
 
 

 

 

 

I. Október 31-e az emlékezés napja. 
 

Emlékezünk Luther Mártonra, aki 487 éve, 1517-ben ezen a napon szegezte ki 

az evangélium tiszta tanítását összefoglaló 95 tételt a wittenbergi vártemplom kapu-

jára. Emlékezünk a genfi reformátorra, Kálvin Jánosra is. Van ugyan különbség ta-

nításuk között, de összeköti őket az újra megtalált isteni igazságnak szeretete, és az 

a 400 éves harc a hit szabadságáért, amelyet együtt vállalt a reformáció két törté-

nelmi egyháza, az evangélikus és a református egyház.  

Emlékezünk a magyar reformátorokra, Dévai Bíró Mátyásra, a magyar Luther-

ra, Szylveszter Jánosra, Sztárai Mihályra, Szkárosi Horváth Andrásra, Ozorai Imré-

re, Huszár Gálra, Bornemissza Péterre. Emlékezünk rájuk és dicsőítjük Istent, mert 

ez a nap Isten dicsőségének ünnepe. Ő gyújtotta fel ezekben az emberekben a kinyi-

latkoztatott igazság keresésének vágyát, ő mutatta meg nekik az igazságot, ő erősí-

tette meg őket minden támadással szemben, hogy hirdessék a szenvedő, bűnnel és 

halállal küszködő embereknek: egy jóvátétel van, egy áldozat, a Krisztus keresztje. 

Aki hisz a keresztrefeszített és feltámadt Jézus Krisztusban, az kegyelmet és üdvös-

séget kap az irgalmas Istentől. Az evangélium élő vizét nyújtották a szomjazóknak. 
 

Az emlékezés mellett hála van a szívünkben Isten iránt a reformációért. 

 

II. Október 31-e az önvizsgálat napja. 
Évek óta naponta halljuk – olvassuk ezt a szót: rendszerváltás. Négyévente, pe-

dig látjuk a hatalomátvételt. 

A reformátorok is felismerték a „rendszerváltás” szükségességét az egyházban, 

s hogy ez csak úgy lehetséges, ha az emberi rendelkezések és az emberi hatalom fe-
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lett Jézus Krisztus igéjén keresztül átveszi a hatalmat. Ezáltal a lelki élet, de a tu-

domány és a kultúra is megelevenedik és felvirágzik. 

„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásá-

val, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és 

tökéletes.” Rm 12,2 

Ma is ez a hatalomátvétel hoz „rendszerváltást” a gyülekezetben, a családban és 

személyes életünkben is. 

Túróczy Zoltán püspök úr 1941-ben elmondott reformációi előadásából idézek: 

„Meg kell látnunk, hogy a reformátor lelki gyermekeinek táborába tartozásunk 

számunkra súlyos elkötelezést jelent. Szeretnünk kell azt az egyházat, melybe Isten 

életünket beleállította. Felelősséget kell érette éreznünk. Ne ítéletet akarjunk fölötte 

mondani bírói székben ülve, hanem üljünk le betegágya mellé, mint a jó orvos, ke-

resvén a gyógyulás útját, s míg ezt keressük, nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy 

ennek az egyháznak rajtunk keresztül és bennünk is meg kell gyógyulnia és újulnia, 

s meg kell térnie, mert az egyház számára nemcsak a reformátor személye Isten 

egyháztérítő ajándéka, hanem a reformátor emléke is az akar lenni.” 
Bozorády Zoltánné 

 

Pecznyík Pál: ISTEN HARSONÁSA 
 

Mint gyermek indult el a kis bányász házból, 

aztán elbúcsúzott jó tanítójától. 

Majd egy napon feltűnt, mint Ágoston-barát, 

kolostori cella képezte otthonát. 

Sanyargatta testét, böjtölt és vezekelt, 

alig vett magához valami eledelt. 

Bűnnel terhelt szívét egy vágy töltötte el, 

üdvösség honába hogyan juthatna fel. 

Kolostortársai látták térdepelni, 

mert az üdvösséget ki kell érdemelni! 

Ezt vallotta akkor minden ő kortársa, 

suhogott is sokszor önsújtó korbácsa, 

mely ott függött mindig kis cellája falán, 

ha testi vágyai rátörtek néha tán. 

S egy napon csodásan ragyogott fel benne, 

Isten igéjének tiszta szent értelme. 

Isten mindenkinek adott amnesztiát, 

mindenkiért halni engedte szent Fiát! 

Kegyelem hit által, minden elítéltnek! 

Gyógyír volt ez Luther megsebzett szívének. 

S e naptól túl nőtte cellája négy falát, 

levetette végleg a szürke szőrcsuhát. 

Repesett a szíve, és lángolt a lelke, 

börtön volt már néki a kolostor csendje. 

Szívére szorítva kapcsos Bibliáját,  

vitte azt, mint Isten igéje fáklyáját. 

Szentlélek járta át, hevítette lelkét,  

s eloszlatta minden, eddigi félelmét. 

Bár sokszor szembe szállt vele a fél világ,  

ő akkor sem hátrált, nem adta fel tanát. 

