
 
 

 

 

 
 

N e m …, h a n e m… 

 

 Isten világosan megmondja, hogy az Ő templomát nem 

lehet erőszakos akarnoksággal fölépíteni. Az építés elé 

tornyosuló hegy-méretű akadályokat sem lehet emberi 

nekiveselkedéssel eltávolítani. Ahogyan igaz volt ez Za-

kariás és Zerubbábel idejében a jeruzsálemi templom új-

jáépítésére, úgy igaz a lelki templomra, Krisztus egyhá-

zára vonatkozóan is! 

 Amikor Isten nemet mond, az egyszerre leleplező és kijózanító. De ha hagyjuk 

magunkat leleplezni és kijózanítani, akkor a folytatás bíztató és felszabadító lesz! A 

pünkösdi igénkben kimondott isteni „nem” lerántja a leplet minden önhatalmú 

„egyházépítő” erőlködésről, mint ami valójában lázadás Isten ellen. Hiszen az a ve-

szély fenyeget az ilyen – sokszor be nem vallottan aggodalommal is ötvözött – ügy-

ködésben, hogy Isten munkája helyére a magunk tetteit, módszereit vagy erőde-

monstrációját tesszük, s ezzel megraboljuk az Ő dicsőségét! Félreértés ne essék: az 

eddig leírtak nem a tétlenségre és az engedetlen restségre adnak fölmentést. Hanem 

arról van szó, hogy tudatára ébredjünk: az ÚR, a mindenható Isten akar bennünk is 

megdicsőülni, és nem tűri, hogy nevével visszaélve mi akarjunk „valakik” lenni. 

Mind az egyháznak, mind az egyház egyes tagjainak halálosan komolyan kell ven-

niük – az Úr Jézus váltsághalálának fényében! – azt, hogy mit jelent Isten szavában 

a „nem” és utána a „hanem”. 

 A „hanem” az ígéret szava itt. Isten azt ígéri, hogy Ő maga teszi lehetővé Lelke 

által azt, hogy hajléka felépüljön (vö. Ef 2,13-22!). A jeruzsálemi templom ebben a 

tekintetben csak halvány előképe annak a lelki háznak, amit Isten az Ő dicsőségé-
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nek hajlékául belőlünk akar építeni! Az Istentől elidegenedett, lelkileg halott embe-

rekből, mint „holt kövekből” élőket teremteni, s azután helyünkre illeszteni a Krisz-

tussal és az övéivel való közösségben csak a Szentlélek tud. Ő láttatja meg bűnömet 

és elveszettségemet, s késztet arra, hogy bűnbánatban fogant hittel az Úr Jézushoz 

jöjjek. Arra biztat, hogy számoljak azzal, amit Jézus Krisztus a kereszten elvégzett: 

megvásárolt vérével Isten számára (Jel 5,9), és bűnös óemberem Isten ítéletében 

Ővele együtt megfeszíttetett. Isten szeretetét árasztja ki szívembe a Lélek, és üdvbi-

zonyosságot ad élő reménységgel, Krisztus feltámadásának erejében. Isten igéje ál-

tal a Szentlélek megújitja és kormányzása alá vonja értelmemet, érzéseimet és aka-

ratomat, Isten akaratának felismerésére és iránta való engedelmességre vezet, mi-

közben gyermeki kapcsolatot ajándékoz az Atyával a Jézus nevében történő imád-

ságban. Mindezt nem erőszakosan, nem a személyiségemet szétrombolva teszi, ha-

nem épp ellenkezőleg: lelkiismeretemben győz meg úgy, hogy megeleveníti, sze-

mélyesen nekem szólóvá teszi az olvasott, hallott vagy eszembe juttatott igét, hogy 

meghalljam abban jó Pásztorom hangját. Felhatalmaz az evangélium továbbadására 

is. Örömöt, lelki családot és szolgálatot ad azok körében, akikben ugyanazt az élő 

Krisztus-hitet munkálja… 

 Mindezt megértve bárcsak hallgatnánk az ÚR kijózanító szavára és felszabadító 

ígéretére, mert személyes életünkben is és az egyházban is arra van szükségünk, 

amit csak Ő tud végezni Lelke által! 

Adámi László 
 

 
 

K i l e n c v e n h ár om  e s z t e n d e j e  Is t e n  t e n y e r é n  
 

Megyer Lajos nagytiszteletű úrral beszélget dr. Loós Tibor 
 

Kedves Lajos bácsi, kevés embernek adatott meg az, mint neked, hogy a 90. születés-

napján túl is rendszeresen el tudja magát foglalni. Most is egyházközségünk levéltárá-

ban érlek utol, búvárkodásod közben. Szerkesztőségünk elhatározta, hogy tisztelete és 

szeretete jeléül megkér arra, hogy életed néhány eseményéről tájékoztasd olvasóinkat. 

 

Első kérdésem az, hol láttad meg a napvilágot? 

1911. augusztus 18-án születtem Miskolcon, akkor még Melich Lajosként. Nevünket csak 

később magyarosítottuk. Apám Nyíregyházáról származik, családját sajnos nem ismertem. 

