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Így szól az Úr: 
„Nem maradok el tőled, nem hagylak el.”

Józsué 1,5 c
 

 XV. évf. 1-2. szám 
2006. január-február 

 
 

 küszöböt már átléptük, s a 365 szo-
bából néhányat belülről is megismer-
tünk abban az épületben, amelyre az 
égi kéz messze világítóan ráírta: 

2006. Az ajtókon nincsenek tiltó táblák: „Ne tes-
sék kopogni!” „Várjon, míg szólítjuk!” vagy ha-
sonlók. Mindenütt biztatás, bátorítás: „Veled le-
szek. Nem maradok el tőled, nem hagylak el.” 
Nyílnak az ajtók, új napok kezdődnek, sokfélék, 
változatosak. Egy valami nem változik, Isten je-
len van, bánatban és örömben, csikorgó hidegben, és simogató napfényben egy-
aránt. 

A

 
 A szolgaságban született, mégis szabadlelkű, és másokat is szabadságra vezető 
Mózes elköltözött az örök hazába. Helyére Józsuénak kellett állni. Isten akarata 
volt ez. A nép szabad, de hazátlan. Be kell vezetni az Ígéret földjére. A 
megnövekedett feladatot és felelősséget Isten olyan ember szívére és vállára he-
lyezte, aki Mózes mellett alapos képzést kapott arról, hogy mit jelent hinni és en-
gedelmeskedni. Volt módja megtapasztalni Isten jelenlétének áldását és erejét is. 
Tudja, elég Isten ígérete. Az út nem lesz mentes akadályoktól, megpróbáltatások-
tól, de mindezekben Isten győzelemre segít.  
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 Az ígéret Józsué szívéből tovább sugárzott és fényébe vonta az egész népet. 
Mindenkihez szólt és bátorított a továbblépésre. A Mózes által mutatott irányt kel-
lett vállalni, és Isten vállalta a Mózesnek adott ígéretek teljesítését. Az Ígéret föld-
jén otthonuk lesz, biztonságban élhetnek. A 40 évi pusztai vándorlásnak vége. Új 
kezdődik, előrelépés, fejlődés, és küzdelem is. „Légy bátor és erős. Őrizd meg és 
tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj 
el tőle, se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz.” (7. 
vers) 
 
 Nem ismerjük a holnapot, nem tudjuk miben lesz részünk, ha kitárul előttünk 
egy új nap ajtaja. Politika, gazdaság, egyházunk, gyülekezetünk, családi életünk, 
egyéni életünk területén a reményeink nem mindig valósulnak meg. Isten ígérete: 
„Veled leszek. Nem maradok el tőled, nem hagylak el.” Ez bátorító és figyelmezte-
tő tény. Elkötelez a hitből fakadó engedelmességre, a Szentírás tanulmányozására 
és ahhoz való igazodásra, és az imádkozásra. 

Bozorády Zoltánné 
Füle Lajos: Év elején 
 

 „Háromszázhatvanöt napot 
 az év naptárja egybefűz. 
 Hány kérdőjel, titok van ott! 
 S melyik nap lesz pirosbetűs 
 

 kinek-kinek? – Egyet tudunk: 
 közöttünk lesz az Irgalom, 
 hisz JÉZUS így ígérte ezt: 
 velük leszek minden napon.” 
 

 

                               
 

Beszámoló a presbiteri ülésről 
 
2006. január 31-én egyházközségünk presbitériuma ülésezett és a következő határozatokat 
hozta. 
1. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma az új kántor illetményét 

2006. január 1-jétől bruttó 97.000 Ft-ban (nettó 75.435 Ft-ban) állapítja meg, mely il-
letményhez hozzátartozik a Luther tér 9.sz. alatti szolgálati lakás használata és köz-
üzemi díjának térítése is. 

2. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma az egyházközség új levéltá-
rosának illetményét (napi 4 óra) 2006. február 1-jétől bruttó 46.500 Ft-ban (nettó 
40.224Ft-ban) állapítja meg. 

 Mindkét állásnál a presbitérium visszatér az illetmény kérdésére a határozott idejű 
munkaszerződések leteltével, a véglegesítéskor. 
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3. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség fenntartásában lévő Evangélikus Általános 
Iskola jelenlegi 2.a és 2.b osztályának létszámát a Közoktatásról szóló törvény 102.§ 
2. bek. C. pontja, és a 3. sz. melléklet II. rész 7. pontja alapján 2006. január 1-jétől 
20%-kal, maximum 30 főre felemelheti. 

4. A presbitérium javaslatot tett az egyházmegyei felügyelő és esperes személyére 
vonatkozóan. Esperesi tisztségre Adámi László lelkész urat és Sztankó Gyöngyi 
lelkésznőt javasoljuk. Egyházmegyei felügyelőnek Abaffy Zoltánt és Márföldi Istvánt 
javasoljuk. Az egyházmegyei elnökség és az országos felügyelő választására 2006. 
március 19-én a nagytemplomban, a de. 1000 órai istentisztelet után egyházközségi 
közgyűlésen kerül sor. 

5. Az egyházközségi általános tisztújítás menetéről is értesül a presbitérium, melyet a 
Hírmondó jelenlegi számában olvashatunk. 

A 43 presbiterből 28-an vettek részt az ülésen, a határozathozataloknál a presbitérium 
minden esetben egyhangúlag döntött és így fogadta el azokat. 

Labossa Péter 
igazgató lelkész 

 
§   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   § 

 
VÁLASZTÁSOK ÉVE EGYHÁZUNKBAN 

 
 
 
A Magyarországi Evangélikus Egyházban hatévenként általános tisztújításra 

kerül sor. Legutóbb 2000-ben mozdult meg az ország evangélikussága, s választot-
ta meg mintegy 280 gyülekezetünk, 16 egyházmegyénk, és 3 egyházkerületünk 
tisztségviselőit.  

A 2006-os esztendőben Isten Szentlelkét kérve indulunk a bölcs döntések 
meghozatala felé.  

Az újabb hat évre szóló megbízások Országos Közgyűlés által elfogadott 
menetrendje a következőképpen alakul: 

 
 Első lépésben február végéig az egyházmegyei és országos jelöltlista (esperes, egyház-

megyei felügyelő, országos felügyelő) véglegesítése történik meg az egyházmegyei il-
letve az országos közgyűlésen.  

