
 
 

 

 
 

HÚSVÉT 
 

Húsvét, pászka, így emlékezünk Isten szenvedő Bárá-

nyára, akinek a feltámadása is az első meglepetés döbbeneté-

ben sokkal inkább félelmet váltott ki követőiben, mint ujjon-

gást. Mi magunk is félünk a szenvedéstől. Ha Vele együtt 

szenvedünk, akkor Vele együtt dicsőülhetünk meg. „Maga a 

Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy való-

ban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örö-

kösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha 

vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” 

(Róma 8, 16—17) 

Az övéi meghalnak Vele és feltámadnak Vele. Az új ember feltámadott ember, aki 

új éneket énekel. „…és új éneket énekeltek ekképpen: »Méltó vagy arra, hogy átvedd a 

könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Isten-

nek«…” (Jelenések 5,9) 

A feltámadás a legnagyobb erejű evangéliumi híradás, amely által Isten Jézus 

Krisztus egész életét, szolgálatát, szenvedését és halálát igazolta. Végbement Isten üdvözítő 

terve, és az Ő szeretetétől sem halál, sem élet nem választja el övéit. 

Ha valaki átmegy a halálból az életbe, az szeret, még pedig valósággal szeret „Az ő 

parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeres-

sük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk.” (1Jn 3,23) Én vagyok kötelezett 

szeretni, és ez az új ének az új életben. Arról tudjuk meg, hogy átmentünk a halálból az élet-

be, hogy szeretünk. Aki elvárja, hogy őt szeressék, az önző. Akiket az Úr kiválasztott, azok 

tudják feladatukat. A benne bízó hit örömmel vallja: 

„Jézus él, én is vele! 

Hol van, halál, nagy hatalmad?” (EÉK 223 sz. ének) 

Endreffy Zoltán 

XIV. évf. 3. szám 

2005. március 

 
Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek 

örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a  

pokol kulcsai.” (Jelenések könyve 1,18) 
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VOLT EGY JÉZUS 
 

Szent elgondolás: volt egy Jézus, 

Ki Krisztus volt és lehetett 

És szerette az embereket. 

 

Ő mondta: fegyvert a fegyverrel 

Győzni s legyőzni nem szabad: 

Jézus volt, Krisztus: legigazabb. 

 

Az emberek úgy elrosszultak 

(Hiszen nem voltak soha jók): 

Most Krisztus-hitünket csúfolók 

 

Pedig ma is élhet. Föltámadt, 

Ki Krisztus és nagyon nagy úr, 

De él másképpen és igazul. 

 

Járj köztünk, drága Isten-Ember, 

Tavasz van, nőnek a gazok 

S kevesek az igaz igazok. 

 

Úgy látlak, ahogy kigondoltak: 

Egy kicsit véres a szíved, 

De én-szívem egészen tied. 

 

Ady Endre 

 

 
 

D. SZEBIK IMRE püspök úr a február 19-20-át Nyíregyházán töltötte, s elő-

zőleg kifejezte azt az óhaját, hogy szeretne presbitériumunkkal találkozni. 

 

A presbitérium ülésén így először az ő tájékoztatóját hallgathattuk meg. El-

mondta, hogy bár a társadalom részéről mutatkozik bizonyos növekvő lelki igény, 

ugyanakkor a sajtóban hangot kapnak olyan liberális vélemények is, hogy az egy-

házak túlzott előjogokat élveznek. 

Valójában az egyházi iskolák támogatását csökkentik, és bizonyos szociális 

juttatásokat csak az állami iskolák tanulói kapnak meg. 

A hitre nevelés pedig lényeges kérdés, és nem lehet elég korán kezdeni, éppen 

ezért az országban 14 evangélikus óvoda működik. Kívánatos lenne Nyíregyházán 

is óvodát alapítani. 

A püspök úr érintette azt a kérdést is, hogy a mi egyházközségünk anyagi ál-

dozatvállalása - létszámához képest – igen csekély, ezen változtatni kellene jobb 

szervezéssel. 