Írása eljutott országhatáron át,  

távoli népek is, figyelték már szavát. 

Krisztus volt alapja harcának, hitének,  

csatlakoztak hozzá gazdagok, szegények. 

Bár ellenségei nem nézték tétlenül,  

Luther mégis helytállt mindenütt emberül. 

Így lett a szerzetes Isten harsonása,  

beszél ma helyette sok szép tanítása. 

Csak hit által lehet igazzá az ember,  

csak Krisztussal nyerhet csatát a bűn ellen! 

Bár a fáklyavivőt már rég kripta zárja,  

de mit bátran emelt, ma is ég a fáklya, 

s lobogva hirdeti szerte e tiszta fény:  

hit által van üdvünk, a Krisztus érdemén! 

Nyíregyháza, 1975. 
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A MEGIGAZULÁS ISTEN ELŐTT ÉS A JÓCSELEKEDETEK 
 

Nem tudok semmit változtatni azon, amit erről a 

kérdésről mindig tanítottam: hogy „hit által” — ahogy 

Pál mondja — (Csel. 15,9) egészen más, új és tiszta 

szívet kapunk, és hogy Isten Krisztusért, a mi közben-

járónkért teljesen igazaknak és szenteknek akar ben-

nünket tartani, és tart is. Bár a bűn még nem egészen 

szűnt meg vagy halt meg testünkben, Isten nem akarja 

mégsem felróni, sem számon tartani. 

Az ilyen hitből, megújulásból és bűnbocsánatból 

következnek azután a jócselekedetek, s ami ezekben 

még bűnös vagy fogyatékos, azt nem rója fel bűnül 

vagy fogyatékosságul ugyanannak a Krisztusnak ér-

deméért, hanem az ember egészen, személye és csele-

kedete egyaránt igaznak és szentnek számít, és az is. 

Mégpedig tisztán kegyelemből és irgalmasságból, 

amelyet Isten kiöntött és kiterjesztett reánk a Krisztus-

ban.  

Ezért nem dicsekedhetünk cselekedeteink nagy érdemével, mert akkor nem a kegyelem 

és irgalmasság felől nézzük azokat. Hiszen meg van írva: „Aki dicsekszik, az Úrban dicse-

kedjék” (1Kor. 1,31). Vagyis kegyelmes az Isten, és ezért van rendben minden. Azt is 

mondjuk ezen kívül, hogy hamis és nem igazi a hit, ha nem fakadnak belőle jócselekedetek. 

Luther hitvallásából, a Schmalkaldeni Cikkekből (1537.) 
 

 

A LUTHER-RÓZSA 
 

A keresztyén ember szíve rózsákon pihen, ha ott székel a kereszt közepében. 

Luther Márton levele Spengler Lázárhoz Nürnbergbe, 1530. július 8-án: 
 

Minthogy tudni szeretnétek, hogy pecsétem jól sikerült-e, elmondom, milyen gondolatokat 

akartam pecsétnyomómon, teológiám ismertetőjegyén, meg-

mintázni. 

 Benne kellett lennie elsősorban a keresztnek: Fekete kereszt 

a szívben, amelynek természetes színűnek (piros szív) kellene 

lennie, hogy állandóan emlékeztessen a Megfeszítettbe vetett 

hit boldogító hatalmára, mert akkor leszünk igaz emberek, ha 

szívből hiszünk. Ez a kereszt fekete ugyan, megöl és fájdalmat 

okoz, de meghagyja a szívet eredeti színében, nem semmisíti 

meg a természetet, hanem életben tartja… 

 Az ilyen szív fehér rózsán pihen. Azt jelenti ez, hogy a hit 

örömöt, vigasztalást és békességet terem, tehát viruló fehér rózsákon vezérel bennünket. 
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Nem úgy adja a békét és örömöt, mint a világ! Ezért kell fehérnek és nem pirosnak lennie a 

rózsának. Mert a fehér a lelkek és az angyalok színe. 

 Ez a rózsa égszínkék mezőben virul, mert az ilyen lelki és hitbéli öröm az eljövendő öröm 

előhírnöke már most a hitben élve és reménységben hordozva. De még nem az igazi öröm. 

 Ezt a mezőt aranygyűrű veszi körül. Az ilyen boldogság ugyanis örökké tart a mennyben, 

nincs vége, drágább minden örömnél és vagyonnál, ahogyan az arany a legnemesebb és 

legdrágább ásvány.  

 Krisztus, a mi szerelmes Urunk legyen lelketekkel a másik élet beköszöntéig. Ámen. 

 

(Az idézet forrása: Krisztus tanúja – LUTHER ÉLETE; Horst Beintker művéből magyarra 

fordította: Dr. Pálfy Miklós; Kiadja: az Evangélikus Sajtóosztály; először 1959-ben, és 

1993-ban is.)  

Válogatta: G. A.  
 

 
PÜSPÖKI SZOLGÁLAT EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN 

 
(…) Október 2-án délelőtt hálaadáson, délután, pe-

dig parókiaszentelésen szolgált D. Szebik Imre, egyház-

kerületünk püspöke. 

