba, Kajaaniba /testvér-gyülekezet/ utazó ifjúsági küldöttség 300 ezer forintos költ-

ségvetési támogatása. 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériumának  

6/2004. (II. 23.) NYEEKPR. határozata 

a Finnországba utazó ifjúsági delegáció 300 ezer forintos költségvetési támogatásáról. 

A Presbitérium 28 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta a Finnországba utazó ifjúsági dele-

gáció 300 ezer forintos költségvetési támogatását. 

4./4.) Az Egyházközség 2004. évi költségvetésének elfogadása 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériumának 

7/2004. (II. 23.) NYEEKPR. határozata 

az Egyházközség 2004. költségelőirányzatának elfogadásáról. A Presbitérium 31 igen, 1 tartózkodás és 

1 nem szavazat mellett elfogadta az Egyházközség 2004. évi költségelőirányzatát. 

 

Labossa Péter igazgató lelkész 
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Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2003.évi 

KÖLTSÉGVETÉSE ÉS ZÁRSZÁMADÁSA 
 

     

 

Megnevezés 

Költségvetés Zárszámadás  

 tervezett tényleges %-ban 

   forintban kimutatva 

901 Gyülekezeti tagoktól 11950 14 494 798 121% 

902 Továbbítandó gyülekezeti 2410 2 826 830 117% 

903 Gazdálkodásból 11500 6 389 416 56% 

904 Belső egyházi forrásból 1000 910 000 91% 

905 Külföldi egyházi forrásból 100   

906 Központi támogatás 33909 34 055 507 100% 

907 Külső támogatás 19300 9 524 000 49% 

908 Átfutó tételek 2360 2 365 353 100% 

909 Rendkívüli bevételek  486 995  

 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 82529 71 052 899 86% 

 Pénztári maradvány: 6782 6782394  

 Mindösszesen: 89311 77 835 293  

 KIADÁSOK    

501 Illetmények 16639 15 980 595 96% 

502 Törvényes terhek 4481 4 697 478 105% 

503 Dologi kiadások 8400 8 178 750 97% 

504 Más egyházi szervnek 1134 1 176 968 104% 

505 Továbbítandók 2610 2 709 005 104% 

506 Bérleti díjak    

507 Javítás, karbantartás, tatarozás 47900 19 491 180 41% 

508 Új létesítmények 2300   

509 Felszerelés pótlása 450 574 925 128% 

510 Gépjármű költség 1700 1 485 380 87% 

511 Segélyek 100 362 002 362% 

512 Egyéb 3597 5 224 229 145% 

513 Leltári tárgyak beszerzése    

514 Kölcsönök,elszámolási előleg  492 195  

 KIADÁS ÖSSZESEN: 89311 60 372 707 68% 

Összeállította: Veres Jánosné gazdasági vezető 
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GYÜLEKEZETI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSE 
 

Az Egyházközség 2003. éves gazdálkodása megfelelt a jóváhagyott költségvetésnek és 

pénzügyi előírásoknak. A zárszámadásokban szereplő adatok valósak, és a könyvelési do-

kumentumok alapján kerültek elkészítésre. A szervezetek vagyonával való gazdálkodás 

megfelelt az erre vonatkozó törvényi előírásoknak, valamint a belső szabályrendeleteknek. 

Gazdálkodás takarékos és kiegyensúlyozott volt, amit a folyó gazdálkodás egyenlege is bi-

zonyít. Pénztári maradvány 17.462.586,Ft. A nagytemplomra is csak annyit fordítottak, amit 

a tényleges bevétel nyújtott. A szöveges indoklás minden lényeges költségvetési tétel eltéré-

sére kielégítő magyarázatot adott, az előző évi zárszámadáshoz hasonlóan magas szakmai 

színvonalon.  

A Számvevőszék megvizsgálta az Egyházközség 2004. évi költségvetési tervezetét. 

Megállapításunk a következő: A költségvetés tervezésénél nagyon körültekintően jártak el. 

Figyelembe vették a 2003. évi bázis adatokat, és a takarékosság figyelembe vételével tervez-

tek minden tételt. 

A Gyülekezeti Számvevőszék a 2003.éves beszámolót, a 2004.évi költségvetést elfogadta 

és a tisztelt presbitérium részére teljes körű elfogadásra ajánlotta. 