Édesapám kőműves volt, iparos társai révén került Miskolcra, és ott is nősült meg. Csalá-

dunk felekezeti szempontból heterogén volt. Anyám református, anyai nagyapám meg kato-

likus. Közülük katolikus nagyapám döntése nyomán kereszteltek engem a lutheránus temp-

lomban. Ő volt a családban a templomos, aki azért döntött így, merthogy édesapám evangé-

likus volt.  

 



3 Hírmondó 2004. Pünkösd 
   

 

Peer Gynt is így kérdezné: Ki volt a tanítód és hol jártál iskolába? 

Miskolcon jártam elemibe és ott is érettségiztem a református gimnáziumban. Tanítóim kö-

zül elsősorban Dutik Lajos lelkészünkre emlékszem, aki engem, mint szegény, jól tanuló 

gyermeket nagyon támogatott. Szegénységünk legfőbb oka az volt, hogy apám nagyon sze-

rette a bort. Ez a körülmény engem viszont elriasztott az italtól. 

 

És Miskolcról hogyan kerültél a soproni teológiára? 

Én eredetileg nem pap akartam lenni, leginkább a történelem érdekelt, a nyelvek nem annyi-

ra. Familiáris okok miatt pártfogóm Dutik Lajos azt tartotta kívánatosnak, hogy minél mesz-

szebb kerüljek a családtól. És mivel jó tanuló voltam, ő ajánlotta, hogy iratkozzam be a sop-

roni teológiára, mert így személyesen és a miskolci egyházközség révén is tudott támogatni. 

A teológus otthonban ingyenesként laktam. Az első időben ebédemet a miskolci Weiser 

Elek valamint Keken András és további hat, utolsó éves teológus társuk fizette ki. Majd ké-

sőbb történelmi érdeklődésem révén az otthon könyvtárosa lettem, és ezen tevékenységem-

mel magam is hozzájárulhattam a fenntartásomhoz.  

 

Nem éreztették egyetemista társaid, hogy a szegény-sorsú hallgatók közé tartozol? 

Általában nem, mert mint már említettem akadtak önzetlen segítőim. De volt közöttünk egy, 

akinek a nevére már nem emlékszem, aki a többségünkhöz képest meglehetősen fennhéjázó 

módon viselkedett. Elhatároztuk ezért, hogy megleckéztetjük, megtréfáljuk. Egyik társunk 

lányos arcú szőke ifjú volt, akit női ruhába öltöztettünk. Engem pedig vőlegényének jelöltek 

ki. A társaság minden tagja be volt avatva a csínybe, a megleckéztetendőn kívül. Elmentünk 

sétálni, és így találkoztunk vele is, én bemutattam a társamat, mint a menyasszonyomat, és ő 

kézcsókkal üdvözölte. Erre az egész csapat hatalmas röhögésben tört ki.  

 

Lajos bácsi, ez tényleg vaskos tréfa volt. Ha nem te mondanád, el sem hinném rólad, gon-

dolom ez volt életed egyik legnagyobb csínytevése. Nem lett ennek következménye? 

Az volt a következménye, hogy be kellett számolnom róla kedvenc professzoromnak Ko-

vács bácsinak, aki a történteken jót nevetett. Egyébként ő volt az egyháztörténet - azaz ked-

venc stúdiumom - tanára. Később a Dunán inneni egyházkerület püspökévé választották, 

ezért megvált professzori székétől. Utóda egy fiatal tanár, Viczián professzor lett. Ő legény-

ember lévén ugyancsak a teológus otthonban, méghozzá az én szobám fölött lakott. Voltak 

köztünk olyan idősebb hallgatók, akik vele együtt jártak a teológián, de amikor ezek tegezve 

szólították meg, ezt kikérte magának. Ők ezért többször összegyűltek az én szobámban, és 

hangos rumlit csaptak, mire a tanár nem tudott aludni. Emiatt a szerencsétlen Viczián énrám 

orrolt meg. Mindig kitűnő voltam az egyetemen is, de éppen a kedvenc tantárgyamból, tör-

ténelemből kaptam csak jó jegyet. És mikor erre rákérdeztem, csak azt válaszolta: „Én va-

gyok a profesor”. Selypített.  

 

Hol avattak lelkésszé? 

Nyíregyházán D. Geduly Henrik püspök avatott hetven évvel ezelőtt, majd Ózdra helyeztek 

segédlelkésznek. Ott nősültem meg. Körülbelül két év múlva kerültünk Nyíregyházára, a 

Dél-Szabolcsi Missziói Egyházközség lelkészeként. A dél-szabolcsi misszióhoz tartozott az 
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összes Nyíregyházán kívüli egyházközség, és szórvány gyülekezet. Ezt a feladatot Tarján 

Bélával együtt láttam el.  

 

Tudomásom szerint téged templomépítőként is számon tartanak. 

Igen, először a nyírszőlősi templom építésébe kezdtünk. A költségek előteremtése érdeké-

ben fél éves országos gyűjtő-körúton voltam, így ez a templom részben közadakozásból 

épült. Felszentelését 1940. október 31-én Túróczy püspök úrral végeztük el. A következő 

templomszentelés 1942. november 8-án Kálmánházán történt. Ezt az építkezést Tarján Béla 

kollégám kezdte. Mivel azonban behívták tábori lelkészi szolgálatra, a megkezdett feladato-

kat nekem kellett helyette folytatnom, ő még a templom felszentelésén sem tudott jelen len-

ni. A harmadik templomot Isten kegyelméből Borbányán építettem fel, ennek felszentelése 

1951. szeptember 2-án történt meg. Mindhárom épületet Sándy Gyula műegyetemi tanár 

tervezte. 