A nyíregyházi egyházközségnek mind az öt körzetét 

egy-egy parókus lelkész látja el. A Sztankó Gyöngyi lelkésznőhöz tartozó rozsrétszőlői körzetben 

található Betlehem gyülekezeti imaházat Szebik Imre püspök pontosan tíz évvel ezelőtt szentelte 

fel. A kerek évfordulót ünneplő, illetve a kisebb felújítási munkák befejezéséért hálát adó gyülekezet a 

ház istentiszteleti hellyé alakított termében gyűlt össze. A püspök Mt 6,21 alapján tartott igehirdetésé-

ben az igazi kincsről, Jézus Krisztusról beszélt. Mint mondta, a mulandó kincseket nem visszük ma-

gunkkal, de ugyanakkor látnunk kell, hogy Jézus is ebbe a mulandó világba jött el, és ebben támadt 

fel. Ez a ház is a múlhatatlan és láthatatlan kincsre mutat lelki alkalmaival s az itt elmondott imádsá-

gokkal – fűzte hozzá. 

A liturgia szolgálatá-

ban Bozorády Zoltán püs-
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pökhelyettes, esperes is részt vett. Felszólalásával megerősítette a rozsrét-szőlőieket: arról beszélt, 

hogy bár szükség van a Nagytemplom nagy gyülekezetére, a kis közösségekben lehet igazán jól meg-

osztani egymással a személyes élményeket, hittapasztalatokat. Egy kis település életében mindig áldás 

az összetartó maroknyi, de eleven közösség – jelentette ki. A szombati istentiszteleten énekkel szolgált 

a nagytemplomi vegyes kar Jávori Pálnak, a gyülekezet kántorának vezényletével. A kórus előadásá-

ban a karvezetőnek ez alkalomra írt darabja csendült fel. 

A rövid közgyűlést a körzet felügyelője, Szakady Géza vezette. Itt szólalt fel és mondta el kö-

szöntőjét Sipos Kund Kötöny, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese, megköszönve a lehető-

séget, hogy istentiszteleteiket itt, az evangélikusok otthonában tarthatják. A gyülekezetet szólóéneké-

vel örvendeztette meg Sztankó Gyöngyi lelkész leánya, Laborczi Dóra, és verseivel a színészi pályára 

készülő fiatal tehetség, Koblicska Lőte. 

A nyíregyházi nap délutáni programja az Eötvös utcában lévő parókia felszentelésével foly-

tatódott. Itt Sztankó Gyön-

gyit Labossa Péter nyíregy-

házi igazgató lelkész váltotta 

fel, aki feleségével, a harma-

dik gyermeküket váró, szin-

tén teológiát végzett Labos-

sáné Kővágó Anitával együtt 

a közeljövőben foglalja el 

felújított szolgálati lakását. 

Szebik Imre püspöknek az új 

otthon tornácán Mt 8,20 alap-

ján tartott prédikációjában 

elhangzott az is, hogy az épü-

let az Emmaus szeretetotthon 

megépülése előtt idősek gon-

dozását végző intézményként 

működött; legyen ezen túl is a 

szeretet otthona. „Adja Isten, 

hogy e hajlék az örök élet 

kapuja felé mutasson” – fe-

jezte be igehirdetését az egyházkerület vezetője. 

Az önerőből előteremtett és pályázat 

útján nyert összesen 27 millió forintból 

renovált parókia építésének történetét 

Demcsákné Balczó Ildikó, a gyülekezet 

másodfelügyelője mondta el. Az istentisz-

teletet követően Szebik Imre rövid felszó-

lalásában örömmel szólt arról, hogy meg-

nyugtató látni a gyülekezet épületeinek 

rendben tartására tett törekvéseket, erőfe-

szítéseket. De még nagyobb öröm lesz, ha 

még püspöki szolgálatának ideje alatt fel-

szentelheti az eddig csak tervekben, be-

szélgetésekben élő első nyíregyházi óvo-

dát… 
Horváth-Hegyi Olivér  

püspöki titkár 
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(Evangélikus Élet, 2004. október 10.) 

 

ÉVFORDULÓ 
 

Száz évvel ezelőtt – 1904. október 17-én – született Kondoroson D. dr. VETŐ LAJOS 

nyíregyházi evangélikus lelkész és a Tiszai Egyházkerület püspöke. Családi nevén Viszkok 

Lajos. 

Teológiai tanulmányait Sopronban végezte 1924 és 1928 között. Lelkészi képesítését 

1928-ban szerezte. Segédlelkész volt 1928/29-ben Medgyesházán. 1929-ben ismét folytatja 

egyetemi tanulmányait, előbb egy éven át Berlinben, majd Tartuban (Észtország) 1931-ig. 

Helyettes lelkész lett Szolnokon 1931-től 1937-ig. Közben 1935-ben Pécsett doktorált val-

lásbölcseleti tárgykörből. 1937-től lelkész volt a Diósgyőr-vasgyári gyülekezetben 1948-ig. 

Nyíregyházára került 1948-ban lelkésznek és a Tiszai Evangélikus Egyházkerület püs-

pökének. 1952-ben a Magyarországi Evangélikus Egyház megszüntette a négy történelmi 

egyházkerületet, közte a 350 éves Tiszai Egyházkerületet is Nyíregyházán, és Északi és Déli 

Egyházkerületet szervezett. 

