
 
 

 

Jézus mondja: „…aki abból a vízből iszik, amelyet én 
adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök 
életre buzgó víz forrásává lesz benne!” Jn 4, 14 

XV. évf. 5-6. szám 
2006. május- június 

 
 

É B R E D É S  
 

Egy samáriai asszony találkozott Jézussal. 
Ez az asszony megdöbbentett egy egész várost, 
találkozásra ösztönözte Jézussal az embereket. A 
Jézussal való találkozás megváltoztatta az életét, 
megújult az élete. Jézus hatalma átformálta. 

Ebben az átalakulásban két dolog történt. 
Az asszony megtért bűnéből. Életedtől, csa-

ládodtól, gyülekezetünktől, városunktól csupán 
egy dolog tarthatja vissza a lelki felébredést, és 
ez nem más, mint a meg nem bánt bűn. 

A másik tény az asszony imádsága: „Uram, 
add nekem!”; milyen erős vágy járta át ezt a kí-
vánságot! Így az asszony megtért bűnéből, elhit-
te, hogy Jézus a Szabadító, és elkezdett imádkozni. Megváltozott elrontott, értékte-
lennek tartott élete. És Isten ezt a megváltozott életet használta fel egy egész város 
átalakítására. 

Változásra szorul a család, a társadalom, a gazdaság, az egész nemzet. Ezt a 
változást csak Isten adhatja Jézus által, úgy hogy az egyes emberi életeket formálja 
át a Szentlélek ereje által a Jézussal való konkrét találkozás során. 

Jézus nem tömegekkel találkozik. Személyesen keres és megszólít igéjével. 
Megtérésre hív! Hagyd el a bűnt, a saját utadat, a tévelygést! A lelki szomjadat ne 
mással oltsd, hiába próbálkozol, ismét szomjas leszel, kiszárad az életed.  

Erkölcsi, lelki felébredésre van szükség! 
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A Lélek ünnepén ébredésért kiáltunk. Azonban ébredés nem lesz mindaddig, 
míg Isten népe kétfelé sántikál, meg nem tér bűneiből, amíg nem hisz teljes szívvel 
és nem kezd imádkozni! 

Az ébredésre neked személyesen van szükséged. Kiáltsuk bűnbánattal 
együtt:„Uram add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg!” 

„Záporodra várunk. / Öntözd meg egyházunk Mezejét, ne késs! / Hull a mag, 
az ige, / De szent cseppjeidre / Szomjas a vetés. / Bőségben csak úgy terem, / És 
úgy érik majd kalásza / Gazdag aratásra.” (EÉK 240/3. vers) Ámen 

Labossa Péter 
 
FÜLE LAJOS: AKKOR JÖN EL 

 
Ha fájni kezd majd, ami vagy,  
és ami nem vagy, bár lehetnél,  
majd ha bevallod végre, hogy 
sohasem voltál igaz keresztyén,  
ha fájni fog, hogy annyian 
vannak, kiket megejt a tévhit,  
s ajkadról értük száll ima,  
akkor jön el az ébredés itt. 
 

Majd hogyha bűnné lesz a bűn,  
s a Golgotához sírva érsz el 
letenni ott mind keserűn,  
nem alkudva testtel és vérrel,  
majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT, 
s döntésed is végleg megérik, 
mert megtisztított az a Vér, 
akkor jön el az ébredés itt. 
 

Majd hogyha jobban érdekel 
kik ők, akik vetnek, aratnak, 
s közéjük állsz és nem leszel 

többé olyan fontos magadnak, 
mert látod már a tájat itt, 
amely aratásra fehérlik, 
s munkára lelkesít a hit, 

akkor jön el az ébredés itt. 
 

 
 
 
Az egyházközség újonnan megválasztott presbitériuma az elmúlt időszakban két ülést 
is tartott: 
2006. április 13-án az esperesi tisztségre tett javaslatot a presbitérium, Adámi László és 
Sztankó Gyöngyi lelkészek személyében. 
2006. április 21-én az Evangélikus Általános Iskola 2006. évi költségelőirányzatát, az egy-
házközség 2005. évi zárszámadását és 2006. évi költségvetését tárgyalta ill. fogadta el a 
presbitérium. (L.P.) 
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A GYÜLEKEZETI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSE A PRESBITÉRIUM RÉSZÉRE  
(A jelentés teljes szövegét a presbiterek kézhez kapták 2006. április 21-én; ebből néhány részlet:) 