 

Milyen egyházi tisztségeid voltak? 

Két cikluson keresztül a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese voltam.  

 

Még a családodról nem beszéltünk, pedig tudjuk, hogy feleséged a kedves Vilmi néni kitű-

nően orgonál, istentiszteleti szolgálataidat ezzel és szép énekhangjával is gazdagította.  

Igen, hát feleségem sokat segített nekem, vállalta négy gyermekünk egy fiúnk és három lá-

nyunk felnevelését. Közülük sajnos már csak hárman élnek. Elsőszülött fiunk hatvan éves 

korában meghalt. Egyik lányunk Dunántúlon él a családjával, a másik az USA-ban. A legki-

sebbik Márti, akit te is ismersz, itt él Nyíregyházán. Ő is kitűnő muzsikus, oboát tanít a Vi-

kár Sándor zeneiskolában. 

 

Az embernek élete során nemcsak örömei, hanem megpróbáltatásai is vannak, és mint 

említetted teológus korodban súlyos beteg voltál, majd egyetlen fiadat kellett eltemetned, 

ezért kérdezem, van-e életednek olyan vezérlő igéje, amely ezeken a nehéz időszakokon 

átsegített téged?  

Igen van. Jézus mondja: Minden lehetséges annak, aki hisz. (Márk 9,23) 

 

Kedves Lajos bácsi köszönöm a beszélgetést. Kívánom, hogy hitedben tartson meg az Úr és 

hordozzon továbbra is tenyerén. 
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In Memoriam Rőzse István 

 
Rőzse István evangélikus lelkész, esperes Nyíregyházán született 1899. április 27-én. 

Ősei gróf Károlyi Ferenc pusztáin – Nyíregyházán és Cserkeszen – 250 évvel ezelőtt virág-

zó mezőgazdaságot hoztak létre. Építettek templomot, iskolákat még a tanyabokrokban is. 

Édesapja, Hulvely András Nyíregyházán, a Szekeres bokorban földműveléssel tartotta el 

családját. 

Rőzse István a nyíregyházi evangélikus gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt 

1917-ben. Az első világháborúban az orosz, majd román frontra került, és meg is sebesült. A 

háború után a budapesti egyesített protestáns teológián tanult. Szülővárosába, Nyíregyházára 

került segédlelkésznek, ahol a szerény, szőke, fiatal papot a gyülekezet nagyon megszerette. 

1929-ben Petőfi szülőhelyén, Kiskőrösön folytatta szolgálatát vezető lelkészként. Olyan 

munkatársai voltak, mint Dedinszky Gyula, aki a békéscsabai gyülekezet lelkésze lett, és 

Balczó András, akivel Nyíregyházán – miután 1938-ban hazahívták – még több mint húsz 

éven át szolgált. 1939-ben nevét Rőzsére magyarosította. Az új lelkészi karban igazgató lel-

kész, majd esperes lett. 

Rőzse István negyven évvel ezelőtt, 1964. május 9-én hunyt el a szabolcsi megyeszék-

helyen. 

Dr. Reményi Mihály 

Megjelent: Evangélikus Élet 2004. május 9. 

 

 

 

Hegymegi Ilona, jubiláló konfirmandus köszöntője 
Elhangzott a nagytemplomban 2004. ápr. 25-én, konfirmácó ünnepén 

 

Kedves Gyülekezet! 

 

A mai nap egyik igéjével szeretnék bizonyságot tenni: 

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket 

Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.” 

 

70 éve konfirmáltam. Mindenre emlékszem, ami külsőleg történt: az evangélikus iskola 

tanácstermében akkor még húsvéttól — pünkösdig minden reggel 7 órától volt konfirmációi 

oktatás. Utána 8 órától mindenki saját iskolájában folytatta a tanulást. „Mindent” tudtam, 

hiszen úgy nevelkedtem: evangélikus iskolában kezdtem tanulni 6 évesen, evangélikus gim-

náziumban folytattam 10 éves kortól. Érettségi után református tanítóképzőben fejeztem be 

tanulmányaimat. Egyházi tanító lettem. Rendszeresen jártam templomba. Részt vettem kon-

ferenciákon. Volt Istenem, Akihez imádkoztam. Naponta olvastam Bibliát, szokásból. Le-

tudtam. Megnyugodtam. 
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Jézus Krisztus?! Tanultam róla: megszületett, élt, tanított, csodákat tett, szenvedett, meg-

halt és feltámadott. Történet volt számomra. El is hittem. De hogy értem született… és halt 

meg?! Erre nem gondoltam, hiszen én „jó” kislány voltam… A bibliaolvasás és igehallgatás 

mégsem volt hiábavaló, mert Isten Szent Lelke megvilágosította, hogy minden bűn csirája 

megvan bennem, csak drága jó szüleim, nevelőtanáraim, barátaim voltak, akik óvtak, védtek 

és nem tudott bennem felnövekedni, naggyá burjánzani. Gondolatban, érzésben, cselekedet-

ben is vétkeztem: bűnös, elveszett ember vagyok! Igen, minden beképzelt emberi jóságom 

ellenére is — elkárhozom! Megtérésre van szükségem! 