 Püspök úr tájékoztatója után Labossa Péter igazgató lelkész elmondta, hogy nincs 

ellene az óvoda létesítésének, hiszen háromgyermekes apaként személyes érin-

tettsége is van ebben az ügyben. Más evangélikus óvodáktól is célszerű lesz ta-

pasztalatot gyűjteni és megfelelő előkészítés után, minden szempontot mérlegre 

téve meghozni a döntést. 

Az anyagi áldozatvállalás az egyházközségben valóban csekély – fűzte hozzá az 

igazgató lelkész – hiszen a 2004-ben – mindössze 790-en fizettek egyházfenntar-
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tói járulékot. Gyülekezetépítő bibliaórák tartásával lehetne mobilizálni azokat a 

presbitereket, akik szolgálni szeretnének. 

 

Palumbi József ez utóbbival kapcsolatban mondta el, hogy húsz éve vágyik arra, 

hogy a presbitérium igazi lelki közösséggé váljon. 

 

Zalai László ingatlanaink műszaki állapot - felméréséhez és a felújítási program 

készítéséhez ajánlotta fel segítségét. 

 

Csengeri Andrásné a gyülekezet elöregedését fájlalja, hiányolja a fiatalokat az is-

tentiszteleti alkalmakról. Az óvoda létesítésével kapcsolatban a meglévő - Béla 

utca 1. sz. - ingatlant nem tartja alkalmasnak erre a célra, a várható nagymérvű 

forgalomnövekedés miatt. 

 

Endreffy Zsolt a havonkénti családi istentiszteleteket szorgalmazza, hiszen ha a 

gyerekeket bevonnánk a liturgiáiba, a hozzátartozók szívesen eljönnének, esetleg 

más alkalmakra is, és ez a gyülekezeti élet megélénkülését jelentené. Ilyen mód-

szerrel az Evangélikus Általános Iskolába járó gyerekek családjai is megnyerhe-

tők lennének.  

 

Takács Ferenc – általános iskolánk igazgatója - az előbbi felvetésre reagálva el-

mondta, hogy mint keresztény ember mindent megtesz azért, hogy az iskola 

szellemisége jó irányba haladjon. Tanári nyugdíjazások esetén a megürült állás-

helyeket alkalmas, evangélikus tanerővel lehetne betölteni. 

 

Szakady Géza felvetette, hogy a presbitérium már megszavazta azt, hogy az egy-

házfenntartói járulék az évi nettó jövedelem 1 %-a legyen, ezt jó lenne tudatosí-

tani az egyháztagokban.  

 
Összefoglalásként elhangzott, hogy lelki megújulásra és sokkal jobb 

szervezőmunkára van szükség ahhoz, hogy a gyülekezet növekedjen, és 
ne fogyjon. Ehhez kérjük Urunk segítségét és áldását. 

 
Összeállította: Demcsákné Balczó Ildikó felügyelő 



Hírmondó 2005. HÚSVÉT 
   

 

4 

 
40 éves asszony vagyok, Nyíregyházán élek, és Isten kegyelméből 35 év után újból járok az evangélikus 
gyülekezetbe istentiszteletre.  

Először drága nagymamám vitt még óvodás koromban az evangélikus templomba, aminek jelentősé-
gét akkor még nem értettem. Most - Isten kegyelméből kigyógyulva a szenvedélybetegségemből -, megta-
pasztaltam, hogy erős várunk az Úristen, mert amikor a legnagyobb bajban voltam, Ő nem hagyott el, 
mellettem állt és megmentett engem. A Kékkereszt Egyesület dömösi kórházában sokat énekeltük „Az Úr 
csodásan működik” c. éneket, ami azóta a kedvencem lett. Olyan jó énekelni a templomban és hallgatni az 
evangéliumot!  

Mintha hazatértem volna! Hálát adok Istennek, hogy mama evangélikus volt, s hogy ismét gyako-
rolhatom vallásomat, és Isten közelében élhetek! 