D. dr. Vető Lajos 1952-ben a budavári gyülekezet lelkésze és az újonnan szervezett 

Északi Egyházkerület püspöke lett. Ő volt az egykori Tiszai Egyházkerület utolsó és az új 

Északi Egyházkerület első püspöke. 

Nyíregyházán evangélikus püspökség 1911-ben alakult és 41 évig állt fenn. Ez alatt 

négy püspök tevékenykedett itt. D. Geduly Henrik 1911-től 1937-ig, Dr. Domján Elek 1937-

1938-ig, D. Turóczy Zoltán 1939-től 1948-ig, D. dr. Vető Lajos 1948-tól 1952-ig. 

Nyíregyháza nem maradt püspökség nélkül, mert 1914-ben a hajdúdorogi görögkatoli-

kus püspökség Nyíregyházára helyezte át székhelyét mind a mai napig. 1993-ban a római 

katolikus egyház az egri érsekségből leválasztva Debrecen-Nyíregyháza néven új püspöksé-

get hozott létre. 

Dr. Reményi Mihály 
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Néhány évvel ezelőtt Garai András testvérünk kezdeményezésére Egyházmegyei 

Márton napi Csendesnapot tartottunk. Az évente megrendezett alkalomra szép számmal jöt-

tek presbiterek és más gyülekezeti munkások. 

Ebben az esztendőben kiteljesedik a nap azzal, hogy az Északi Egyházkerület tart 

Csendesnapot a gyülekezetek minden tagja részére. 

Ezen az alkalmon is megemlékezünk a nagy reformátorról, Luther Mártonról, hi-

szen a Márton napi rendezvény a rá és a teológiájára történő emlékezés jegyében folyik. 

Szolgálattevők között várjuk szeretettel D. Szebik Imre elnök-püspök urat. 

 

 

EGYHÁZKERÜLETI CSENDESNAP 
 

 

 

A NAGYTEMPLOMBAN 

2004. november 13. 

(részletes program) 

 

„Bányászott és élő kövekből épült templomok” 

1Pt2,5 

  900  Gyülekező és énektanulás (Jávori Pál karnagy) 

1000  Köszöntés (Bozorády Zoltán püspök h., esperes) 

1010  Nyitó áhítat (Sándor Frigyes kerületi missziói lelkész 

– Miskolc) 

1030  Nyíregyháza gyülekezetei (Bozorády Z. ) 

1055  Szünet 

1115  „Bányászott kövek” (Benczúr László kerületi felügyelő) 

1145  Gyülekezeti énekkar – Nyíregyháza 

1150  „Élő kövek” (Ittzés István lelkész – Érd) 

1220  Ebédszünet 

1330 Csoportos beszélgetések felkért lelkészek vezetésével 

(az Evangélikus Általános Iskola tantermeiben) 

1430  Gyülekezeti énekkar – Nyíregyháza 

1445  Püspöki tájékoztató (D. Szebik Imre elnök-püspök) 

1515  Gyülekezeti énekkar – Nyíregyháza 

1530  Záró úrvacsorai istentisztelet(D. Szebik I. és a gyüle-

kezet lelkészei) 

1600  Fakultatív városnézés 

 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
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Gyülekezeti énekkarunk hangfelvételt készített „Szent Karácsony Éjjel” címmel 

 
  Ennek az augusztus végi összejövetelnek a gyökerei ’90-es évek elejéig nyúlnak vissza, amikor 

1990-ben a nagytemplom kántora lettem, majd átvettem az énekkar irányítását is. Meggyőződésem, 

hogy a szakrális zene formálja az ember lelkét, jellemét, vigasztalást nyújt, fölemel, a hitet elmélyíti. 

Fontosnak tartottam, hogy orgonánk félig kész felújítását befejezzük, hogy teljes „pompájában” szol-

gálhasson Isten dicsőségére. 

Durányik László karvezető leköszönése után az énekkar feloszlott, így teljesen új énekkar ill. kísé-

rőzenekar szervezését, tanítását kezdtem el. 1992 karácsonyán tarthattuk meg első „Zenés áhítatun-

kat”. Ezt követően a karácsonyi és húsvéti zenés áhítatok rendszeressé váltak gyülekezetünkben. 

Énekkari dobogó bővítése, felújítása vált szükségessé, énekkari ruhákat, énekkari szekrényt vásárol-

hattunk, mappákat készítettünk. Folyamatosan tanultunk, a gyülekezet szeretettel fogadta közreműkö-

désünket, megtapasztalhattuk Isten áldását.  

Az egyszerűbb koráloktól, ill. Bach-koráloktól eljutottunk a kantáták és oratóriumok nagykórusai-

nak énekléséig. Repertoárunk több mint száz énekkari darab felett van. Isten kegyelméből több darabot 

is írhattam a nyíregyházi evangélikus kórus, ill. gyülekezet számára. Szólisták, énekkarvezetők neve-

lődtek ki kórusunkból, új énekkarok jöhettek létre más gyülekezetekben. 