 
 Ezt követően március 31-éig a választás fő részének lebonyolítása következik. Egyhá-

zunk alappillérei a gyülekezetek. Közgyűléseiken választják meg saját tisztségviselői-
ket, a felügyelőt, a gondnokot, a pénztárost, a számvevőszéki elnököt valamint a pres-
bitérium tagjait. A 3000 főt meghaladó gyülekezetek – így a nyíregyházi is –, az 
előbbieken kívül legalább 50 főnyi képviselő testületet is választanak. Ezzel egy 
időben a fent említett határidőn belül az egyházmegyei közgyűlési küldöttek 
megválasztása történik, ekkor kell leadni a szavazatokat az egyházmegyei elnökség 
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ténik, ekkor kell leadni a szavazatokat az egyházmegyei elnökség tagjaira, ki legyen az 
esperes, az egyházmegyei felügyelő és az országos felügyelő?  

 
 Májustól az új egyházmegyei elnökségek beiktatására kerülhet sor. Május végéig a vég-

leges egyházkerületi jelöltlistát kell jóváhagyni az egyházkerületi közgyűlésen.  
 
 Június 30-áig az egyházmegyei közgyűlések tagjai lebonyolítják az egyházmegyei vá-
lasztásokat (saját tisztségviselők, presbitérium), továbbá az egyházkerületi közgyűlési 
küldött, a zsinati tagok megválasztását. Szintén június 30-áig kell az egyházközségi köz-
gyűlésnek megszervezni a választások második részét (szavazat leadása az egyházkerüle-
ti felügyelőre). 

 
 Augusztustól az új egyházkerületi felügyelők - (kerületenként egy) - beiktatása történik 

meg. 
 
 A következő határidő szeptember 30-a amikor, az egyházkerületi szinten történő válasz-

tások folynak majd. Az egyházkerületi közgyűlés feladata, hogy saját tisztségviselőit, 
továbbá az országos presbitereket, zsinati tagokat és országos munkaági bizottsági ta-
gokat megválassza. Ebbe az időszakba esik (jún. 30- szept. 30.) a zsinatai tagok meg-
választása (EHE, szeretetintézmények, közoktatási intézmények képviselői, missziói 
küldött). 

 
 Októbertől lehetséges az új országos felügyelő beiktatásának időpontját kijelölni.  

 
 December 1-jéig megalakul a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata, és megvá-

lasztásra kerülnek a zsinat saját tisztségviselői, az országos tisztségviselők és a zsinati 
bizottsági tagok. December 15-éig kell megalakulnia az országos presbitériumnak, 
mely egy-egy országos munkaági bizottsági tagot választ.  

 
 2007. március 15-éig megalakulnak a munkaági bizottságok, június 30-áig az intézmé-

nyi igazgatótanácsok megválasztását kell lebonyolítani.  
 
A több lépcsős választási folyamatban a nyíregyházi gyülekezetet leginkább érintő időszak 
ez év februárja és márciusa. Ebben a két hónapban a gyülekezet életét és szolgálatait 
közvetlenül érintő személyi változások, a gyülekezet egyes testvérek felé megnyilvánuló 
bizalma hat évre határozza meg a nyíregyházi közösség életét.  

Egyházunk Törvénykönyvében a választásokra vonatkozó hatályos törvényeket a 
www.lutheran.hu weboldalon találhatjuk meg. 

 
Egyházunk Urának áldását kérem otthoni gyülekezetem életére, döntéseinek meghozatalához. 

 
Közreadta: Horváth-Hegyi Olivér püspöki titkár 

§   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   §   § 

http://www.lutheran.hu/
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Általános tisztújítás a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben – 2006. 
Az Egyházközségi Elnökség javaslata a lebonyolítást illetően 

 
1. Az általános tisztújítás első lépcsője a körzeti jelölőbizottságot választó egyházközségi 

részközgyűlés–minden körzetben. A jelölőbizottság létszáma 3-5 fő lehet. A jelölőbi-
zottság tagjai megválasztják–maguk közül–a bizottság elnökét, akit a részközgyűlés de-
legál az összgyülekezeti jelölőbizottságba. A körzeti jelölőbizottság előkészíti a körzeti 
tisztújító-választó egyházközségi részközgyűlést. Körzetenként megválasztandó: körzeti 
felügyelő, 6 presbiter, 10 képviselőtestületi tag. A körzeti jelölőbizottságot megválasztó 
egyházközségi részközgyűlés határideje 2006. február 19-e.  

 
2. A körzeti tisztújító-választó egyházközségi részközgyűlések határideje 2006. március 5. 
 
3. Összgyülekezeti egyházközségi tisztújító-választó közgyűlés. 2006. február 19. után az 

összgyülekezeti jelölőbizottság megkezdheti munkáját. A következő tisztségeket kell 
megújítani ill. betölteni: egyházközségi felügyelő, egyházközségi másodfelügyelő, egy-
házközségi jegyző, egyházközségi számvevőszéki tagok és elnök (összesen 3 tag), egy-
házmegyei közgyűlési tag (3).  

 A tisztújító-választó közgyűlés javasolt időpontja, helye: 2006. március 12. – a 
Nagytemplomban, a 1000 órai istentiszteletet követően. 

 Az új tisztségviselők beiktatásának időpontja: 2006. március 26-án, a Nagytemplomban 
a 1000órai istentisztelet keretében. 

 
4. Ki választhat? Ki választható?- „A Magyarországi Evangélikus Egyházban választó és 

szavazati joga annak a nagykorú egyházközségi tagnak van, aki egyházközsége nyilván-
tartásában (választói névjegyzék) szerepel...” (2005. Évi VII. Tv. 2.§)  

 „Egyházi tisztségre – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – csak rendezett életvitelű, 
konfirmált, nagykorú egyházközségi tag választható meg, ha egyébként a tisztség betöl-
téséhez megkívánt többi feltételnek eleget tesz…”(2005. Évi VII. Tv 3.§) 

 
5. Kérjük, hogy a jelöléseket a tisztújító-választó egyházközségi részközgyűlések és köz-

gyűlés előtt legalább egy nappal adják le, hogy a közgyűlések előkészítése megtörtén-
hessen és azok ékes rendben lefolyhassanak. 

 
6. Kérjük a gyülekezeti tagokat, hogy imádságban hordozzák a tisztújító választásokat, vá-

lasztandókat; az Úr adjon bölcsességet, világosságot mindannyiunknak, hogy az Ő or-
szágának épülését tudjuk munkálni! 

Demcsákné Balczó Ildikó   Labossa Péter 
egyházközségi felügyelő   igazgató lelkész 
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN IS ELKEZD�DÖTT AZ ÁLTALÁNOS TISZTÚJÍ-
TÁS... 