 

Hűvös szellő fújt aznap a Duna-parton. A komp szokott útját járta a hullámzó fo-

lyóvízen. A túlpartra érve újra beültünk az autóba, és egyre izgatottabbak lettünk, 

ahogy közeledtünk úti célunkhoz, a református Kékkereszt Egyesület és a Református 

Iszákosmentő Misszió dömösi kórházához. Az intézménynek meghitt hangulatú, régi 

épület ad helyet. Éppen ebédidőben érkeztünk. Sietve haladtunk át a lépcsőkön, az 

ebédlő teraszán, egy érdeklődő pillantást vetve a szemközti hegyekre, amelyek békét, 

állandóságot sugalltak. A „Kékkereszt- munkatársak” kedves mosollyal fogadtak ben-

nünket. Ez nagyon jólesett, mert nagy elszántság kellett ahhoz, hogy eljöjjünk, és 

szembenézzünk szenvedélybetegségünkkel, hiszen nem voltunk tudatában állapotunk 

súlyosságának…  

Tizenkét nap gyógyulás. A szívem a torkomban dobogott: „Istenem! Add, hogy meg-

szabaduljak a betegségemtől, mielőtt teljes testi, lelki, szellemi és anyagi romlásba dönte-

ne!” A tizenkét nap úgy repült el, mint egy röpke pillanat. Mi csak a betegségünktől akar-

tunk megszabadulni, de ettől jóval többet kaptunk: élő kapcsolat lehetőségét az élő Istennel. 

Mert a gyógyulás ott kezdődik, amikor a beteg belátja betegségét és azt, hogy segítségre van 

szüksége. Amíg ez nem történik meg, addig nem lehet rajta segíteni. Az alkoholizmus csak 

tünet. A probléma gyökere valójában lelki természetű, a betegnek elsősorban az élettel van 

gondja. Ebből következik, hogy nem elég csak a testet kezelni: a lélek belső békéjének meg-

teremtése nélkül óriási a visszaesés kockázata.  

Mindenkinek az életében történhet olyan dolog, amely miatt padlóra kerül, és úgy érzi, 

céltalanná vált az élete. Csak a minőségi embereknek vannak céljaik! – ezt mondta Balog 

Zoli bácsi is, aki 1981 óta vezeti a missziót feleségével, Margit nénivel. Ez a kedves, idős 

házaspár ez alatt az immár több mint két évtized alatt az ország jó néhány városában, falujá-

ban, sőt határainkon túl is kiépítette a Kékkereszt csoportokat, ahol utólagos lelkigondozás-

ban részesülnek a gyógyult vagy gyógyulni vágyó alkoholbetegek. Hatalmas a közösség 

megtartó ereje. Ezt bizonyítja az a több tucat bizonyságtevő, akik most is, ezen a decemberi 

gyógyító héten is ellátogattak Dömösre az ország különböző részeiről, fáradságot és időt 

nem kímélve. A velük való találkozás erőt és reményt adott, és végtelenül mélyen érintette 

valamennyiünk lelkét. Voltak közöttük olyanok, akik az első dömösi gyógyító héten vettek 

részt 1981-ben, és azóta is szabadok az alkoholtól!  

Hallgatva őket az az érzésem támadt, nekem is sikerülni fog, s miközben elgondolkod-

tam ezen az általam olyannyira vágyott lehetőségen, a kezemben tartottam egy igét, amelyet 
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Margit nénitől kaptam (2Kor 3,5): „Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből 

volnánk alkalmasak (…), ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van.” 

Micsoda végtelen kegyelem az, hogy a szenvedélybeteg újra egészséges lehet!  

K. Cs. 

Megj.: EvÉlet 2005. jan. 9. 
(Folyt. a következő számban) 

 

 

 

 

A Tranoscius fordítója 
 

Tranovszky György liptószentmiklósi lelkész 1636-ban állította össze ócseh nyelven a 

Cythara sanctorumot, azaz az egyházi énekeket. Ezt az 1051 éneket tartalmazó veretes, csa-

tos, vastag énekeskönyvet az ő nevének latinos formájáról nevezték Tranosciusnak.  

Őseink 250 esztendővel ezelőtt ezt az énekeskönyvet hozták magukkal és 200 esztendőn 

át használták. 

Nyíregyházán az iskoláinkban, 1896-ban megszűnt a tótnyelvű tanítás és konfirmáció. 