Balla Gáborné Gyüre Ferencné Garai András 

Számvevőszék tagja Számvevőszék elnöke Számvevőszék tagja 

 

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

200 éves lesz a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 
 
A mintegy félezer éves, nemzetközi viszonylatban is ismert hazai középiskolákon kívül 

(csak a szomszédos debreceni református gimnáziumot említsük), a magyar oktatás-, illetve kultúrtör-

ténetben is igen jelentősek a 200 év körüli magyar gimnáziumok. 

Ezek közé tartozik a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium is, mely 2006-ban 

ünnepli alapításának 200. évfordulóját. A gimnázium jubileumi vezetősége, tanári kara és régi tanárai, 

az elmúlt 60-70 évben itt érettségizett, valamint a jelenleg is itt tanuló diákok, és nem utolsó sorban az 

evangélikus egyház illetékesei méltóképpen kívánják ezt az évfordulót megünnepelni. A megemléke-

zés hozzá kíván járulni a megye és Nyíregyháza oktatás ügyének további fejlesztéséhez is. 

Ez az evangélikus intézmény híres volt demokratizmusáról a legnehezebb történelmi idők-

ben is: az evangélikus, a görög katolikus, az izraelita, a református és a római katolikus diákok mindig 

azonos megítélésben részesültek ebben a „befogadó”, szeretetéről ismert intézményben. 

Az alma mater soha nem zárkózott be falai közé, mindig „jelen volt”, kisugárzott a szűkebb 

és tágabb környezetére, közösen osztozva a dicsőségben is. A tantestület tagjai, – csupán az 1930-

1950-es éveket kiemelve –, hogy csak néhányukat említsük: Vietórisz József, Szalay Sándor, Szilay 

László, Schárbert Ármin, Belohorszky Ferenc, Margócsy József, Bachát László, Adriányi László, 

Pazonyi Béla középiskolai munkásságukon kívül a felsőoktatásban, valamint a tudományos és irodal-

mi életben is nevet szereztek maguknak. A gimnáziumból kikerült diákok közül több mint százan 

nemzetközi szinten is ismert irodalmi és tudományos eredményeket értek el. 

Példaképpen itt az irodalomból csak Krúdy Gyulát, a tudomány területéről, pedig Szalay Sándor fizi-

kus professzort és Kabay János gyógyszerészkutatót említjük meg a hosszú sorból. Hazai egyeteme-
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ken, főiskolákon, akadémiai és más kutatóhelyeken manapság is igen sok helyen találunk egykori 

nyíregyházi Kossuth-diákot.  

 

A gimnázium 200. évfordulóját méltóképpen kívánjuk megünnepelni: 

 

Hazánk északkeleti három határ — szögletében levő (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) leg-

régibb és hosszú ideig legnépszerűbb középiskolájának Alpár Ignác által tervezett épülete ma felújítás-

ra és korszerűsítésre szorul. 2006-ra már a megújult és versenyképes felszereltségü intézmény kapuit 

szeretnénk megnyitni az ünneplők előtt. Ehhez az Oktatási Minisztérium, a fenntartó, a megyei és a 

városi vezetőség támogatása mellett Magyarországon és a világ különböző országaiban élő öregdiákok 

érdemi közbenjárását és támogatását is igényeljük. 

Nem emlékezhetünk a bicentenáriumról a gimnázium történetének alapos feltárása, megis-

merése nélkül. Kérünk mindenkit, segítsen a 200 éves múlt minél hitelesebb feltárásában és megörökí-

tésében. (Az összegyűjtött történeti anyagot könyv formájában szeretnénk megjelentetni.) 

A tervezett ünnepi program kiemelt eseménye lesz – hasonlóan a 175. évfordulóhoz – a tu-

dományos konferencia, mely lehetőséget kíván nyújtani a hazai és nemzetközi viszonylatban kiemel-

kedő eredményeket elért volt Kossuth-diákok tudományos tevékenységének megismertetésére és meg-

ismerésére. 

2004. január 22-én összeült a Kossuth Gimnáziumban a bicentenáriumi ünnepségek előké-

szítő jubileumi bizottsága: dr. Margócsy József, a Nyíregyházi (volt Bessenyei György) Főiskola ny. 

főigazgatója, Bachát László ny. főiskolai tanár – volt tanáraink —, dr. Bánszki István ny. főiskolai do-

cens, a gimnázium volt igazgatója, Révész György közgazdász, Tarpataky György mérnök, Labossa 

Gusztáv tanár, dr. Kecskés Mihály mikrobiológus – öregdiákok – , és Tar Jánosné igazgató. 