 
Egyházi törvényeink 6 évenként általános tisztújítást írnak elő, vagyis minden egyházkor-

mányzati szinten újra kell választani a felügyelőket (egyházmegyékben az espereseket is!), tisztség-
viselőket, presbitereket, testületi tagokat. Az általános tisztújítás az egyházközségekben kezdődik, 
és ennek most a törvényi előírások szerint nálunk is 2006. március 31-ig meg kell történnie. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2002-ben elfogadott szervezeti és működési sza-
bályzata szerint: „A körzeti részközgyűlés saját hatáskörben választja a körzeti felügyelőt (ill. belá-
tása szerint a körzeti gondnokot és jegyzőt), valamint a körzet presbitereit és képviselőtestületi tagja-
it.” Ez összhangban van a zsinat által tavaly megalkotott 2005. évi IV. törvény 16§ (3) bekezdésével 
is! Új dolog viszont, hogy a 2005. évi VII. törvény 19§ (2) bekezdése előírja: „Az általános tisztújí-
tás során az illetékes egyházi önkormányzat közgyűlése 3-5 tagú jelölőbizottságot választ, hatéves 
időtartamra... A jelölőbizottság tagjai más tisztségre is megválaszthatóak.” 

Ennek, valamint körzetünk több városrészre és településre kiterjedő jellegének és alkalmainak 
figyelembevételével hirdettük meg – elsőként – a III. körzet részközgyűlését 2006. január 29-re, 
az általános tisztújítás előkészítése és körzeti jelölőbizottság megválasztása végett. 

 

A borbányai istentisztelethez kapcsolódó közgyűlésen a következő döntések születtek: 
- a közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy 3 tagú körzeti jelölőbizottságot állít fel; 
- ugyancsak egyhangú határozattal úgy döntött, hogy a körzeti jelölőbizottság elnökét de-

legálja az összgyülekezeti jelölőbizottságba; 
- ezután titkos szavazással megválasztotta a körzeti jelölőbizottság tagjainak Berze Zsolt 

(Nyíregyháza-Borbánya), Botos Antalné (Nagykálló-Ludastó) és Veres Jánosné (Nyír-
egyháza-Vargabokor) testvéreinket; 

- végül – egy tartózkodás mellett – úgy döntött, hogy a körzeti választásoknál alkalmazza, 
az összgyülekezeti (egyházközségi felügyelő, másodfelügyelő, jegyző stb.) tisztségekre 
történő választásoknál pedig ugyancsak figyelembe venni ajánlja azokat a szempontokat, 
amelyeket Garai András testvérünk 20 pontban, bibliai alapon megfogalmazott: „Ki a 
RENDEZETT ÉLETVITELŰ egyházi tisztségviselő?” 

A közgyűlés keretében ezután lehetőség nyílt a körzeti felügyelői, presbiteri és képviselőtestü-
leti tisztségekre alkalmasnak tartott személyek jelölésére is. A jelölőbizottság tagjainak és a körzeti 
elnökségnek az egyetértésével az újabb – immár választó! – III. körzeti részközgyűlés időpontja 
2006. február 19-re lett kitűzve, ugyancsak a de. ½ 10-kor kezdődő borbányai istentisztelethez kap-
csolódóan. 

A közgyűlés bezárását követően a jelölőbizottság tagjai megválasztották maguk közül az elnö-
köt Berze Zsolt személyében. 

Időközben az egyházközség más körzeteiben is elkezdődött az általános tisztújítás előkészítése. 
Amikor az egyházi szervezet ügyeivel kell foglalkoznunk, tudnunk kell, hogy ez a dolog a ru-

házathoz hasonlítható. Akármilyen szépen felöltöztethetünk egy halottat, attól az nem lesz élővé, de 
mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy az élő szervezetnek is szüksége van a rendes ruhára eb-
ben a hideg világban. Ami a lényeget, az életet illeti, a közgyűlést előkészítő istentiszteleten – töb-
bek között – ezt is énekeltük, Jézus Krisztus Urunkhoz fordulva: „Békessége, oltalma légy néped-
nek, Szaporítsad számát te híveidnek, Mindnyájunknak add a te Szentlelkedet, Hogy hirdessük ál-
dással nagy nevedet!” (262. ének 3. v.) 

Adámi László a 3. sz. körzet lelkésze 
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VÁLASZD HÁT AZ ÉLETET, HOGY ÉLHESS TE ÉS UTÓDAID IS! 
 

A 2006-os esztendő a választások éve lesz hazánkban. Most kezdődik evangélikus 
egyházunk vezető tisztségviselőinek választása, tavasszal a parlamenti választások, ősszel 
pedig a helyhatósági választások késztetnek állásfoglalásra minden gyülekezeti tagot. 

A címbeli ige is egy „választási kampány” keretében hangzott el. Az egyiptomi rab-
szolgaságból szabadulva, Kánaán határán mondott el Mózes egy részletes helyzetértékelést 
(Mózes 5. könyvének 29-31. része). 

Választani csak élő ember tud. Az élet Isten nézőpontjából nem pusztán biológiai je-
lenségek, hanem lelki állapot kérdése is. Mint ahogy a „föld porából” létrejött, önfenntartó 
testünk is Isten teremtő műve, így az „ÉLET leheletét is Ő lehelte” az első emberpár orrá-
ba, és így lett az ember, élő lélekké (Károli – ford.) 

Úgy látta jónak Teremtőnk, hogy ne nélkülünk, ne helyettünk szabja meg földi éle-
tünk körülményeit, hanem minden alkalmatlanságunk ellenére is bevonjon minket ebbe a 
világkormányzó munkába. 

A tőle való, rendjébe illeszkedő jó választásaink így megerősítik hitünket és ragasz-
kodásunkat Őhozzá, rossz választásaink keserű gyümölcsei pedig alázattal hozzá terelnek 
vissza. 

„Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Máté 7,16) Aki az élet fejedelmének enge-
delmeskedve az új lelki-életek születésén, új gyülekezetek, egyházi iskolák, szeretetintéz-
mények létrejöttén fáradozik, az Élet párti. Aki a magzati életet is életnek tekinti, aki a csa-
ládot, a gyermeket Isten ajándékának tartja, aki számára fontos a fogyatékos, a hátrányos 
helyzetű ember is, - az Élet párti. Aki nem csak a maga hasznát nézi, hanem a másokét is 
(Fil 2,4), az Élet párti. 

„… előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, 
hogy élhess te és utódaid is! Szeresd az Urat a te Istenedet, hallgass szavára, és ragasz-

kodj hozzá…” 
ps 

 
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 
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„A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány  
2005. évi zárszámadása 

1. BEVÉTELEK 
1.1. Adomány banki átutalással 44.500 Ft 2.025.110 Ft 
1.2. Adomány pénztári befizetéssel 1.980.610 Ft   
1.3. Folyószámla kamata 6.422 Ft  
1.4. Lekötött betét kamata 70.522 Ft  
1.5. SZJA 1%     426. 801 Ft  

    
Összesen: 2.528.855 Ft  

2. KIADÁSOK 
2.1. Templomfelújítás  
2.11 Oldallépcsők végszámla 800.000  
2.12. Teljes oltár fertőtlenítése 547.340  
2.13. Oltárkép restaurálása 1.110.000  
2.14. Oltárkép keretének restaurálása 840.000 3.443.941 
2.15. Oltártér szőnyegpadló csere 55.801  
2.16. Szentélylábazat felújítása 52.000  
2.17. Ideiglenes függöny az oltárra 38.800  
2.2. Bankköltség 2.496.  
2.3. APEH bírság 10.000  
2.4. Postaköltség 1.056  
2.5. Írószer, nyomtatvány, fénykép        3.265  

   
Összesen: 3.460.758 Ft  

ZÁRÓMÉRLEG 
Előző évi pénzeszközök összege: 1.814.250 
2005. évi bevételek +2.528.855
 4.343.105 
2005. évi kiadások összege -3.460.758
  
Pénzeszközök 2005. december 31-én 882.347 Ft 

Pénzeszközök megoszlása  
  
Készpénz 13.580 
Folyószámla 160.812 
Lekötött betét 707.955 
  
Összesen: 882.347 Ft 

Összeállította: Demcsákné Balczó Ildikó a kuratórium elnöke 
Nyíregyháza, 2006. január 5. 
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Köszönetnyilvánítás 
 
„A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány kuratóriuma köszönetet mond 
mindazoknak, akik a 2005. évben adományukkal ill. személyi jövedelemadójuk 1%-ával 
támogatták az oltárkép és díszkeretének restaurálását.  
Nagytemplomunk felújítását folytatni szeretnénk. Amennyiben testvéreink erre indíttatást 
éreznek, további adományokat szívesen fogadunk. 

Az alapítvány kuratóriuma 
 
 
 

 

Még egyszer az oltárkép és díszkeret restaurálásáról 
 

 
A restaurált oltárképről egyöntetűen az a vélemény, hogy gyönyörű lett. A díszkereté-

vel kapcsolatban viszont gyakran tapasztalok idegenkedést, aggályoskodást, ezért úgy 
éreztem, hogy néhány sokak által nem ismert, vagy végig nem gondolt szempontra fel kell 
hívnom a figyelmet. 

Az oltárunk 1965-óta „mindenestől” védetté lett nyilvánítva, ami azt jelenti, hogy 
azon bármilyen változtatást csak a műemlékvédelem engedélyével, annak előírásai szerint 
lehet végezni. A restaurálás alapszabálya szerint mindent az eredeti, legrégebbi formájában 
szabad csak visszaállítani.  

Mikor 1788-ban (két évvel a templom felszentelése után) megtörtént az oltár felállítá-
sa, a díszkeret, de az oltár többi része is fehér-arany-piros színű volt. Ezt a restaurátorok, a 
keret felületének szakértő feltárásával állapították meg. Valamikor az aranyozás megkop-
hatott, s ekkor az egész oltárt egy értéktelen, sötét bronz-
festékkel kenték be. Szeretnék rávilágítani arra, hogy töb-
bünk véleménye szerint milyen előnyei vannak ennek a ma 
még szokatlannak tűnő külső megjelenésnek. 

- Felébreszti a vágyat arra, hogy egyszer az egész 
oltár visszanyerje eredeti szépségét, színét. 

- A feltűnő keret odavonzza a tekintetet az oltár-
kép lényegére, Krisztusra. 

- A keret valaki véleménye szerint olyan, mintha 
Isten szeretetének tüze venné körül a Golgotát. 

- Nem utolsó sorban gondolhatunk arra is, hogy a 
hihetetlenül nagy áldozat vállaló templomépítő 
elődök ilyennek látták a keretet. 

Demcsákné B. Ildikó 
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Bemutatkozás 
2006. január 1-jétől egyházközségünkben – egyelőre fél évre – Demen Szabolcs ka-

pott megbízást a kántori teendők ellátására. (Az énekkart a próbaidő alatt továbbra is 
Nagyváti Pál vezeti – szerk. megj.) 

Kedves Szabolcs! Szeretettel köszöntjük Nyíregyházán. Kérjük, legyen szíves bemu-
tatkozni a Hírmondó olvasóinak. 

 
1978. április 20-án születtem Salgótarjánban, - 

a sámsonházi születésű evangélikus Demen Mihály 
és a római katolikus vallású Zeke Ágnes első fiú-
gyermekeként. 

Zenei érdeklődésem már elsős általános iskolás 
koromban kezdődött, amikor szüleim beírattak a 
pásztói zeneiskola furulya szakára. Ötödikes korom-
ban, 1986-ban kerültem a Fóti Kántorképző Intézet 
nyári tanfolyamára, ahol több kedves tanárom – 
Trajtler Gábor, Finta Gergely, Németh Csaba – ki-
tartó türelme révén sajátítottam el a kántori hivatás 
alapjait. Egyházzenei szolgálatom gyakorlati tapasz-
talatait rendszeres kántori szolgálat révén 1987-től a 

sámsonházi, pásztói és azok szórvány gyülekezeteiben szereztem. 1992-ben segédkántori, 
2002-ben kántori bizonyítványt kaptam.  

2003 nyarától új, budapesti munkahelyem miatt a pásztói szolgálatokat le kellett 
mondanom, így kántori tevékenységem egyelőre a sámsonházi gyülekezetre korlátozódott. 
2004 ádventjétől a következő év februárjáig a Budapesti Szlovákajkú Evangélikus Egyház-
község kísérleti jelleggel indított magyar nyelvű istentiszteleteinek kántora voltam. 

Számomra a kántori szolgálat nemcsak egy elvégzendő munka, hanem fontos szolgá-
lat és élethivatás, ezért most nagy örömmel, de Isten előtti alázattal látom el feladataimat. 
Jelenleg a hangszeres szolgálatokat és a temetési istentiszteletek kántori szolgálatát vég-
zem. Zenei képességem fejlesztése, úgy gondolom egy örök folyamat, amelyet Isten áldása 
nélkül nem lehet végezni. Ő adjon erőt és kitartást, hogy az Ő dicséretére és Őt szolgálva 
fejlődhessek, és végezhessem kántori feladataimat. 