Rövidesen felnőtt egy nemzedék, amely nem tudta használni a Tranosciust, de ragaszkodott 

régi, kedves énekeihez.  

1913-ban bevezették a népies istentiszteleteket. A pap fehér albában, a régi rend szerint, 

de magyarul végezte a szolgálatot. Dr Vietórisz József a Kossuth gimnázium tanára, majd 

igazgatója lefordította a legszebb Tranoscius énekeket és azokat nyíregyházi toldalék címen 

csatolták a dunántúli énekeskönyvhöz. Ezek voltak a 600 — 659-es számú énekek.  

Dr. Vietórisz József 1868-ban született Nyíregyházán ősi evangélikus családban. Tanul-

mányait Nyíregyházán kezdte, és Budapesten fejezte be. Latin - görög szakos tanárként 37 

éven át tanított a Kossuth gimnáziumban, amelynek két ízben igazgatója is volt. Ifjú korától 

kezdve verselt. 1924-ben a Magyar Tudományos Akadémia Nádasdy - díjjal tüntette ki és 

1937-ben a Kisfaludy Társaság tagja lett. Fordított klasszikusokat. Lefordította Vergilius 

eclogáit és a teljes Aeneist. Lefordította a teljes Tranosciust is, amelyet a Luther Szövetség - 

1935-ben -, hetven évvel ezelőtt kiadott. Mindmáig ez az egyetlen teljes Tranoscius fordítás. 

Ötven évvel ezelőtt – 1954. december 6-án – halt meg 86 éves korában. Nyíregyházán 

utcát neveztek el róla, és a Kossuth gimnázium falán márványtábla hirdeti az emlékét. 

Cantate vasárnapján – április 24-én –, emlékezzünk dr. Vietórisz Józsefre, a Tranoscius 

fordítójára. 

Dr. Reményi Mihály 
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A templom kerítése 
 

A műemlék nyíregyházi evangélikus templom alapjait 1784. március 25-én rakták le. Ezt a napot a 

máig napig is a templom alapkőletétel ünnepeként üli meg a gyülekezet. 1786. október 22-én szentel-

ték fel.  

Amikor templomunk 1885-ben száz éves lett, egy nemes lelkű asszony, kerítéssel vette körbe a 

templomkertet. Ez a kerítés elől leért a járdáig. A főbejárathoz vezető lépcső bal oldalán egy emléktáb-

la volt olvasható: „Ezen rácsot adományozta Csengery Gusztávné Szekeres Júliánna MDCCC-

LXXXV” 

1940-ben a kerítés elülső részét lebontották és a ma is látható félköríves feljárót építették meg. Az 

emléktáblát áthelyezték a toronyfeljáró előtti kerítésre, amely néhány évvel ezelőtt eltűnt.  

A nagyasszonyt természetesen nem ismerhettem, de a fiát igen. Első elemista koromban Neumann 

tanító úr osztályába bejött egy alacsony köpcös úr. Engem felállítottak és hosszasan beszélgettek ve-

lem. Az év végi vizsgán tudtam meg, hogy a vendég Csengery Kálmán földbirokos volt, aki Benedek 

Elek meséivel ajándékozott meg engem. A nagyasszony unokája Csengery József elesett az első világ-

háborúban. Neve ott van felírva a templomunkban és a Kossuth gimnázium hősök tábláján. Dédunoká-

jával együtt konfirmáltunk 1938-ban. Egy időben jártunk iskolába. Ő a Geduly Leánygimnázium tanu-

lója volt. 

Dr. R. M. 

 

 
 

Több évvel ezelőtt az Élim munkatársai az ige melletti elcsendese-

déssel töltöttek egy hétvégét. Az otthon lakóiban is felmerült az igény, 

hogy szeretnék, ha számukra is szerveznénk egy csendesnapot. Akkor 

úgy éreztük, hogy az előző évek lelkigondozásának a gyümölcse ez a 

kérés. Azóta több mint tíz éves múltra tekinthetünk vissza, és hálásak 

vagyunk ezért Istennek.  