Nagyon sok tehetséges, hívő lelkületű gyülekezeti tag, sok fiatal látogatta próbáinkat, s így igazi 

közösséggé formálódhattak. Áhítatot tarthattunk, együtt imádkozhattunk, megbeszélhettük problémá-

inkat. Az énekkar, rádiós -és televíziós istentiszteleteken kórustalálkozókon, esküvőkön szolgálhatott. 

Kirándulásaink során, a vendégszolgálatokon, a mások megörvendeztetése volt a fontos, hogy oda is 

elvigyük a ránk bízott kincseket.  

Időközben a zömében általános-középiskolás korúak felnőttek, és középiskolás-főiskolás korosz-

tályba léptek. Sokan elkerültek Nyíregyházáról más városokba tanulni, de lélekben még mindig egy 

közösséget alkotunk. Ezért szerettem volna, ha újra összegyűlünk, és az elmúlt több mint egy év-

tized munkáját összefoglalva — s abból a karácsonyi műveket kiemelve —, hangfelvételt készít-

sünk. 

Így ezen az augusztusi hétvégén 65-en jöhettünk össze a CD, ill. a kazetta elkészítésére: 10 basz-

szus, 10 tenor, 13 szoprán, 20 alt, 10 zenekaros és a 2 szólista, akik szintén a gyülekezeti énekkar tag-

jai voltak: Dóri Eszter, a Magyar Nemzeti Énekkar tagja, és Fenyvesi Attila, az Operaház kórusának 

tagja. Külön öröm, hogy még a technikusunk, Sándor József is evangélikus, aki nagy szakértelemmel 

végezte a felvételeket, és akivel még a Gáncs Aladár lelkész által vezetett énekkarban is együtt éne-

kelhettem. Ez úton is mindenkinek köszönetet mondok a lelkiismeretes munkáért. 

 Isten iránti hálával tekintünk vissza az elmúlt több, mint tíz éves időszakra és erre az augusztusi 

hétre. 

Jávori Pál 

kántor, karvezető 

 

„Milyen jó Istenünkről énekelni…” 
 

Nagyon örültem, amikor Jávori Pál, gyülekezetünk kántora és karnagya meghívólevelét olvastam. 
Együtt énekelhetek újra az énekkarral. Karácsonyi témájú CD-t szeretnénk készíteni! Mióta Budapesten 
tanulok, csak ritkán tudok már a pénteki próbákra eljutni, melyek közel négy éven keresztül péntek esti 
kedves programjaimmá váltak. Ezért is nagy öröm, hogy tárt ajtók fogadnak, és visszavárnak a „nagyün-
nepi” szolgálatokra vagy éppen egy ilyen CD felvételre való készülésre. 

A négy délutánon sokan voltunk: újak, régiek és még régebbiek. Az énekkari dobogón állva végignéz-
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tem a kóruson, és eszembe jutottak régi emlékek, élmények. Jó érzés volt. Éneklés közben, pedig újra meg-
elevenedett karácsony üzenete. A próbák során egymás után többször elismételtük az énekeket, darabo-
kat, és ez engem különösen is ráhangolt azok tartalmára. Nagyon örültem a zenekari kíséretnek, amelyik 
számomra mindig még meghittebbé teszi az éneklés ünnepélyességét.  

Ez a négy nap igazi felüdülés volt számomra. Ismét rájöttem, mennyit jelentett és jelent nekem ma is 
az énekkarhoz tartozni. Újra átélhettem a közösséghez való tartozás jó érzését, és az éneklésben is hoz-
zánk érkező Úr közelségét. Karácsonyi ünnepem volt — így augusztusban.  

Nagyon örülnék annak, ha énekkarunknak ez a zenei programja CD lemezen megjelenhetne gyüleke-
zeti tagjaink és a magunk örömére. 

Gál Zsuzsanna  

                                           
 

HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBŐL 
 

❖ Az előző tanévet mély lelki élményt nyújtó ünnepéllyel és istentisztelettel zártuk, ami egyúttal az 

iskola alapításakor első osztályos tanulóink ballagási ünnepélye is volt. Végzett nyolcadikosok 

most ballaghattak először az iskolazászlóval, amit ez alkalomra kapott ajándékba iskolánk. 

❖ Június 28-29-30-án a nevelőtestület 21 tagja vett részt az evangélikus oktatási intézmények pe-

dagógusainak országos konferenciáján Aszódon, ahol a szakmai és spirituális ismeretbővítés, 

beszélgetések, és alkalmak mellett volt lehetőségünk a kulturális, a testi és szellemi felfrissülésre 

is. 

❖ Tanulóink közül közel százan vettek részt iskolai és egyházi szervezésű táborozáson, hat pedagógus 

közreműködésével. 

❖ Hálát adunk az Úrnak és egyházunk országos vezetőinek azért, mert nyár elején 5 millió Ft. 

költségvetési és 7 millió Ft. felújítási támogatást kapott iskolánk. Az előbbi a havonkénti likvi-

ditási gondunkat oldotta meg, az utóbbiból folytathattuk a főépület fűtésének korszerűsítését. Így 

már csak öt, emeleti tanteremben és két szertárban nincs radiátoros fűtés és a rendszer elektromos 

vezérlése hiányzik. Elismerésre méltó, hogy az egyik osztály tanulóinak szülei saját költségükön 

felújíttatták osztályuk tantermét. Köszönet érte. 