A bizottság jóváhagyta a fenti kiemelt feladatokat, és ezúton is felkér minden Magyaror-

szágon és külföldön élő volt Kossuth-diákot, hogy szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a gimnázi-

ummal — (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, 4400 Nyíregyháza, Szent István út 

17-19. postai címen; telefon: 42/410-031, 42/410-032; fax: 42/410-032; e-mail: eklgtitkar-

sag@netra.hu) — megírva elérhetőségi adataikat (postai cím, telefon, fax, e-mail), hogy a kapcsolatot 

velük felvehessük, és a Kossuth-diákok számítógépes nyilvántartásában rögzíthessük, valamint a jubi-

leumi ünnepségekről, illetve azok előkészületeiről időközben rendszeresen értesíthessük. 

A 200. évforduló megszervezéséhez szükséges anyagi alap megteremtésére és a kiváló diá-

kok megjutalmazására a gimnázium vezetősége és jubileumi bizottsága ezúton is tisztelettel kéri va-

lamennyi volt és jelenlegi Kossuth-diák segítségét és támogatását. 

A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs — Szatmár — Bereg megyei Tudományos Tes-

tülete és a kezdeményezésére megalakult Magyar Professzorok Világtanácsa – melyeknek sok egykori 

Kossuth-gimnazista tagja van – és más intézmények is, egyre növekvő számban támogatják a bicente-

nárium megrendezésének gondolatát. 

(Gimnáziumunk negyedévenként megjelenő „Kossuth-diák” folyóirata „Bicentennárium (1806-2006)” 

címen külön rovatot nyitott az ünnepi előkészületekről való folyamatos tájékoztatásra, mely interneten 

is olvasható.) 

 

Nyíregyháza, 2004. február 

 Tar Jánosné igazgató Prof. Dr. Kecskés Mihály 

mailto:eklgtitkarsag@netra.hu
mailto:eklgtitkarsag@netra.hu
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Hírek a gimnázium életéből 
 

➢ Február 20-21-23-24-én a szóbeli felvételi vizsgákon 223 tanulót hallgatott meg a bizott-

ság. Bízunk benne, hogy valamennyi tanuló nálunk szeretné folytatni középiskolai ta-

nulmányait. 

➢ Február 10-én „Csendes napot” tartottunk Bozorády Zoltán, esperes úr vezetésével. A té-

ma: a veszélyeztetett emberiség volt. 

➢ Február 25-én a Kommunizmus áldozatairól műsorral emlékeztünk az iskola dísztermé-

ben. 

➢ Március 5-én a Rege együttes lépett fel a díszteremben a filharmónia koncertsorozat kere-

tében. 

➢ 1848. március 15-éről méltó módon emlékeztünk meg a Nagytemplomban március 12-én, 

majd ezt követően iskolánk vezetése és a diákság képviselői megkoszorúzták Kossuth 

Lajos szobrát 

➢ Ugyanezen a napon a Kölcsey Televízióban is szerepelt iskolánk egy műsorral. 

➢ Április 15-én — csütörtökön — 

11órakor összeül a bicentenáriumi 

előkészítő bizottság. 

➢ Április 2-3-án 11. alkalommal ren-

dezte meg iskolánk az „Úr érkezé-

se” címmel meghirdetett Országos 

Ökumenikus Szavalóversenyt. 

Tizenkilenc középiskola harminc-

négy tanulója vett részt a nemes 

versengésben. (Bővebben a Hír-

mondó következő számában olvas-

hatnak erről az eseményről.) 

➢ Május 7-én — pénteken — 17 óra-

kor búcsúznak az iskolától végzős 

tanulóink. A ballagásra szeretettel 

hívjuk a gyülekezet tagjait is. 

 

A Neumann János emlékversenyen, 

ami március 6-7-én Sopronban került 

megrendezésre, Orbán Ádám (közé-

pen) 10. évfolyamos tanuló 3. helye-

zést ért el. Felkészítő tanára: Dantesz 

Tamás. 

Tarr Jánosné 
igazgató 
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Hírek az Evangélikus Általános Iskola életéből 
 

• Megtörtént az első félév zárása, amit a nevelőtestület értekezleten elemzett, értékelt. Dol-

goznunk kell a szülőkkel közösen a gyermekek szorgalmának javításán a jobb eredmé-

nyek érdekében. 

• Deák János 7. osztályos tanuló a városi kémia tantárgyi versenyen első, a megyei verse-

nyen, pedig negyedik helyen végzett. 

• Az evangélikus iskolák és gimnáziumok országos számítástechnikai versenyén tanulóink 

az ötödik és hatodik helyen végeztek. 

• A Curie kémia versenyen 4 tanulónk bejutott a területi döntőbe. 