Misszió is ez az együttlét, hiszen vendégeket hívunk más egészség-

ügyi otthonokból is. Megfordultak már nálunk a mándoki, nagydobosi, 

tokaji intézmények lakói, de az Irgalmas Samaritánusból, Magdaléne-

umból, Patrónus Egyesületből, és az Őz közi intézetből is rendszeresen részt vesznek a fiata-

lok alkalmainkon. 

A jubileumi csendesnapon a bibliamagyarázat szolgálatát Kertészné Ágnes, a VISZ (Va-

sárnapi Iskolai Szövetség) munkatársa vállalta. Derűs egyszerűséggel, játékosan adta át a 

nyitott fülekbe és szívekbe a bibliai igét; Józsué könyvéből Ákán bűnének a történetét, me-

lyet még szemléletesebbé tett a Jakab apostol levelében található ige: „Engedelmeskedjetek 

azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” A játékok, vetélkedők vidám 

hangulatban folytak le, és a közös ebédnél tovább szövődtek a barátságok.  

Reméljük, hogy a tárgyi ajándékokon kívül az ige ajándékát is magukkal vitték vendége-

ink. Számunkra pedig az az ajándék, hogy a fiatalok szívesen várják a következő alkalmat. 
Huszárné Trizner Mária gyógypedagógus  

/ÉLIM/

S.A. 
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Március 5-én Gáncs Tamás, végzős teológus tartotta gyülekezetünkben az ifjúsági órát. A 

beszélgetés a mai „mennyország-elképzelések” témája köré összpontosult. Azért is, mert a 

hallgató ebből írja szakdolgozatát. Tamás egy kérdőívet mutatott meg és töltetett ki velünk, 

ami közvélemény-kutatásának alapjául szolgált. Háromszáz ember körében végezte el ezt a 

felmérést, magukat vallásosnak tartók és felekezetekhez nem tartozók között. A kérdések 

többsége arra irányult, hogy fogalmazzuk meg: hogyan, hol, milyennek képzeljük el a 

mennyországot.  

Elmondta nekünk azt is egy-egy kérdés megvitatása után, hogy hogyan vélekedtek a 

megkérdezettek. Akadtak olyanok, akik a mennyet a rózsaszín, csöpögő massza kategóriába 

sorolták, vagy kijelentették, hogy szerintük nincs is.  

Mindenesetre az emberiséget hosszú idő óta foglalkoztatja a kérdés: mi lesz velünk a 

halál után? Egész életünket befolyásolhatja az ezzel a gondolattal való foglalkozás. Renge-

teg művészeti alkotás (verse, festménye, dal) is közvetít valamiféle üzenetet az elképzelé-

sekről. Nehéz válaszolni azokra a kérdésekre, hogy hol van a mennyország, vagy mit lehet 

ott csinálni…? Hiszen nincsenek pontos információink, a Biblia nem beszél erről részlete-

sen, és sajnos az egyházaknak sincs kiforrott, letisztázódott álláspontjuk róla, ritkán halljuk 

istentiszteleteken. Viszont arra a kérdésre, hogy „te ott leszel-e?” –mindenkinek tudnia kell 

a választ.  

Isten valami nagyon csodálatosat készített nekünk, aminek már itt a Földön részesei le-

hetünk, hiszen Krisztus mondta: „Isten országa közöttetek van”. Ezúton is köszönjük Ta-

másnak, hogy arra ösztönzött minket, hogy gondolkozzunk el egy olyan megfoghatatlan 

csodán, ami fölött sokszor elsiklik a figyelmünk, pedig az egyik legfontosabb kérdése éle-

tünknek. 

Adámi Eszter és Kőrösi Szabó István 

 

KONFIRMANDUSOK KIRÁNDULÁSA 

Január 26-án délután, sűrű hóesésben indultunk útnak Tokajba, hogy a Sztehló Gábor 

otthonban töltsünk három napot. Felkészítő lelkészünk: Bozorády Zoli bácsi, és hittantaná-

runk: Bozorády Zsuzsa segítségével biblia-tanulmányozó órákat, reggeli és esti áhítatokat 

tartottunk, és tanultuk Luther Márton Kis Kátéját. Először Ábrahám majd Izsák és Jákób tör-

ténetével ismerkedtünk meg, az Újszövetségből pedig Lukács 

evangéliumát tanulmányoztuk. 