❖ Örömünkre szolgál és megfelelő pedagógiai gyakorlatunkat igazolja, hogy két 24 fős első osztá-

lyunk van, és a nyáron több mint 30 gyermeket írattak be hozzánk, a többi osztályba. A jelenlegi 

424 tanuló közül az evangélikus gyerekek aránya 34%. 

❖ A Tanévnyitó értekezletünkön kivételes alkalom, megtiszteltetés és minden pedagógus számára igen 

jó érzés volt meghallgatni Bozorády Zoltán püspökhelyettes úrnak a Szentírásból vett idézettel in-

dított köszöntő és köszönő szavait. 

❖ Megtartottuk az első szülői értekezleteket, amelyek előtt összevont alsó és felső tagozati szülői érte-

kezleten az iskola jó egyházi szellemiségének továbbépítéséről, gyermekeink jó neveléséről, szor-

galmuk és tanulmányi eredményességük javításáról és a kölcsönös bizalmon, segítésen és megér-

tésen alapuló együttműködésről beszéltünk. 

Istennek hála érte, hogy a tanévet bizakodással és reményteljes nyugalommal kezdhettük, és folytat-

hatjuk. 
Takács Ferenc  

igazgató 
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A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 

FELHÍVÁSA 
 

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tisztelettel felkéri a gyülekezet tagjait, 

hogy ajánlja minden testvér és érdeklődő figyelmébe a gimnázium megújult oktatási 

kínálatát. 

 

A következő, 2005-2006-os tanévtől a négy- és nyolcévfolyamos, valamint a nyelvi előké-

szítő évfolyamra épülő ötéves képzés mellett beindítjuk a 

hatosztályos gimnáziumi 

képzést, melyben vagy a gazdálkodás (közgazdasági ismeretek) tudományában szerezhet-

nek mélyebb ismereteket a hozzánk jelentkezők, vagy a német nyelv alaposabb elsajátításá-

ra biztosítunk lehetőséget. 

Felvételi vizsga időpontja: 

 Írásbeli: 2005. január 28- 29-én (Központi) 

 Szóbeli felvételi:2005. február 23-24-25-26-án (kiértesítés alapján). 

Felvételi vizsga módja:  

Központi írásbeli és helyi szóbeli (lásd alább). A német és angol emelt szin-

tű osztályokba az adott nyelvből is szóbeli felvételi van. 

A felvételi vizsga követelményei: 

A négyévfolyamos és a nyelvi előkészítő gimnáziumi osztályba: 

▪ központi írásbeli vizsga magyar és matematika tantárgyakból. 

▪ A szóbeli felvételi keretében az általános tájékozottságot, a szóbeli kifejezőkészsé-

get és az adott tanévben tanult történelem tananyagában való tájékozottságot vizs-

gáljuk. 

▪ Hozott pontokba az általános iskola 6-7. osztályos év végi és a 8. évfolyam félévi 

eredményei — a készségtárgyak kivételével —, számítanak. 

▪ Fontos, hogy a vizsgált eredmények átlaga érje el a 4 egészet. 

 

A hatosztályos gimnáziumi osztályba jelentkezőknél:  

▪ központi írásbeli felvételi vizsga magyar és matematika tantárgyakból lesz. 

▪ szóbeli felvételi keretében az általános tájékozottságot, a szóbeli kifejezőkészséget 

és az adott tanévben tanult történelem tananyagában való tájékozottságot vizsgál-

juk. 

▪ Hozott pontokba az általános iskolai 5. osztály év végi és a 6. évfolyam félévi 

eredményei — a készségtárgyak kivételével —, számítanak be. 

▪ Fontos, hogy a vizsgált tantárgyak eredményeinek átlaga érje el a 4-es értéket! 

▪ A központi írásbeli felvételi pontszámok, a hozott pontok és a szóbeli felvételik 

eredményessége együttesen határozzák meg a sikeres felvételt. 

▪ Emelt szintű angol és német tagozaton a szóbeli felvételi beszélgetés témái: 

család és rokonok, lakás, szabadidő, bevásárlás, utazás, napirend, étkezés, iskola 

kedvenc tantárgyak. 
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A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezőknél az általános iskola 3. és 4. osztály félévi 

érdemjegyei számítanak be a hozott pontokba magyar nyelv- és irodalomból, matemati-

kából, valamint a 4. félévi idegen nyelvi értékek. 

A jelentkezések további feltétele a lelkészi ajánlás. 
 

Nyílt tanítási nap és szülői értekezlet ideje: 2004. november 19. (800 és 1600 órakor) 

Érdeklődni: 42/410-031-es és a 42/410-032-es telefonszámon lehet. 
 

Kérjük, adják tovább a felhívás üzenetét másoknak is! 

 

HÍREK AZ EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉLETÉBŐL 
 

• Augusztus 23- 24-én közösségépítő tábort szerveztünk Bátorligeten.  