Tisztelettel:  Demen Szabolcs 
 

ÚJ INFORMÁCIÓK GYÜLEKEZETÜNK HONLAPJÁN!
Örömmel adjuk hírül, elsősorban internet hozzáféréssel rendelkező kedves olvasóink számára, 

hogy ez év első hónapjában szinte minden rovat bővült, felfrissült honlapunkon. Csak néhány 
különleges lehetőséget említünk meg. Hittestvéreink a lelkészi hivatalban lévő E-pont három 
számítógépén is ingyenesen böngészhetik ezeket az oldalakat: http://nyiregyhaza.lutheran.hu
Megszólalt a honlapunk; Széll Bulcsú igehirdetését hallgathatjuk Az ádventi és az évkezdő hetek 
igehirdetéseit olvashatjuk és letölthetjük. A 110 éves Luther áhítatoskönyv gyönyörű 
képeit nézegethetjük. Keresztyén honlapokat lapozgathatunk. Egyházközségünk rövid történetét 
tanulmányozhatjuk, stb. Szeretettel várjuk kedves látogatóinkat! G. A. 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET  
PRESBITERI ÜLÉSÉRŐL 

 
Az egyházkerület presbitériuma január 26-án rendkívüli ülésre kapott meghívást Budapest-
re, a püspöki hivatalba. 
 Először a megválasztott új püspök, dr. Fabiny Tamás mutatkozott be a jelenlévőknek. 
 Ezután került sor a püspöki emléktáblák ünnepélyes leleplezésére. A püspöki hivatal 

előterében a kerület felügyelője, Benczúr László ajándékaként két márványtábla került 
elhelyezésre, amelyek a Dunáninneni (Északi) Egyházkerület püspökeinek ill. a Tiszai 
Egyházkerület püspökeinek névsorát és szolgálati idejét örökítik meg. A Dunáninneni 
Egyházkerület püspöki szolgálatainak sora 1610 –el, míg a Tiszai Egyházkerületben az 
1614. évvel kezdődik. Mind a Tiszai Egyházkerület, melyhez Nyíregyháza is tartozott, 
mind a Dunáninneni, 1952-ben megszűnt, és Északi Egyházkerületként egyesült. 
Székhelye Budapestre került.  
 Ezek után a püspökiktatás előkészületéről hallottunk tájékoztatást. Dr. Fabiny Tamás 

beiktatására a miskolci evangélikus templomban, március 25-én (szombaton) 11 
órától kerül sor. Ezt az ünnepélyes eseményt mindkét közszolgálati TV. adó 90 perces 
élő adásban fogja közvetíteni. 

Demcsákné Balczó Ildikó az egyházkerületi presbiterium tagja 
 
 

 
 

Mi, Nyíregyházáról elszármazott házas-
párok és özvegyek, Isten iránti hálával 
szeretnénk visszatekinteni arra az 55 év-
re, amelyben a Nyíregyházi Evangélikus 
Nagytemplomban, Isten – a gyülekezet 
lelkészei által – megáldotta házasságain-
kat. Az élet vihara templomunk oltárától 
messzire sodort minket, hazánk négy ég-
tája felé. Köztük e sorok íróját is, hitve-
sével együtt. Bizonyára nem vagyok 
egyedül az elszármazott házaspárok kö-
zött, akik – ma még – élünk, távol eskü-
vőnk színhelyétől. Hosszú évek múltán 
is, Isten iránti mély hálával gondolunk 
esküvőnk szép eseményére, az ősi Nagy-
templomra, melynek oltára elől eskető 
lelkipásztoraink, Isten igéjének áldásával 
indítottak el minket a házasélet áldott 
útján. Az a reménységem, hogy ez a 
Hírmondóban megjelenő írásom eljut 

majd azokhoz a házaspárokhoz és özve-
gyekhez, akik az elmúlt 55 év folyamán 
elszármaztak Nyíregyházáról. Hiszem, 
hogy valamennyien Istennek adunk há-
lát, amikor visszagondolunk azokra a 
meghitt percekre, midőn, mint ifjú pá-
rok; ott térdeltünk Urunk oltára előtt, és 
kaptuk a drága lelki útravalót. Nekem 
ötven év múltán is szívemben él az eske-
tő ige, Jakab 2,5 versében: „Avagy nem 
az Isten választotta-e ki e világ szegé-
nyeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és 
örökösei az országnak, amelyet azoknak 
ígért, akik őt szeretik?” (Károli-ford.) 
Nos, ez a drága lelki útravaló 1954. júli-
us 10-én hangzott el felénk, templomunk 
oltáránál. Házaséletünk éveit Urunk 
mérte ki számunkra. Kinek többet, kinek 
kevesebbet. Nekünk 40 év adatott. 10 év 
óta pedig már fél-emberként morzsolom 
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életem hátralevő napjait, éveit, 
Celldömölkön, 19. éve. De szívem még 
most is átmelegszik, ha visszagondolok 
a Nyíregyházán eltöltött 27 évre. 
Templomunkban hétről hétre hallhattam 
Urunk léleképítő igéjét. Istennek adok 
hálát, hogy azóta is, ma is, szilárdan 
állhatok Krisztusban való hitemben! 

efejezésül: mindazon házaspárok 

mindazon házaspárok nevében, akik az 
elmúlt 55 év során elszármaztunk Nyír-
egyházáról, itt szeretnék hálát és köszö-
netet mondani Istennek, és a gyülekezet-
nek, a minket befogadó és ránk áradó 
szeretetért. Urunk áldása kísérje a gyü-
lekezet életét és minden lelki szolgálatát! 

B 
Celldömölk, 2005. december 

Pecznyík Pál 
(A szerkesztőség megjegyzése: Pali bácsi legutóbb megjelent verseskötetének néhány pél-
dánya még kapható nagytemplomi iratterjesztésünkben; ő pedig hallható minden héten 
kedd este a MERA rádió műsorában, ahol áhítatokkal és saját verseivel szolgál.) 

 
 
 

MISSZIÓS SZÓRÓLAPOK 
 
Az Evangélikus Missziói Központ húsz témában missziós szórólapokat adott ki.  
 
A „szórólapok” közvetve-közvetlenül valamennyiünket érintő témákat dolgoznak fel kö-
zérthető megfogalmazásban. Nemcsak a témák, de – olvasóink többsége számára – vélhe-
tően a feldolgozására vállalkozó szerzők neve is „beszédes”.  
 
Íme a húsz téma, zárójelben a szerző neve:  
 Mi az élet célja? (Gáncs Péter). Betegség (Bolla Árpád). A szektakérdés (dr. 

Szentpétery Péter). Tudomány és hit (Szakács Tamás). Ifjúság (Győrfi Mihály). 
Házasság (Győri János Sámuel). Válás (Dr. Reuss András). Szenvedés (Ittzés János). 
Idősek (Sztojanovics András). Abortusz (dr. Drenyovszky Irén). Korszellem (dr. 
Garádi Péter). Alkoholfüggőség (Szőlőtő Alapítvány és dr. Sárkány Angyal). Drog 
(Viktorné Erdős Eszter). Homoszexualitás (Dr. Győri Gábor). Halál – gyász (Ribár 
János). Halál utáni élet (D. Szebik Imre). Depresszió (Honti Irén). Öngyilkosság 
(Honti Irén). Megtérés – hogyan találom meg Istent? (Széll Bulcsú). Igaz-e a Biblia? 
(Győri Gábor). 