Önállóan dolgoztuk fel a kapott igeszakaszokat, majd kö-

zösen megbeszéltük a példázat mondanivalóját. 

A tanulás mellett sokat szánkóztunk, hógolyóztunk és sé-

táltunk. Hosszú túrákat tettünk a Tisza partján. 

Mi még most is örömmel idézzük fel tokaji élményeinket, 

amikor a konfirmációi órán együtt vagyunk, és várjuk a követ-
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kező szombat délelőttöt, hogy ismét találkozhassunk, mert ezen a kiránduláson még jobban 

megismertük és megkedveltük egymást. 

Köszönjük Zoli bácsinak és Zsuzsa néninek az együtt töltött tokaji napokat.  

Balázs Beáta a Kossuth gimnázium tanulója 

 
     

KÖNYVAJÁNLAT  
Heinz Schäfer: Kétszer vagy háromszor 

 

„Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá! Ímé, mindezt két-

szer, háromszor cselekszi Isten az emberrel, hogy megmentse lelkét a sírtól, hogy világoljon 

az élet világosságával.” (Jób 33,14.29-30) 

Sabine eladó egy üzletben. Testvére, Barna tanul. A család illendően eljár a templomba, 

de apja véleménye szerint nem kell a vallást túlzásba vinni. A lány életébe csak a vakmerő 

Trudival való barátsága visz némi színt, ő ismerteti meg egy kedves fiúval. 

Aztán Isten szólni kezd… 

Barna ifjúsági vezető lesz, tábort szervez a rábízott fiúknak. Egy hegyi kirándulás során 

veszélyes baleset történik. A vezető, aki az egészért felelős, csak az imádság erejében bíz-

hat. 

Sabine rövid időre szanatóriumba kerül. Egy este barátjával a közeli faluba kirándulnak, 

ahol egy parasztember Isten igéjét hirdeti. A lány teljesen felkavarodik. 

Trudi teherbe esik, és a barátja elhagyja. Kétségbeesésében már nem lát semmilyen ki-

utat. 

Ekkor érkezik a városba Winkler segédlelkész. Szembesülve a gyülekezet állapotával, a 

helyi viszonyokkal, ifjúsági evangélizációt szervez. 

Isten folytatja munkáját… A kezdeti ellenállás, gúnyolódás után az elrontott életek meg-

változnak, megoldást találnak Jézusnál. Van erre lehetőség, ha Isten szól – kétszer vagy há-

romszor. 

Ismertette: Adámi Mária 

A könyv megvásárolható a nagytemplomban a könyvterjesztőnél. 
 
 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel várunk mindenkit a húsvétvasárnap este  

 

18 órakor tartandó zenés áhítatra a nagytemplomba. 
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HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBŐL 
 

❖ Szomorúan, de imádságos szívvel és bizakodással kísértük figyelemmel az egyházi oktatási intéz-

mények állami támogatásának csökkentéséről, megnyirbálásáról folyó vitát és az azzal kapcsolatos 

döntést. Ez iskolánkat a 2005. évre olyan pénzügyi helyzetbe hozta, hogy a költségvetési tervünk 

bevételi és kiadási oldala – igen szigorú takarékossággal is- csak plusz országos egyházi támogatás-

sal kerülhet egyensúlyba. 

❖ Január végén, az előírások szerint zártuk az első félévet. Nevelőtestületi értekezleten és szülői érte-

kezleten is megállapítottuk, megbeszéltük, hogy az iskola tanulóinak magatartása megfelelő, szor-

galma jobb kellene, hogy legyen, tanulmányi eredményessége az előbbiek alapján átlagos. Legalább 

a gyermekek egyharmadának kellene javítania a szorgalmán és nyolc-tizenkét gyermeknek jelentő-

sen a magatartásán. 