Ekkor lett számomra Isten Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságából ujjá szült en-

gem élő reménységre Jézus Krisztusnak, az én Uramnak feltámadása által. Így lett a halott 

tudás, élő hitté. Akik –sokan– értem imádkoztak, fáradoztak, nem volt hiábavaló: meghall-

gatásra talált! Legyen áldott az emlékük! Istennek köszönöm. 

Arra kérem felnőtt testvéreimet, hogy mi is így könyörögjünk mai konfirmandusainkért, 

hogy ők is az élő gyülekezet tagjai maradjanak. Ezt kívánom. Úgy legyen. Ámen. 

Köszönöm, hogy szólhattam és meghallgattak. 

Istené a dicsőség! 

Erős vár a mi Istenünk! 
Hegymegi Ilona 

 

 



7 Hírmondó 2004. Pünkösd 
   

 

Konfirmáltak névsora  
 

I. Körzet. Felkészítő lelkész: Labossa Péter 
Dankó Jácint Déményfalvi Dóra Dénes Nóra Kurucz Gábor 

Máté Eszter Smid Erika Szedlár krisztina  

    

II. Körzet. Felkészítő lelkész: Bozorády Zoltán 

Ambrusz Eszter Bartha Viktória Bodnár Ákos Bodnár Dorottya 

Bodnárné Szűrös Zsu-

zsanna 

Csizmazia Tamás Helebrand Edit Kapczár Attila 

Mráz Nikolett Mráz Zoltánné Judit Pusztai Zoltán  

    

III. Körzet. Felkészítő lelkész: Adámi László 

Borviz Róbert András Brezina Zsolt Csonka Dániel Fórizs László 

Gabulya Nikoletta Gabulya Tibor Henyusz Gábor Pál Homa Enikő 

Kocsis Ivett Makra Viktória Novák Anett Pethő Gergely 

Répánszki Gábor Ferenc Szabó Péter Szegedi Fruzsina Tusják Zoltán 

Villás Tibor    

    

IV. Körzet. Felkészítő lelkész: Sztankó Gyöngyi 

Anda Nelli Xénia Bánszki Mihály Bencs Richárd Bogár Timea 

Csepregi András Dániel József Dávid Fintor Tamás Garai Viktória 

Gerhard Andrea Gerhard Erika Gerhard Gábor Helmeczi Attila 

Kósa Tamás Kovács Adél Kovács Marcell Kovács Olivér 

Liskány András Liskány Júlia Miholecz Dóra Nádasi Zoltán 

Nagy Alexandra Nagy Valéria Palicz Alex Pristyák Zoltán 

Schatz Silvia Szpisák Ibolya Varga Enikő Vári Gergely 

Vass Szilvia Vig Nikoletta   

    

V. Körzet: Felkészítő lelkész: Bozorády Zoltánné 

Hibján János Katona Attila Katona Zoltán Kerekréti István 

Kurucz Gábor Kurucz Tibor Lencsés Tamás Uhrin János 

Kálmánháza    

Pokol Erzsébet Pápai Vivien Schmid Dávid Tóth Csaba 

Visnyoszki Alexandra    

    

Kertváros: Felkészítő lelkész: Laborczi Géza 

Bacsó Péter Dobák Anna Dobák Attila Gálik Árpád 

Nagyváti Réka Nyüsti István Paulusz Ferenc Tóth Evelin 

Tőkési Tamás Valent Márk Vancsisin Dániel Zomborszki Mónika 

    

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek…” 

(Zsid.13,7) 
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2003. november 9 – e óta nagytemplomunk szentélyétől jobbra, márványtábla örökíti meg 

az egyházközség 250 éve alatt valaha itt szolgált, és jelenlegi parókus lelkészeink nevét, 

működési idejét. 

Hisszük, ez a tiszteletadás a gyülekezet többségének egyetértésével találkozott, de hallot-

tunk néhány -sok esetben félreértésen alapuló– ellenvéleményt is, ezért szükségét látjuk an-

nak, hogy néhány felvetésre ezúton reagáljunk. 

1. A tábla elhelyezése Garai András presbiter testvérünk javaslata volt, aki dunántúli 

evangélikus templomban találkozott hasonlóval és azt látva, kérdések merültek fel 

benne: „…vajon a nyíregyházi gyülekezet nem szereti, tiszteli lelkészeit, nem emle-

geti nevüket hálás szívvel? Vajon ki tudná közülünk elsorolni gyermekeinknek az itt 

hűségesen szolgáló lelkipásztorok neveit?… Bizony felelősek vagyunk azért, hogy 

utódaink is megismerhessék legalább a neveit mindazoknak, akik eme ősi falak kö-

zött hirdették az örök élet evangéliumát” –írta évekkel ezelőtt az egyházközségünk 

elnökségéhez címzett levelében. 