 
A belmissziót segítő lapocskák felhasználására sok lehetőség nyílhat. Adhatunk belőle csa-
ládtagoknak, szomszédoknak, munkatársaknak. Mint Szeverényi János, országos missziói 
lelkész elmondta, a szórólap a misszióban jó eszköz, kapcsolópont lehet.  
 

A felsorolt szórólapok a nagytemplomban iratterjesztőnknél  
megvásárolhatók 3.- Ft/db. áron.



13 Hírmondó 2006. január-február 
 

A terjedelmi korlátokat is figyelembe véve, rendszeresen közlünk rövid összefoglaló kivo-
natot a szórólapokból:  

MI AZ ÉLET CÉLJA? 
 

Erre, a mindnyájunkat érintő kérdésre, igazán hiteles és megbízható választ az Élet Könyvében, 
a teremtett világhoz és az emberi élethez kapott „használati utasításban”, a Bibliában találhatunk. 
Nem elvont, teológiai, filozófiai választ kapunk, hanem praktikus, kipróbálható, megélhető feleletet. 

A tömör válasz egy mondatban így summázható: az élet célja az Élet továbbadása. 
Életünk valódi céljának betöltéséhez, a jézusi értelemben vett gyümölcsöző élethez, előbb Őt 

kell megismernünk és befogadnunk az életünkbe. Csak az képes az Életet továbbadni, aki előbb ma-
ga is elfogadta az Életet, befogadta az Élet Urát és Forrását. Ezt hirdeti a szemléletes jézusi kép Já-
nos evangéliumában: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki énbennem marad, és én őbenne, az 
terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (Jn 15, 5) 

A mai, divatos korszellem, reklámok özönével, éppen mindennek az ellenkezőjét harsogja. Az 
élet célja: Vásárolj! Szerezz! Fogyassz! Élvezz! Minden és mindenki jár neked! Kíméld magad! 
Építsd magad! Építsd magadnak! Valósítsd meg önmagad! Dobd el ami/aki már nincs hasznodra, 
amit meguntál, ami nem divatos, trendi… Egyre több napjainkban a csak magának és csak magáért 
élő egoista, aki végső soron, maga is szenved meddő élete gyümölcstelenségétől, jövőtlenségétől. 
Keserű életérzésüket, kétségbeesetten magányos segélykiáltásukat, már Ady Endre belesikoltotta a 
vakvilágba:  

Szeretném, hogyha szeretnének 
S lennék valakié, 
Lennék valakié. 

Erre az S.O.S. –kérésre kapunk választ Ézsaiás próféta könyvéből, ahol így szól az Úr a te te-
remtőd, a te formálód: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43, 1) 

Mi az élet célja? Ízt, fényt, meleget vihetek a világba, mások életébe! A jézusi szeretet ízét, fé-
nyét, melegét, amit én is kaptam, amiből én is élhetek, amivel tartozom a körülöttem élőknek. Így 
találhatom meg, és tölthetem be életem célját, adhatom tovább az Életet! Így valósulhat meg bennem 
és általam a gyönyörű norvég Krisztus-himnusz kérése: „hadd legyen Fényedből fénysugár az éle-
tem!” 

Gáncs Péter 
(A közreadott írás az eredeti szöveg szerkesztett változata) 

 
 

Születésnapi köszöntés 
 

Januárban ünnepelte 80. születésnapját dr. Reményi Mihály főorvos, nagytemplomi 
gyülekezetünk hőséges tagja. Reményi doktor a Megyei Kórházban évtizedeken keresztül 
gyógyított betegeket, majd onnan a Fertőzőosztály vezetőjeként ment nyugdíjba. 

Neve evangélikus iskolánk, egyházközségünk, városunk „avatott krónikásaként” is 
ismertté vált. Megjelent írásainak válogatott gyűjteményét 2005-ben EMLÉKMORZSÁK 
című, szépen szerkesztett könyvben a Városvédő Egyesület adta ki. 

További munkásságához és életéhez erőt, egészséget kívánunk, és Isten áldását kér-
jük: 

a Szerkesztőség 
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GG YY EE RR MM EE KK OO LL DD AA LL   
TÖRTÉNET: 

Mikor édesanyát megszúrta egy méh 
Egy hívő fiatalember így mondta el egyszer hitre jutása történetét: 

- Édesanyám hívő asszony volt. Mikor gyermek voltam gyakran elmondta nekem, mit tett 
értem Jézus Krisztus, de soha nem értettem egészen, nem tudtam elképzelni, hogyan halt 
meg helyettem. És akkor, egy vasárnap délután a kapunk előtt játszottam. Édesanyám a 
konyhaajtó közelében feltűrt ruhaujjal vasalt. Hirtelen egy dühös méh repül oda és kerin-
geni kezdett a fejem körül. Nyilván meg akart szúrni. Megijedtem, és megpróbáltam a 
zsebkendőmmel elhessegetni. De az csak egyre ott körözött és mindig közelebb jött. Végül 
kétségbeesve rohantam be a házba, hogy megszabaduljak ellenségemtől. Édesanyámhoz 
futottam, aki egész idő alatt szemmel tartott, és ő betakart a kötényével. Bár mosolygott az 
ijedtségemen, mégis anyai gondossággal átölelt karjával, mintha csak mondaná: nálam biz-
tonságban vagy. Alighogy ezt tette, a méh a karjára szállt és hirtelen megszúrta. Édes-
anyám összerázkódott, azután a méhre nézett, és nekem pedig azt mondta: „Nyugodtan 
előjöhetsz, a méh édesanyát szúrta meg helyetted; nézd csak, hogyan mászik édesanya kar-
ján. Most már nem árthat, mert a méh csak egyszer tud szúrni.” Még mindig féltem egy 
kicsit, meg aztán sajnáltam édesanyámat is. De meg mertem nézni a fullánkot, míg édes-
anyám okosan felhasználta ezt az eseményt. Elmondta ugyanis: „Látod, ez szépen kirajzol-
ja azt a csodát, amelyről már oly sokszor beszéltem neked: Krisztus a helyedbe állt és he-
lyetted meghalt.” Megtanultam, és sokszor ismételgettem a bibliai mondást: „Az ő sebeivel 
gyógyultunk meg” (1 Pt 2,24), de mindaddig soha nem értettem, hogy Jézus Krisztus való-
jában önként vállalta helyettünk a büntetést. Most, hogy láttam a méhet és fullánkját, egy-
szerre minden világos lett előttem. 
Isten nem kéri számon kétszer az adósságot – engem sem hív már többé ítéletre, - hiszen 
Jézus Krisztus a vérével fizetett értem. (Ismeretlen szerző nyomán) 

 
SZÍNEZD KI!  