• A Z. Szalay Pál városi rajzversenyről 5., 6. és 7. osztályos tanulóink két negyedik helye-

zést és egy ötödik helyezést hoztak el. 

• A 3. és 4. osztályosok műsorával tartalmas és élményt nyújtó iskolai ünnepélyen emlé-

keztünk meg az 1848-as forradalomról. 

• Jó ütemben folyik az iskolai dokumentumok átdolgozása, az új programok elkészítése. 

• Erre az évre 7 millió forintot kaptunk a fűtés korszerűsítésének folytatására, az egyház 

felújítási keretéből. amiért hálásak vagyunk. Ez az összeg, sajnos még mindig több 

mint 4,5 millióval kevesebb annál, amiből a főépületben minden helyiségben radiátoros 

fűtésre cserélhetnénk a jelenlegi konvektorost. 

• Jó hangulatú, és pénzügyi szempontból is eredményes jótékonysági bált szervezett az 

SZMK és az alapítványunk. A bevétel jó részét az iskolaudvar és az előkertek rendezé-

sére fogjuk fordítani. 

 

 
 

4. osztályos bábcsoportunk az evangélikus iskolák országos bábversenyén Hostisóczki 

Istvánné tanító vezetésével első helyezést ért el. A zsűritől komoly elismerést kaptak. 

 

Takács Ferenc igazgató 
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HÚSVÉTI HÍRADÁS 

 

Látsz halott arcot és hulló virágot: 

mindenütt a halál hatalmát látod, 

és gyászod terhét roskadva viszed, 

ha nincsen húsvéti hited. 

 Nem hallod a Feltámadott hívását? 

Nem hallod igéjét, vigasztalását? 

Ő minden benne hívőn segített! 

Miért nincsen húsvéti hited?! 

   

Ha sír a gyász, a bánat, 

mi vigasztalna más: 

A Krisztus él, feltámadt, 

és van feltámadás! 

A sötét felhő széled, 

áttör a napsugár, 

mert győzött Ő, az Élet! 

Új élet útja vár. 

 Szólj, diadalmas ének, 

és szárnyalj, mint a szél! 

Szállj északnak és délnek, 

és hirdesd: Jézus él! 

Az élő Krisztus Jézus 

jár velünk szüntelen. 

Ha szent nyomába lépünk, 

Miénk a győzelem! 
Részlet Túrmezei Erzsébet verséből 

 

Anyakönyvi hírek 
 

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

 

Greksza Karina, Palicz Alexandra, Greksza Mária, Greksza Mihály, Ferencz 

József Rudolf, Pristyák Nikolett, Deák Gergő, Kovács Annamária 

 

Házasságkötés: „Amit Isten egybeszerkesztett...” 

 

Fazekas Ferenc és Mráz Ildikó 

 

 

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

 

Pálvölgyi Mihály (71), Polgári János (75), Mátékó András (64), Márföldi Ist-

vánné Czesztyiczki Zsuzsanna (90), id. Csernák József (70), Zsoldos István 

(61), Pokoraczki Jánosné Lentvorczky Julianna (87), Jancsó Józsefné Hankó-

szki Zsuzsanna (95), Stein Józsefné Nagy Magdolna (72), Mertl Tiborné Var-

ga Gizella (81), Siska Andrásné Koczka Rozália (83), Alice Gunda Sebők 

(80), Kis Andrásné Tomasovszki Ilona (81), Zsigu György (17), Brezina Sán-

dor (67), Bánszki András (76), Henzsel István (67), Petneházy Lászlóné 

Trembeczky Irén (90), Gyuris József (84), Mándoki Jánosné Aranyosi Ilona 

(82), Mócsán Ilona (53), Fábry Károlyné Farkas Irén (79), Kóka Jánosné 

Ádám Ilona (60). 
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HÍREK 
 

❖ Március 14-én — Böjt 3. vasárnapján — a nagytemplomban a reggeli és a délelőtti is-

tentiszteleten Czöndör István, az Evangélikus Hittudományi Egyetem IV. éves hall-

gatója hirdette az igét. Gyülekezetünk 50.000 Ft. adományt továbbított a Teológus 

Otthon javára. 