❖ Sikeres, eredményes foglalkozásokat tartanak a következő tanévben első osztályokat tanító tanító 

nénik az érdeklődő óvodások számára, amelyeken a szülők is részt vesznek. A látogatottság biztató, 

eddig közel ötven gyermeket hoztak el szüleik. 

❖ Február 5-én az iskola szülői közössége és alapítványa szervezésében jótékonysági bál volt. A bevé-

telt, ami az eddigi legmagasabb összeg, (800 ezer forint fölött volt) tantermi tanulói bútorokra és a 

tanulók kirándulásának és táborozásának támogatására fordítjuk. 

❖ Február 16-án délután a nevelőtestület nagy része meghallgatta dr. Korányi Andrásnak, az Evangé-

likus Hittudományi Egyetem tanárának „Szenteld meg a munkanapot!” című előadását. A 6-7-8. év-

folyam tanulóival megnéztük a „Luther” című filmet. 

❖ Az osztályfőnökök elkészítették és elküldtük 8. osztályosaink továbbtanulási jelentkezési lapjait. 

Közel húszan jelölték valahányadik helyen az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumot. 

 

❖ Megkezdődtek a „tavaszi tanulmányi versenyek” és megszülettek az első jobb eredmények is. 

- Az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola által szervezett megyei helyesírási versenyen 

Horváth Patrik 2. osztályos tanuló II. helyezett lett. 

- A városi kémia versenyen Deák János 8. osztályos tanuló I., Sipos Evelin 8.osztályos diákunk az V. 

helyen végzett. 

- Az „Arany János” versmondó versenyen Tóth Dániel 1. osztályos tanuló a II. helyezést szerezte meg. 

- A „Curie” kémia levelező versenyen négy tanulónk jutott a területi döntőbe, ahol szépen szerepeltek. 

- A Zrínyi Ilona matematika verseny „Buksitörő” részversenyén Kotán Tamás 2. osztályos I. helyezett 

volt. 

- A Z. Szalay Pál megyei rajzverseny városi fordulóján az 5. osztályosok között a megosztott I. helyen 

végzett Krutilla Csilla és Kovács Aliz, a 6. osztályosok között I. helyezett lett Sallós Dorka, IV. 

lett Nagy Jolán, a hetedikesek között III. helyezést ért el Krutilla Eszter. Az első helyezettek beju-

tottak a megyei döntőbe. 

 

Az elmúlt időszakban több országos egyházi szervezésű értekezleten, megbeszélésen vet-
tem részt, ahol a törvényi változásokkal és az azokhoz kapcsolódó teendőkkel foglalkoztunk. 
Az egyházkerületi felügyelői konferencián rövid tájékoztatást adtam iskolánkról, örömeinkről, 
gondjainkról és terveinkről. 

Takács Ferenc 

igazgató 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságkötések: ”…Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 

Herpay Gábor és Holik Zsuzsanna, Ferenczi János és Gyurján Ilona. 

 

 
 

Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 

Radnai Péter, Hatházi Eszter, Járó Tamás, Járó Zsuzsanna, Mikolai András, 

Mikolai Adrienn. 
 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 

Kolozsi János (65), Pristyák Andrásné Karahuta Margit (79), Franczel Pálné 

Karasz Julianna (77), Cservenák Mihályné Pócsik Erzsébet (79), Klepács Já-

nosné Szolár Erzsébet (86), Gyurján István (49), Hell Jánosné Garai Julianna 

(75), Moravszki Jánosné Mihalik Zsuzsanna (67), Bencs János (75), Németh 

Antalné Zatureczky Zsuzsanna (80), Nagy Béláné Barta Ilona (83), Kukucska 

Mihály (84), Tóth Zoltán (48), Kurbely János (90), Ilcsik Istvánné Drenyószki 

Julianna (82), Zsíros Ferencné Szilvási Erzsébet (72), Gulyás Mihályné Kus-

nyerik Zsuzsanna (72), Ferenc Pál (62), Bencsik Andrásné Harman Zsuzsanna 

(84), Olman Pálné Hudák Ilona (92). 

 

 

 

 

NINCS A SÍRBAN Ő! 