És a lelkészi hivatalban add le 2006.03.19-
ig vasárnap 10 órától a gyermek 

bibliaórán. 
 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden 
vasárnap 10 órától a lelkészi hivatalban. 
EHKE (Evangélikus Hittanosok Kiránduló 
Egyesülete) Gyermekmissziós nap (0-12 
év) Minden hónap első szombatján. 
 
(Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin) 
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KARÁCSONYI ZENÉS ÁHÍTAT 2005. 

 
 

 

 

„ÁLLJUNK MEG EGY PERCRE…” 
 

Csendesen sírdogált az idős asszony a januári hidegben, a közterületen elhelyezett nagy 
szemétgyűjtő mellett. Sorsbarázdált arcán rémület.  
Gyors léptekkel rótta az utat iskolája felé a tanár, már hallani vélte a csengőt, mely a tan-
óra kezdetét jelzi. 

Egymásra néztek, a lépés üteme lelassult, s kérdő tekintet bátorította a nénit a megszó-
lalásra. „Nem tudja véletlenül, mikor jönnek a szemetesek a konténerért? Két napja várom 
őket. Véletlenül a szeméttel együtt a lakáskulcsom és a pénzem is beleesett. Azóta itt őr-
zöm, és lesem a szállítókat. Éjszakára a pályaudvarra mentem aludni, a kulcsaim nélkül 
nem tudok hazamenni.” Ilyen könnyen lehet valaki öregségére hajléktalan. 

Ezután már felgyorsultak az események. A konténer kiborítása, a kulcs, a pénz s a szin-
tén elveszett befizetendő csekk visszaadása. 

Álljunk meg egy percre…! Vigyázzunk egymásra! Uram, kérlek, a szemem lásson is, 
ne csak nézzen; tudjak mást meghallani, s ne csak én beszéljek; lassítson a lábam, ne csak 
magamért siessek, szerető kezednek eszköze lehessek! 

Sass Gáborné  
Forrás: Ev.Élet 2006. 02. 05. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Keresztelések:  „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse 
jutalom.” 

 

Tóth Nikoletta Panna, Szabó Eszter, Hadobás Nándor Mihály, Herczku Dá-
niel, Bandur Eszter Fanni, Grexa Milán, Varga Noémi, Makula József Mi-
lán, Hibján Gábor, Pásztor Hanna Timea, Molnár Levente, Borbély Dániel, 
Gerda Zalán Csaba, Bukovinszki Marcell. 

 

Felnőtt: Gere Sándor. 
 

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

Pápai István (63), Babicz Pálné Vitál Erzsébet (81), Gyurján Jánosné Frankó 
Erzsébet (57), Ferkó Jánosné Zajácz Ilona (77), Palotai István (68), Jónás Il-
dikó (36), Kovács László (58), Szabó Imréné Varga Irén (94), Morgós 
Ferencné Takács Mária (74), Zajácz Jánosné Gerbár Mária (79), Ferkó Pálné 
Gaszper Irén (85), Tóth Sándor (62), Kotulics Péterné Tomasovszki Jolán 
(84), Mohácsi János (70), Kézi Sándorné Jánosik Mária (66), Morauszki 
Andrásné Bogár Zsuzsanna (72), Szabolcsi Jánosné Augusztinyi Erzsébet 
(85), Gyarmati Jánosné Simkó Erzsébet (85), Kresztyankó Jánosné Bálint 
Erzsébet (79), Csikós Pálné Bogár Mária (90), Pogácsás Jánosné Bockó Má-
ria (91), Török László (66), Benkőházi Mihály (56), Bodnár Mihályné 
Greksza Ilona (72), Kósa Mihály (81), Majoros András (57), id. Magera 
Józsefné Turcsán Erzsébet (77), Popovics Ferencné Jánószki Ilona (74), 
Gyekis Árpádné Duszka Ilona (87), Brtka Mihályné Vancsisin Julianna (84), 
Bodnár József (67), Zsiros Jánosné Particska Ilona (76), Pócsik Istvánné 
Smid Mária (96), Gombos József (64), Hankovszki István (76), Orosz 
Jánosné Gulyás Mária (68), Vajda Györgyné Gergelyffy Sára (79), Siska 
András (71). 

 

 

Gyülekezetünk 2005. évi statisztikai adatai
Isten iránti hálával számolunk be a testvéreknek gyülekezetünk mögöttünk levő 
esztendejéről a statisztikai adatok tükrében. A számok mögött azonban figyeljünk azokra 
az emberekre, akik vigasztalásra szorultak, vagy örömüket hozták az Úr színe elé, és 
tekintsünk Jézus Krisztusra, akinek szava minden felsorolt alkalmon szólt hozzánk. 
Megkereszteltünk: 124 gyermeket, 62 fiút és 62 leányt, valamint 10 felnőttet - ez 12 
fővel több, mint az előző évben. 
Konfirmáltunk: 82 gyermeket, 31 fiút és 51 leányt, valamint 6 felnőttet - ez 2 fővel 
kevesebb, mint az előző évben. 
Házasságot kötött: 58 jegyespár, 6 tiszta evangélikus, 45 vegyes vallású és 7 más 
felekezetű. Ez 1 párral több, mint 2004-ben. 
Eltemettünk: 172 testvérünket, 92 férfit és 80 nőt. Ez 16 fővel több, mint az előző évben.  
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Megjelent 
 

Minden embernek megjelent 
az Isten kegyelme. 
S ez mindenre elég annak, 
ki hinni mer benne. 
 
Kegyelmet nyert? – kegyelmezhet! 
Áldást mond, nem átkot, 
az bocsáthat meg, kinek már 
Isten megbocsátott. 
 
Kiért Krisztus vérét adta, 
nem gyűlöl, nem ont vért, 
elvet fegyvert, erőszakot, 
s másokkal jó szót ért. 

 

Minden embernek megjelent, 
s ha mind elfogadnánk, 
felvirradna a világra 
a rég várt szabadság. 
… 
A bűnösnek jelent meg. 
(„nem az igazaknak”), 
kik a halál posványába 
mélyen beragadtak. 
 
Akkor tiéd, ha úgy érzed, 
nem vagy méltó erre… 
Nézd: még nékem is megjelent 
az Isten kegyelme! 