Tehát szó sincs arról, hogy a gyülekezet jelenlegi lelkészei akartak volna maguknak 

emléket állítani!  

Bizonyítja ezt az is, hogy éveket vártunk a javaslat megvalósításával, mígnem a ne-

gyedévezredes jubileum talán az utolsó méltó lehetőséget kínálta kivitelezésére. 

2. A másik kifogás az, hogy miért csak a parókus lelkészek lettek megörökítve, a segédlel-

készek, hitoktatók nevei miért maradtak le? Egyáltalán mit jelent az, hogy parókus 

lelkész? 

A parókus (gyülekezeti) lelkészt az egyházközség legfőbb döntéshozó testülete, a 

közgyűlés választja, e szolgálatba ünnepélyesen beiktatják, alkalmazása nyugdíjkor-

határig szól. Az egyházközség gondoskodik javadalmazásáról és biztosít számára 

megfelelő szolgálati lakást (parókiát). Megbízatása nyugdíjkorhatár előtt csak elhalá-

lozásával, vagy saját kérése és döntése alapján szűnik meg. 

Ezzel szemben a segédlelkészek (káplánok) az illetékes püspök rendelkezése alatt 

állnak, ők határozzák meg szolgálati beosztásukat, rendelik ki őket egy-egy gyüleke-

zetbe, helyezik át máshová. A segédlelkészi megbízatások általában rövidebb időre 

szólnak. Természetes, hogy sokan hálás szívvel gondolnak vissza olyan segédlelké-

szekre, hitoktatókra, akiknek szolgálata által áldást nyertek, mégis nagy számuk, va-

lamint itteni működésük sokszor igen rövid időszaka miatt ők nem kerültek fel az 

emléktáblára. 

3. Azok neveit is hiába keresik a testvérek, akik a Délszabolcsi Evangélikus Egyházköz-

ségben (pl, Kálmánházán) végeztek valaha lelkészi szolgálatot, mert ez a megörökítés 

kimondottan a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség parókus lelkészeit érinti. 

Reméljük, hogy az előbbiekben felsorolt szempontokat, kétségeskedő testvéreink is meg-

értéssel fogadják és találnak a feltüntetett 44 lelkész között olyat, vagy olyanokat, akikre 

Isten iránti hálával, jó szívvel gondolhatnak, vagy emlékezhetnek. Gyülekezetünkre min-

dig is, hagyományosan jellemző volt a vezetői iránti bizalom és szeretet. 

Hisszük, hogy a márványtáblán megörökítettek és a névtelenségben maradók lelkészi 

munkájáról egyaránt az Igaz Bíró állítja ki a végbizonyítványt: „Jól van, jó és hű szol-

gám…”, s az igazán lényeges az, hogy kinek a neve van felírva a mennyben! 
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Demcsákné Balczó Ildikó 
 

„A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány  

2003. évi zárszámadása 
 

1 BEVÉTELEK 

1.1 Adomány banki átutalással 113.000 Ft 

1.2 Adomány pénztári befizetéssel 2.321.000 Ft 

1.3 Folyószámla kamata 13.995 Ft 

1.4 Lekötött betét kamata 98.800 Ft 

1.5 ÁFA visszatérítés 410.000 Ft 

1.6 SZJA 1 % 743.922 Ft 

Összesen:  3.700.717 Ft 
 

1. KIADÁSOK 

2.1 Templom hangosító berendezés 2.050.000 Ft 

2.2 Bankköltség 997 Ft 

2.3 Postaköltség 1.967 Ft 

2.4 Irodaszer, nyomtatvány 978 Ft 

Összesen:  2.053.942 Ft 
 

ZÁRÓMÉRLEG 

Előző évi pénzeszközök összege : 1.734.390 Ft 

2003. évi bevételek + 3.700.717 Ft 

Összesen: 5.435.107 Ft 

2003. évi kiadások összege 2.053.942 Ft 

Pénzeszközök 2003. december 31-én  3.381.165 Ft 

 

Pénzeszközök megoszlása 

Készpénz 113.208 Ft 

Folyószámla 111.819 Ft 

Betét 3.156.138 Ft 

Összesen: 3.381.165 Ft 

összeállította: Demcsákné Balczó Ildikó 

a kuratórium elnöke 

Nyíregyháza, 2004. január 19. 
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F ia t a l o k  —  k e z e k e t  ö s s z e k u l c s o l v a  
 

 A kajaani-i evangélikus gyülekezet meghívására ifjúságunk néhány tagja részt vehetett 

egy finn országos evangélikus találkozón, melyet fiataloknak szerveztek. Bár a fesztivál 

csak pénteken kezdődött, mi már kedd estétől élvezhettük vendéglátóink és főként vezetőnk, 

Marko Miettinen gondoskodását. 

Szállást egy erdő közepén, tóparton, faházakban, idilli környezetben kaptunk. Ez 

Joutenlampi, a kajaani-i gyülekezet konfirmandusainak tábora, mely egész évben fogadja a 

fiatalokat.  

Az első napokban bemutatták nekünk a vidék és Kainu tartomány nevezetességeit. 

Gyönyörködtünk a táj szépségében, melynek nyugodtsága, tisztasága mindannyiunkra nagy 

hatással volt. 