❖ LAETARE vasárnapján — március 21-én — a nagytemplomban a délelőtti istentiszte-

leten örvendezhettünk 180 diák szívből jövő énekének, akik az evangélikus középis-

kolások I. Énekkari Találkozójának záró alkalmaként Buxtehude egyik kantátájának 

első tételét adták elő. Az ének-és zenekart Párkai István karnagy, ny. egyetemi tan-

székvezető tanár vezényelte. Köszönjük az aszódi, a békéscsabai, a Deák téri, vala-

mint a soproni líceum és a helybeli Luther Márton kollégium diákjainak és karvezető-

inek a zenei élményt. A találkozó házigazdája a Luther Márton kollégium, az ese-

mény helyszíne, pedig az Evangélikus Általános Iskola díszterme volt. 

❖ Március 27-én EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) csendesnap volt 

gyülekezetünkben. Az egész napos rendezvényre — melynek az Evangélikus Általá-

nos Iskola díszterme adott otthont—, az ország más településeiről is szép számmal 

érkeztek idősebbek és fiatalok.  

Az igehirdetési szolgálatokat — Melis Orsolya, gyülekezeti munkatárs /Szarvas-

Újtemplom/, Gulyás Kornél hittanoktató /Győr- Nádorváros/, és Labossa Péter igaz-

gató lelkészünk — végezték. Az EKE vezetősége köszönetet mond minden segítség-

ért, sütemény – és gyümölcs adományért. 

❖ Újra indult az iratterjesztés a Nagytemplomban! Hudákné Brigitta önkéntes munkájá-

nak köszönhetően ismét vásárolhatunk evangéliumi témájú könyveket, valamint Bib-

liát, Énekeskönyvet, igés lapokat stb. Szolgálatára Isten áldását kérjük. 

 

 
 

MEGHÍVÓ 

 

Szeretettel várjuk a nagytemplomba 

húsvétvasárnap este 18 órakor, 

ünnepi zenés áhítatra 

 

Műsoron: Bach, Praetórius, Händel és más szerzők művei 

 

Közreműködik a gyülekezet énekkara 

Vezényel: Jávori Pál 
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❖ Gyülekezetünkben a konfirmáció — a kialakult gyakorlatnak megfelelően — 

április utolsó vasárnapján, azaz 25-én de. 1000 órakor lesz a nagytemplomban, 

kivéve a kálmánházi csoport tagjait, akik Pünkösd 1. napján, Kálmánházán já-

rulhatnak először az Úr oltárához. (A konfirmandusok névsorát a Hírmondó 

következő számaiban adjuk közre.) 

 

Konfirmációi vizsgák 2004. 
 

Körzet: 1 sz 2 sz. 3 sz. 4 sz. 5 sz. 

Felkészítő 

lelkész: 

Labossa Pé-

ter 

Bozorády 

Zoltán 

Adámi Lász-

ló 

Sztankó 

Gyöngyi 

Bozorády 

Zoltánné 

Időpont: Április 24. 

szombat 

1800 

Egyeztetés 

alatt 

Április 24. 

szombat  

1700 

Április 23. 

péntek  

1530 

Április 24. 

szombat  

900 

Helyszín: Kistemplom EMMAUS Gyülekezeti 

terem 

Gyülekezeti 

terem 

Gyülekezeti 

terem 

A konfirmáció nem csak az érintett családok ünnepe, hanem az egész gyülekezeté. 

Ezért szeretettel kérjük egyházközségünk tagjait, hogy imádkozzanak a fiatalokért, 

és vegyenek részt a körzetben tartandó vizsgán és az istentiszteleten is. 
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MÁJUSI ELŐZETES 

 
Május 20-a — csütörtök — MENNYBEMENETEL ÜNNEPE. Az istentiszteletek a nagy-

templomban a vasárnapi rend szerint lesznek megtartva. Körzetekben a meg-

beszéltek alapján. 

Az Északi Egyházkerülethez tartozó egyházközségek, lelkészek és gyülekezetek tagjai má-

jus 22 - én — szombaton — Szolnokon, missziós napon találkoznak. Jöjjünk 

minél többen erre a missziói alkalomra, és hívjunk másokat is —olvashatjuk a 

felhívást az Evangélikus Élet c. hetilapunkban. 

Május 30-án – PÜNKÖSD ÜNNEPE. Istentiszteletek a nagytemplomban a vasárnapi rend 

szerint lesznek megtartva. 

Május 31-én, PÜNKÖSD 2. napján Vargabokorban csendesnap lesz. 

 

 

HAJNALI GONDOLATOK címmel áhítatokat közvetít a 

Magyar Televízió naponta 535-kor mindkét közszolgálati csatornáján (mtv1, m2) 

 

 

 

 

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: május 2. 

 

Lapzárta: április 19. 

 

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

Hivatalos órák: munkanapokon 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: Jedlik Kiadó nyomdájában 2200 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