Bódás János 
 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklő-
dőt 

Családi csendesnapra 
2006. 02. 25. (szombat) 1000-1400 

Az Evangélikus Egyház gyülekezeti termébe 
(Luther tér 14.) 

 

 
 

Immáron a hatodik ProChrist megszervezésére 
készülnek Németországban és Európa számos 
országában. A ProChrist egy műholdon keresztül 
sugárzott evangélizációs sorozat, amit 2-3 éves 
időközönként tartanak. A müncheni Olimpiai Csarnok 
lesz a központi helyszín. Nyíregyházán március 20-27-
éig az Evangélikus Általános Iskola dísztermében 
esténkét 1730 órától lehetünk részesei ennek a 
rendezvénynek. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk.  
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Hírek 
 

 
Február 12-én Rozsrétre az imaházba, a 15 órakor kezdődő istentiszteletet követő 

részközgyűlésre várjuk a gyülekezet tagjait.  
Február 12-én a Szolgáló Női Közösség által szervezett szeretetvendégség ½ 4 órakor 

kezdődik a gyülekezeti teremben, Bálint Éva szolgálatával. Mindenkit 
szeretettel várunk. 

Február 19-én vasárnap, a borbányai templomban a 930 kor kezdődő istentisztelethez 
kapcsolódóan tartja a III. sz. körzet újabb részközgyűlését, melynek tárgya a 
körzeti felügyelő, presbiterek, és képviselőtestületi tagok megválasztása. 

Február 25-én, szombaton 1000-1400 óráig a gyülekezeti terembe családi csendesnapra 
várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt. 

 
 

Tisztelt Gyülekezet! 
Az egyházfenntartói járulékot -, mely a presbitérium határozata alapján a 
nettó jövedelem 1%-a – és adományaikat, befizethetik a lelkészi hivatal 
pénztárában, vagy a nagytemplomban iratterjesztő testvérünknek, és 
átutalhatják egyházközségünk folyószámlájára, de az erre a célra nyomtatott 
(un. sárga) csekken is, mely a templom kijáratánál található. 

Egyházközségünk bankszámla száma:  
11744003-20001010 

 
A nagytemplom felújítására szánt összeg befizetését is ily módon továb-
bíthatják, de az un. sárga csekk száma nem azonos az egyházközségével!  

Száma: 11100702-18801703-10000001 

Változás a lelkészi hivatal munkájában

 
 
 

 

Czékmann Istvánné - eddig részmunkaidőben alkalmazott pénztáros -, gazda-

zékmanné Aranka hűséges és lelkiismeretes munkáját ez úton is köszönjük! 
ége 

 

 
 
sági okokból történt átszervezés miatt, 2006. február 1-jétől nem dolgozik a lelké-
szi hivatalban.  
A pénztárosi teendőket ezentúl Horváth Csabáné a hivatal dolgozója látja el. 
 
C

Az egyházközség elnöks
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Márciusi előzetes 
 
Március 3-án, pénteken 17 órakor, gyülekezeti termünkben a Nők Ökumenikus 

Világimanapjára kerül sor. 
Március 6-9-éig, hétfőtől – csütörtökig a gyülekezeti teremben böjti sorozat lesz, SZÉLL 

BULCSÚ kispesti lelkész szolgálatával. Az alkalmak 17.00 kor kezdődnek. 
Március 12-én vasárnap, a 10 órai nagytemplomi istentisztelethez csatlakozó közgyűlésen 

választjuk meg az összgyülekezeti tisztségviselőket. 
Március 12-én, ugyancsak vasárnap, 1530 –kor lesz a Szolgáló Női Közösség 

szeretetvendégsége az Evangélikus Általános Iskola dísztermében. 
Március 19-én, vasárnap a 10 órai nagytemplomi istentisztelethez csatlakozó közgyűlésen 

esperest, országos felügyelőt és egyházmegyei felügyelőt választunk. 
Március 20 - 27-éig az Evangélikus Általános Iskola dísztermében ProChrist 2006.- 

címmel műholdas evangélizációs sorozat lesz. Az alkalmak 17.30 kor kezdődnek. 
Március 25. nagytemplomunk alapkőletételének 222. évfordulója. 
Március 25-én, szombaton 11 órakor dr. FABINY TAMÁS püspök beiktatása Miskolcon 

az evangélikus templomban. 
Március 26-án, vasárnap a 10 órai nagytemplomi istentisztelet keretében lesz az egyház-

község új tisztségviselőinek ünnepélyes beiktatása. 
 
 
 

 
Egyházközségünk körzeti központjainak vasárnapi istentiszteleti rendje 

 
Kör-
zet 

száma 
A körzet lelkésze Központ helye Időpont 

I. Labossa Péter Kistemplom  
Nyíregyháza, Széna tér d.e. 1100

II. Bozorády Zoltán Emmaus templom  
Nyíregyháza, Korányi F. u. 160/a d.e. 0900

III. Adámi László Borbányai evangélikus templom 
Nyíregyháza, Kállói u. 94-96. sz. d.e. 0930

IV. Sztankó Gyöngyi Betlehem imaház 
Rozsrétszőlő Hajlás u. 40. sz. d.u. 1500

V. Bozorády Zoltánné Kálmánházi evangélikus templom 
Kálmánháza, Kossuth u.  d.e. 1030
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Hetenként ismétlődő állandó gyülekezeti alkalmak 

 Nagytemplomban 
 

Gyülekezeti teremben 

 

(Luther tér 14. szám) 
Vasárnap 1000 istentisztelet  

a hónap első és harmadik 
vasárnapján úrvacsorával 

  800 istentisztelet úrvacsorával 
1000 gyermek bibliakör különböző 

korcsoportokban 
1700 istentisztelet 
1800 énekkari próba 

Hétfő    800 istentisztelet 
1700 bibliaóra /Bozorády Zoltán/ 

Kedd    800 istentisztelet 
1700 közösségi óra /Sztankó Gyöngyi/ 

Szerda    800 istentisztelet 
1700 istentisztelet  

Csütörtök    800 istentisztelet 
1700 gyülekezetépítő bibliaóra (Labossa Péter)  
1800 bibliatanulmányozó óra (Adámi László) 

váltakozva, a hirdetések alapján 
  800 istentisztelet Péntek  

Szombat    800 istentisztelet 
1430 serdülő ifjúsági óra 
1630 ifjúsági óra 14 éven felülieknek 

/Labossa Péter/ 
A fenti alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket! 

 
 
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: 2006. Nagyhét 
Lapzárta: 2006. március 26. 

A Nyíregyházi 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 
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 
belső használatra, ingyenes terjesztésben, megjelenik havonként. 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1200 pld.-ban. 
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