 

Elmúlt a mély gyász, szívbe markoló, 

Új hajnal virradt; csodás, ragyogó. 

Megváltónk sírján nincsen már a kő, 

Síri ágyán is csak egy keszkenő. 

Ujjongj hát szívem, nincs a sírban Ő! 

 

Asszonyok látták, beszéltek vele, 

Átjárta szívük, szíve melege. 

Olyanok voltak, mint az álmodók, 

A legcsodásabb örömhírt hozók, 

Néktek; kesergők, könnyes gyászolók. 

 

Halál völgyében nincs többé sötét, 

Jézus nappalra váltotta az éjt. 

Felhőtlen égen ragyog már napunk, 

Haláltól félni nincs többé okunk. 

Nem tarthat fogva, Jézusé vagyunk! 

 

Pecznyík Pál 
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Kérjük testvéreinket, adójuk 1 % -ával támogassák az evangélikus egyházat és 

intézményeit 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 

0035 

A másik 1 % a következő alapítványainkra adható: 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” 

alapítvány, mely templomunk felújítását szolgálja 

Adószám: 18801703 -1 -15 

Az Evangélikus Általános Iskola alapítványa: „Szülők a gyermekeinkért” 

Adószám: 18790256 -1 -15 

A „Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért” 

Adószám: 18796104 -1 -15 

„A Luther Márton Kollégium Tanulóiért” alapítvány 

Adószám: 18803640 - 1-15 
 

 

 

 

KONFIRMÁCIÓI VIZSGÁK 2005. 

 

 

 

Felkészítő lelkész neve 

 

Időpont Helyszín 

Adámi László Április 23-a  

szombat 17 óra 

 

Gyülekezeti terem 

(Luther tér 14 sz.) 

Bozorády Zoltánné Április 23-a  

szombat de. 10 óra 

 

Gyülekezeti terem 

Labossa Péter Április 23-a  

szombat 18 óra 

 

Kistemplom 

Sztankó Gyöngyi Április 22-e  

péntek 17 óra 

 

Gyülekezeti terem 

Bozorády Zoltán lelkész úr csoportja konfirmációi vizsgájának időpontját a későbbiekben 

hirdetjük 

 



Hírmondó 2005. HÚSVÉT 
   

 

12 

 

HÍREK 
 

❖ Március 27-én húsvétvasárnap áttértünk a nyári időszámításra. E naptól az esti 

istentiszteletek, és bibliaórák kezdése 18 órára módosul a nagytemplomban 

és a gyülekezeti teremben, kivétel a keddi közösségi óra, ami 17 órakor 

kezdődik. 

❖ Húsvétvasárnap a nagytemplomban 18 órakor zenés áhítatra várunk minden ér-

deklődőt. 

❖ A Szolgáló Női Közösség következő szeretetvendégsége április 10-én vasárnap 

(a nyári időszámítás miatt) 1630 –kor kezdődik az Evangélikus Általános Is-

kola dísztermében. Vendégünk Füle Lajos, Vásárosnaményban élő reformá-

tus testvérünk, aki verseivel és személyes bizonyságtétellel szolgál közöt-

tünk. 

❖ Április 24-én, Cantate vasárnapján de. 10 órakor a nagytemplomba konfirmációi 

istentiszteletre várjuk a gyülekezet tagjait. 

❖ Felhívjuk gyülekezetünk tagjainak figyelmét arra, hogy a nagytemplomban 

könyvterjesztőnknél átvehető „Készpénz átutalási megbízás” (sárga csek-

kek), melyen befizethetik az egyházfenntartói járulékot, valamint adományt 

utalhatnak „A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítványnak, 

és megrendelhetik (kedvezményesebben, mintha készpénzért vásárolnák) az 

Evangélikus Élet című hetilapunkat. 

 
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK A GYÜLEKEZET MINDEN TAGJÁNAK! 

 

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: 2005. május 5. 

Lapzárta: 2005. április 21. 

 

Az Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 és 06 20/824 67 82 Fax: 

508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné, Závodny Éva 

Felelős szerkesztők: Demcsákné Balczó Ildikó, Labossa Péter 

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 2000 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