Bejártuk Kajaanit, bepillantást nyertünk a gyülekezet életébe, megismerkedtünk lelkészek-

kel, gyülekezeti munkatársakkal, fiatalokkal, illetve mi is bemutatkoztunk. De a szórakozás-

ra is jutott elég idő. Kirándulni mentünk, és Vuokattiban kipróbáltunk néhány téli sportot. 

 Bár az időjárás hűvös, szeles volt, a szeretetteljes testvéri fogadtatás mindezt feledtette 

velünk. 

 A következő na-

pokat a rendezvény 

programjain való 

részvétel határozta 

meg. A stadiont 

minden nap 1800 

fiatal töltötte meg, 

akik az egész or-

szágból itt gyűltek 

össze elcsendesed-

ni, barátokra lelni, 

együtt örülni egy-

másnak és az Úr-

nak, épülni, gazda-

godni lelkiekben, a 

találkozó mottójá-

nak megfelelően: 

„Kezeket összekulcsolva „ 

A programot koncertek színesítették, ezek közül mindenki megtalálhatta a kedvére 

valót. Szombat délután alkalmunk nyílt egy külön teremben bemutatkozni, ahol képeket ve-

títettünk a városról és a gyülekezetről, énekeltünk és egy kis áhítattal is szolgáltunk.  

 Felsorolni képtelenség azokat az élményeket, amelyeknek részesei lehettünk, de azért ki-

emelnénk néhányat: a kalandos akadályversenyt, Pekka Simojoki koncertjét, a szaunázást és 

a záró istentiszteletet, ahol a koncerteken megszokott tömeg most csendben gyűlt össze Isten 

igéjét hallgatni, ezután pedig a már jól ismert, most mégis „megújult utakra” térni. 

Zárógondolatként idézzük az igazgató lelkész, Lauri Oikarinnen szavait: 
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 „A szeretet az, az erő, amely összekapcsolja azokat, akik valaha különváltak. A szeretet 

az, az erő, amely elűzi a félelmet 

és a szorongást. A Jézusban meg-

jelent isteni szeretet hív minket. 

A föltámadott Jézus Krisztus je-

len van köztünk szavaiban és a 

szentségekben. Jelen van ott, ahol 

nehézség támad, de ott is, ahol az 

emberek törődnek egymással. 

Megváltónk elé bátran odaállha-

tunk „kezeinket összekulcsolva” 

az imádság nevében. Benne van a 

biztonságunk, bármi történjék is 

életünkben. A világ szorongathat 

minket, de nem tántoríthatja el 

azokat, akik Jézussal kapcsolat-

ban maradnak.” 

 

Adámi Eszter és Laborczi Dóra 

A finn útról részletesebben nyár elején, szeretetvendégség keretében számolunk be a gyüle-

kezet tagjainak. 

 

 

 

A n y á k  n a p j a  a z  É l i m b e n  
 
Nyaranta, amikor az Élimben segíthettem a gyerekek gondozásában, nem volt nap, hogy ne gondoltam 
volna arra, milyen szép lenne, ha én is „pótanyukája” lehetnék egy újonnan érkezett csöppségnek! Még ki 
sem mondtam hangosan ezt a vágyamat, és már teljesült is. Csilla akkor lett az Élim kis lakója „anyuka” 
nélkül, így én boldogan vállaltam ezt a szép hivatást, amire Ági néni (szerk.megj: Bogár Ágnes az Otthon 
vezetője) felkért.  
Május első szombatján volt a harmadik alkalom, hogy én is „hivatalosan” vettem részt ezen a kedves kis 
ünnepségen. A dolgozók és a lányok is mind, az alkalomra készített szép sárga és kék ruhában álltak a 
kápolna oltára elé, és mondtak bizonyságtevő verseket, énekeket. Ezután Füle Lajos bácsi adta át mind-
azt az édesanyáknak, amit Isten a szívére helyezett. A lányok mindenkinek gyönyörűen megfestett üveg-
képet ajándékoztak, majd megszólalt az ebédre hívó harang, és mindnyájunkat szeretettel vártak az aga-
péra. 
Az ajándékok csak kézzel fogható, törékeny tárgyak, amelyek egy óvatlan pillanatban semmivé válhat-
nak, apró darabokra törhetnek. De a szeretet, amit nem lehet megfogni a kezünkkel, nem lehet a szánkba 
venni és érezni édes zamatát… arra a szeretetre van szüksége minden édesanyának és minden gyereknek, 
minden embernek. Nem kell hozzá egészséges test, ép szellem, csak egészséges szív. 

Sokan megkapjuk ezt a kü-
lönleges ajándékot nap, 
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mint nap édesanyánktól, amiért nem győzünk eleget hálát adni Teremtőnknek! Én is azon próbálkozom, 
hogy át tudjam adni másoknak azokat az ajándékcsomagokat, amiknek a szétosztását rám bízta a Fel-
adójuk!  
Kedves Fiatalok! Ti se felejtsetek magatoknál egyetlen csomagot sem!! 
 