Ez volt az első az iskola történetében.74 új elsős diákunk jelentkezett, akik még az iskola-

kezdés előtt megismerhették egymást, új „otthonukat”, az evangélikus gimnáziumot. Kü-

lönféle személyiség- fejlesztő játékokkal, gyakorlatokkal maguk alaposabb ismeretére is 

szert tehettek. Mindezen foglalkozások végső tanulsága keresztyén értelmezést kapott az 

esti—,tábortűz melletti —  áhítaton és beszélgetésen. 

• Szeptember 1-jén 505 diákkal megkezdtük a 2004-2005-ös tanévet! 

• Szeptember 1-10-e között iskolánk diákjai Hildesheimben, és 18-26 – a között a hollandi-

ai Doetinchhemben élvezhették a „testvér” gimnáziumok vendégszeretetét. A diákok 

”projekteken” dolgoztak, illetve nyelvtanulást segítő órákon vettek részt. 

• Október 1-jén került sor a Nyolcosztályos Gimnáziumok Regionális Sportversenyére a 

városi stadionban, amelyiknek ezúttal a mi iskolánk volt a fő szervezője, rendezője. 

Nyolc gimnázium mintegy ötszáz diákja mérte össze tudását: atlétika, fiú- lány foci és ko-

sárlabda, valamint sakk sportágakban. 

A gimnázium 2 csapata aranyérmet szerzett: sakkcsapatunk és leány focicsapatunk első 

helyezést ért el. 

• Felvételi előkészítő foglalkozások kezdődtek magyar és matematika tárgyakból október-

től. Nagy az érdeklődés, sok a jelentkező a felvételi előkészítőre, de a vezetőség úgy dön-

tött, hogy még az utólag jelentkezők is bekapcsolódhatnak a munkába, ezért még elfoga-

dunk jelentkezéseket! 

Tar Jánosné 

igazgató 

 

Nyugdíjasok csendesnapja 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…”  

 

2004. szeptember 25-én szombaton a Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai, csen-

desnapra gyülekeztek a rozsréti Betlehem imaházba. 

Délelőtt fél 10-kor kezdtük az alkalmat ének tanulással. Ezt követően vendégünk, 

Kelemen István — nagyváradi református lelkipásztor — a kezdő áhítatot Ézsaiás Könyve, 

40. fejezet 28-31. versei alapján hirdette: „ De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, 
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szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” 

/31.v./ A hit bizalom Istenben. 

Majd egy kis szünet következett, mely alatt kávéval frissíthettük fel magunkat. 11 órától 

előadás hangzott el Kelemen lelkész úr szolgálatával a nap vezérigéje alapján: 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok ter-

helve, és én megnyugvást adok nektek.”(Máté 11,28) 

Vendéglelkészünk a hit három nagy tartóoszlopáról beszélt:  

Első az Ige olvasása és hallgatása, a második az imádkozás, a harmadik az Úrvacsorá-

val való élés. 

Beszélt arról is, hogy az Ige mindig aktuális. Ott és akkor szól, amikor arra szükség 

van. Az előadást követően egy bizonyságtétel következett. 

Ezután szerény ebéddel vendégeltük meg azokat a nyugdíjasokat akik megtiszteltek és 

eljöttek erre az alkalomra, hogy az Ige körül lehessünk és annak áldásában részesüljünk. 

Ebéd után csoportos beszélgetéssel folytattuk az együttlétet, melyen a délelőtti előadás 

hatására sokaknak megnyitotta az Úr a szívét és az ajkát és bizonyságot tettek a vele való 

találkozás öröméről, megtapasztalásáról. 

Csendesnapunkat úrvacsorai istentisztelettel zártuk, melyen Sztankó Gyöngyi lelkész-

nőnk hirdette az Igét, Jónás próféta 2.f. 8. verse és Tim 4,17 alapján. Kelemen István lelkész 

úrral közösen szolgálta ki a szent jegyeket, amelyekkel valamennyien éltünk. 

pj. 

 
 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságkötések:  

 ”…Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 
Nagy László és Nagy Melinda, Birta Péter és Danó Mária, Kulifai Károly és Mázsári 

Judit, Magera József és Mező Szilvia, Pankotai Pál és Gyöngyösi Tünde, Pályer Attila 

és Hostyisovszki Enikő, Bodnár Zsolt és Szűrös Zsuzsanna 

 

Keresztelések: 

  „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Deáki Zoltán, Tekse Mátyás, Franczel Patrik, Magyar Balázs, Markovics Vivien, Kis 

Emma Virág, Kozma Petra, Franczel Dorina, Hibján György, Schmidt Zsófia 

Felnőtt: Mázsári Judit 

 

Halálozások:  

 „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
Tóth Istvánné Frankó Anna (90),  Földesi János (63), Pokoraczki István (81), István 

Andrásné Török Ilona (65), Benke András (62), id. Czevár István (71), Bodnárik János 

(71), Szabó Sándor (59), Gyebrószki Józsefné Drenyószki Mária (82), Kocsis Zsu-

zsanna (75), Bánszki András ( 53), Gabulya Pál (66). 
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HÍREK GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL 
 

Tanévkezdő családi nap szeptember 18-án 
Az Evangélikus Általános Iskola dísztermében ötven feletti létszámmal kicsik és na-

gyok részvételével családias együttlétben volt részünk. Együtt tanultuk az énekeket, arany-

mondásokat — gyermekek és felnőttek egyaránt. A Bibliából Jairus történetével, s annak 

igei mondanivalójával gazdagodhattunk. A felnőttek csoportos beszélgetése alatt a gyerme-

kek játszottak és missziós történetet hallgattak. Ebéd után aszfalt rajzversenyre került sor. 