Horváth Noémi 

 

 

Május első napjaiban, részt vehettem Piliscsabán az EKE szervezésében egy tovább-

képzésen, melyet Kertészné Ági néni, a Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) munkatársa tar-

tott.Ennek az összejövetelnek a célját így foglalhatnám össze:  

Hogyan szervezzünk hittanos tábort gyermekeknek? 
Ági néni nagyon körültekintően, azokra is gondolt, akik számára ez a feladat teljesen 

ismeretlen volt. Ezért a legalapvetőbb tudnivalók ismertetésével kezdte mondanivalóját, de 

minket is bevonva az „együtt gondolkodásba!” 

Felvetődött a kérdés – és erre is közösen kerestük a választ — , hogy milyenek az ideá-

lis táborvezetők? Egyik legfontosabb követelmény, hogy miközben jól kell ellátni saját fel-

adatukat, segítsék társaikat is a munkában. 

Nagy hangsúlyt kapott a tanfolyamon az, hogy miként dolgozzunk fel helyesen egy-egy 

bibliai történetet – segítve ezzel a gyermekeket abban, hogy megismerhessék Jézus Krisz-

tust.Ági nénitől sok hasznos gyakorlati útmutatást kaptunk a gyermekek lelki gondozásához 

is. 

Én, mint hittanár szakos hallgató, és a nyíregyházi gyülekezet gyermek-bibliakörének 

egyik vezetője, nagyon sok hasznos tanácsot kaptam, amit reménységem szerint a gyerme-

kek lelki épülésére tudok használni. 

Az Úr áldását kívánom Kertészné Ági néni további szolgálatára 

Belyus Beáta 
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HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBŐL 

 
➢ Megtartottuk a nevelői csendesnapot, melynek témája a bibliai HEGYI BESZÉD volt, és 

e tanítás tükrében foglalkoztunk a világ vallásainak összehasonlításával. 

➢ A felsősök a Mandala Dalszínház előadásában megnézték a „Valahol Európában” című 

musicalt. A legkisebbek színházlátogatáson vettek részt. 

➢ Befejező előadását is megtartotta a Filharmónia, melyre nagyon sok gyerekünknek bérlete 

volt. 

➢ Nagyon jól sikerült megyei természetkutató versenyt rendeztünk, ahol játékos formában 

sok-sok ismerethez jutottak a gyerekek. Olyan jól érzik magukat itt, hogy vannak olyan 

megyei csapatok, akik visszajárnak erre a vetélkedőre. 

 

➢ Nagy-nagy örömünkre a vártnak megfelelően iratkoztak be iskolánkba a leendő elsősök. 

Őket is sok szeretettel hívtuk meg a május 21-én tartandó családi napunkra, Kabalásra. 

 

➢ Az aktuális versenyeken ismét nagyon szépen teljesítettek gyerekeink: 

 -„Sam - Füles” levelezős Feladatmegoldó és Tehetségkutató Országos Tanulmányi Ver-

senyen  

 angolból: 

1. szint: Szabó Annamária harmadik osztályos tanuló, 

 magyarból: 

2. szint: Kovács Milán második osztályos tanuló az országos döntőbe jutottak. 

 - A Dienes Pál Megyei matematika versenyen Kotán Tamás elsős tanuló első lett  

 - A „Benczúr” versenyen: 

Sajben Erik második osztályos tanuló matematikából hatodik, Fecske Péter negyedik 

osztályos tanuló harmadik, Szolnoki Zsuzsa negyedik osztályos tanuló — nyelvtan –

helyesírás ötödik, Berze Zsófia negyedik osztályos tanuló matematikából hatodik lett. 

-Az Atlétika III. korcsoport fiú csapat a területi döntőn harmadik helyezést ért el. 

-A Gárdonyi Géza meseolvasási versenyen Horváth Patrik első, Soltész Gábor negye-

dik lett. 

 

➢ Megkezdődött az év vége előtti utolsó hajrá, ahol tanuló és tanár igyekszik a legjobb 

eredményt elérni. 

 

➢ A „Szülők a gyermekeinkért” alapítvány támogatásával, több mint 1 millió Ft-os 

költséggel parkosítottuk és rendeztük a belső udvart és az előkerteket. Köszönjük 

a segítséget! 

 

Takács Ferenc 

igazgató 
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Hírek a gimnázium életéből 

 
- Március végén került sor az evangélikus iskolák pedagógusainak szervezett kongresz-

szusra 

- Miskolcon. Gimnáziumunkat tizenegyen képviseltük. Színvonalas előadásokat hallhat-

tunk egyetemi tanároktól az oktatás, és tágabban az ország jövőjét illetően. 

- Április 2-3 -án szerveztük meg — egyházi gimnáziumok számára — 11. alkalommal 

iskolánkban az ország egyik legkiemelkedőbb szavalóversenyét, az „Úr érkezése” 

címmel. Az ország minden részéből, 18 egyházi gimnáziumból érkeztek diákok Sáros-

pataktól — Győrig, összesen harmincketten. A győztes Jakucs János lett, a Gyulai Ka-

tolikus Gimnázium tanulója. A nemes verseny rangját emelte, hogy országos hírű elő-

adóművész, Dinnyés József is a zsűri tagja volt.  

- Rendhagyó irodalom óra keretében a Kassai Thália Színház három művésze „Ady há-

rom szerelme” címmel tartott előadást a 11-12. évfolyam tanulói részére április 15-én. 

- Április 15-én a Holokausztra emlékeztünk a 8/11. osztály műsorával. Külön említést ér-

demel, hogy Laborczi Dóra erre az alkalomra írt versét is megzenésítették osztálytársai. 

- Május 7-én az esőnek köszönhetően, rendhagyó módon, a Nagytemplomban tartottuk 

ballagási ünnepségünket, nem pedig az iskolánk udvarán. Elmondhatjuk, hogy a temp-

lom hangulatának köszönhetően méltóságteljesen búcsúztunk el végzős diákjainktól. 

Ebben az évben a Kossuth emlékplakettet Hajdu József tanár úr, és Babicz Dávid 

4/12.A osztályos tanuló kapta. A legjobb evangélikusnak járó Belohorszki díjat Palicz 

Patrik 8/12. osztályos tanuló vehette át. 

 

Tar Jánosné igazgató 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

Szerettel hívjuk és várjuk 

2004. május 30-án 18 órakor 

a nagytemplomban tartandó 

 

PÜNKÖSDI ORGONAESTRE 

 

Orgonál: Jávori Pál a gyülekezet kántora 
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ANDREAS GRYPHIUS 

 

A SZENTLÉLEK ISTENHEZ 

 

Eddig a régi és rideg világ, 

És hiúsága volt az én szerelmem. 

Eddig kemény viharban keseregtem, 

Eddig követtem téves, rossz irányt. 

 

Hideg vagyok, Te gyújts föl, tiszta láng! 

Bilincsem tépd le: fogva tartja lelkem, 

Bocsásd meg azt, mit bűnként elkövettem, 

S ha szívem árva, adj vigasztalást! 

 

Ó, tiszta Fény, derítsd föl éjemet, 

Mely telve búval, bajjal, csüggedéssel, 

Üdíts föl, mert a lelkem eleped! 

 

Örömnek Lelke, oly bús miért vagyok? 

Mert nem vagy itt: keseregnem azért 

kell. 

Csak jöttöd űz el bút és bánatot. 

Fordította: Szénási Sándor 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Házasságkötések: „Amit Isten egybeszerkesztett...” 

 

Smid Zoltán és Dankó Tünde, Urbin Mihály és Esztergályos Hajnalka, Mahler 

András és Parti Mónika Ivett, Záhonyi Róbert és Henzsely Ilona, Ferencz Jó-

zsef és Nagy Edina, Czinkószki Gábor és Szabó Gyöngyi, Dr Csere Péter és 

Bartos Dóra, Konczos Imre és Novák Zsuzsanna 

 

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

 

Kotricz Jázmin, Konyári Bálint Boldizsár, Barta Keve 

 

 

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

 

Zajácz József (72), Sipos József (40), Kis József (58), Sallai András (80), Csa-

bai Pálné Kaczkó Judit (75), Palicz István (67), Magyar János (76), Zentai Mi-

hályné Szilágyi Mária (78), Takács István (56), id. Kiss László (66), id. Palicz 

János (77), Kazár Pál (72). 

 

 

Augusztus 27-29 — éig, péntektől – vasárnapig tartó gyüleke-

zeti kirándulást szervez Sztankó Gyöngyi lelkésznő a Vajda-

ságba. A három napos út részvételi költsége: 15 000 Ft./fő. 

Bővebb információ a Lelkészi Hivatalban kapható. 
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Pünkösdhétfői csendesnap Vargabokorban 
(az evangélikus imaházban) 

2004. május 31-én 

de. 10 órától kb. du. 16 30-ig 

Fő témánk: 

ISTEN ORSZÁGÁNAK KINCSE (Lk 12,32-34) 

Az igei program (igeszolgálatok, bizonyságtételek, beszélgetés): 

• „Ne félj, te kicsiny nyáj”: mert Atyád az Isten 

• Miben áll Isten országa? „Igazság, béke és öröm a Szentlélekben” 

• Mivel jár Jézus követése? 

• Hol van a szíved kincse? 

• Úrvacsora 
Akiket a fenti programban szolgálni várunk: Horkay László református püspök (Kárpátalja), evangéli-

kus teológiai hallgatók, Bálint Éva tanárnő, a gyülekezeti ifjúság tagjai, és mások… 

Szerény ebédről gondoskodunk. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki ismerni és követni akarja 

Jézust! 

 

HÍREK 

 

Június 19-én –szombaton– de. 10 órakor a nagytemplomban tartja tanévzáró ünnepségét és a 

nyolcadikosok búcsúztatását az Evangélikus Általános Iskola. 

Június 20-án –vasárnap– de. 10 órára a nagytemplomba gyülekezeti tanévzáró istentisztelet-

re hívunk minden hittanoktatót, evangélikus diákot és tanáraikat, és a szülőket. 

Június 24-én –csütörtökön– 16 órakor a Kossuth Lajos gimnázium a nagytemplomban tartja 

tanévzáró ünnepélyét. 

Mindhárom alkalomra a gyülekezet tagjait is szeretettel várjuk. 
 

 

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

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

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: augusztus. 

Az 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 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1300 pld.-ban. 
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