Köszönet ezért a napért az Úrnak és minden gyermekmunkásnak, akik gondoskodtak 

lelki és testi szükségleteinkről. (L.P.) 

Aratási hálaadó Csendesnap Szekeres-bokorban 

Immár hagyománnyá vált, hogy Szekeres-bokorban szeptember utolsó vasárnapján 

csendes napra gyűlünk össze. Erre az alkalomra mindig sátrakat állítunk fel a tanyabokor 

bekötő útja melletti mezőn. A sátorból templom lesz arra a néhány órára, amelyet itt töltünk 

el. 

Az idei csendesnap témája ezt a címet kapta: Találkozások Jézussal. Három igehirdetést 

hallhattunk körzeti lelkészünk, Labossa Péter és felesége, Labossáné Kővágó Anita szolgá-

latával. A nyírteleki asszonykör és ifjúság bizonyságtételei is színessé tették, elmélyítették a 

nap üzenetét. A hűvös idő ellenére a közel száz résztvevőt nem csak a helybéliek vendégsze-

retete, forró teája, nagyon finom gulyás levese, hanem a Jézussal való találkozás belső örö-

me is „melegítette”. 

Az Úrnak legyen hála ezért a napért, és adja, hogy jövőre is találkozhassunk Szekeres-

bokorban, talán egy hónappal előbb, mint az idén – augusztus negyedik vasárnapján. – a - r 

Szeptember 26-án a nagytemplomban a gyülekezettel együtt ünnepelt a Luther Márton 

Kollégium diáksága. Az Aratási hálaadó istentiszteleten először Martinovszky István 

igazgató ismertette röviden a kollégium történetét, majd szólt az otthonban folyó munká-

ról, a fiatalok számára felkínált spirituális lehetőségekről is. A kamarakórustól igényesen 

előadott egyházi énekeket hallhattunk, de szólóénekkel, hangszeres kísérettel, szavalattal 

is megörvendeztették a gyülekezetet. Ez úton is köszönjük, hogy teljesebbé tették ünnep-

lésünket. Jó volt látni a sok fiatalt templomunkban. 

218 éve, 1786 október 22-én volt felszentelve a nagytemplom. Hálás szívvel gondolunk a 

templomépítő elődökre, de mindenek előtt istennek mondunk köszönetet azért, hogy ke-

gyelméből ma is hirdettetik a megtérésre hívó evangélium. 

 
 

- Október 31-én áttérünk a téli időszámításra. November 1-jétől a gyülekezeti te-

remben az esti istentiszteletek, bibliaórák kezdési időpontja 17 órára módosul, kivéve a két-

hetenként tartandó bibliatanulmányozó alkalmat, mely továbbra is 18 órakor kezdődik. 

 

- Kérjük, jelezzék a Lelkészi Hivatalban — személyesen vagy telefonon —, (508-770) 

ha a családban, vagy a környezetükben élő gyülekezeti tag lelkészi látogatást, lelkigondo-

zást, úrvacsoravételt igényelne. Köszönjük. 

GYÜLEKEZETI ALKALMAK  
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ahová mindenkit szeretettel hívunk és várunk 

 

Október 25-29-éig, hétfőtől péntekig esténként 18 órától a gyülekezeti teremben reformáci-

ói sorozatot tartunk: Amit Isten a reformációban visszaadott — Luther 475. 

éve megjelent KÁTÉI tükrében címmel. Igét hirdet: ADÁMI LÁSZLÓ. 

 

Október 31-e REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 

Az esti istentiszteletet — református testvéreinkkel közösen — a nagytemp-

lomban tartjuk 18 órakor. 

 

NOVEMBERI ELŐZETES 

 
November 5-7-éig EKE ifjúsági hétvége lesz Piliscsabán. Jelentkezés az EKE alapítvány 

címén: Budapest, 1068 Szondy u. 95. sz. 

November 13-án - szombaton - de. 10 órától a nagytemplomban egyházkerületi csendesnap-

ra várjuk a gyülekezet tagjait. 

November 18-20-áig, csütörtöktől – szombatig, esténként 17 órai kezdettel — 21-én 

ÖRÖKÉLET vasárnapján —, pedig de. 9 órától az EMMAUS Evangélikus 

Szeretetotthonban BOZORÁDY ANDRÁS dunaharaszti lelkész szolgál. 

November 28-a, ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA 

November 29-december 3-áig, hétfőtől-péntekig esténként 17 órától ádventi sorozatot tar-

tunk a gyülekezeti teremben.  
 

 

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: november 28-a. 

Lapzárta: november 12. 

 

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 

Megjelenik havonta 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1400 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