A 2005. ÉVES ZÁRSZÁMADÁS 
Az Egyházközség 2005. éves gazdálkodása során 6,8 M Ft-tal kisebb bevétel teljesült az általunk 
"túlélési minimumnak" ítélt tervhez viszonyítva, de a kiadások mérséklése ennél 0,5 M Ft-tal na-
gyobb volt. A bevétel elmaradásából 4,8 M Ft külső, objektív okokra vezethető vissza. De 1,4 M Ft 
elmaradás a gyülekezeti tagoktól származó bevételeknél jelentkezik. Ez volt a fő oka annak, hogy 
1,8 M Ft, 2005-ben esedékes fizetési kötelezettségnek csak 2006. januárban tudtak eleget tenni. Az 
előző évekhez hasonlóan, magas szakmai színvonalon összeállított beszámoló alapos, és minden lé-
nyeges tételre kiterjedő szöveges indoklásából kitűnik, hogy ez az 1,4 M Ft elmaradás valójában 1 
M Ft-tal több, ha figyelembe vesszük az 1 %-os egyházfenntartói járulékról szóló presbiteri hatá-
rozatot. A nettó minimál bérrel számítva 1020 fő, járulékot fizető hittestvérünk 1 %-os befizetése a 
tervezett 5 M Ft-tal szemben ugyanis az indoklásban lévő számítás szerint 6 M Ft lett volna. De mi-
vel az egy főre jutó egyházfenntartói járulék ténylegesen csak 4.348 Ft/fő/év volt az 1020 fő eseté-
ben, ez 0,73 %-os mértékű, az elvárt 1% helyett. Két kérdést lehet megfogalmazni ezek alapján: 
Minden egyháztagunk, aki önkéntesen fizet egyházfenntartói járulékot, valóban a minimálbér 73 %-
án él?! S csupán 1020 egyháztagnak kellene fenntartani ezt a "nagy" nyíregyházi gyülekezetet?! Eb-
ben rejlik a most megválasztott presbitérium és képviselőtestület egyik feladata és felelőssége, hogy 
ezeket a tény adatokat személyes példaadással a kedvező irányba megváltoztassa! Még egy meg-
döbbentő adatot emelünk ki a zárszámadásból: a gyülekezet tagjai által befizetett összes bevétel; te-
hát adomány, persely, stóla együtt 13,6 M Ft volt. Ez a teljes kiadásnak kereken 33 %-át teszi ki! 
Hogyan lesz anyagilag életképes a jövőben a nyíregyházi gyülekezet, ha annak népszámláláskor val-
lott tagjai, az 1020 fő kivételével, nevesítetten egyáltalán nem vesznek részt az egyházközség anyagi 
teherhordozásban? Nem volt szükség pótköltségvetésre, mert a tervezett szintet nem lépte túl 20 %-
kal a tényfelhasználás egyetlen kiadási tételsoron sem. A gazdálkodás igen takarékos s kiegyensú-
lyozott volt.  

A 2006. ÉVES KÖLTSÉGVETÉS 
Az Egyházközség 2006. éves költségvetése gyakorlatilag bázis szintű tervelőirányzatokat tartalmaz, 
hiszen a bevételek 1,2 M Ft-os növekedésével számol, míg a kiadásoké ettől a nyitó pénzeszközök 
összegével magasabb, abszolút összegben. Ez, az év végére nullszaldós terv a realitások talaján áll s 
csak biztosnak tűnő bevételi tételeket szerepeltet. A kiadásokat részletes, külön számításokkal szinte 
forintra pontosan meghatározták, tartalék sehol nincs a tételeknél. A legnagyobb: 4 M Ft kiadási té-
tel a fűtés és világítás, de ez is bázis szinten került megtervezésre. Amint a lényeges kérdésekre 
összpontosító szöveges indoklásból is kitűnik, beruházásra, felújításra nincs fedezet a folyó működé-
si kiadások teljesítése mellett. A Számvevőszék egyetlen tartalék forrásként a gyülekezeti tagoktól 
származó egyházfenntartói járulékot tekinti, mivel ennek tervezett összege 1020 fővel, azaz bázis 
szinten számítva is csak 5.392 Ft/fő/év, s ez még nem éri el a 2006.éves minimálbér 1 %-át sem! 
Csak ütemezett, a bevételek befolyását követő, szigorúan takarékos költség felhasználással lehet 
megőrizni az Egyházközség fizetőképességét. Ezért is szükséges a névleges egyháztagok nevesítése 
és bevonása az aktív gyülekezet fenntartó szolgálatba! Az előterjesztett költségvetés számszakilag és 
tartalmilag is helyes és megalapozott. 
A Gyülekezeti Számvevőszék a 2005. éves 40,9 M Ft főösszegű zárszámadást és a 2006. éves 42,2 
M Ft főösszegű költségvetést egyhangúlag és egyetértőleg elfogadta s a presbitérium részére is tel-
jes körű elfogadásra ajánlotta. (Ez mindkét ügyben meg is történt ezen az ülésen.)  

 

A jelentést készítette, és a szemelvényeket összeállította a Számvevőszék elnöke: Garai András 
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Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

2005.évi 
 

KÖLTSÉGVETÉSE ÉS ZÁRSZÁMADÁSA Ft-ban 
 

 Megnevezés Költségvetés Zárszámadás %-ban 
     

  BEVÉTELEK       
901 Gyülekezeti tagoktól 14931419 13 557 448 91% 
902 Továbbítandó gyülekeze-

ti tagoktól 
2 405 000 2 843 025 118% 

903 Gazdálkodásból 740 000 522 349 71% 
904 Belső egyházi forrásból 5 100 000 2 300 000 45% 
905 Külföldi egyházi forrásból 1 207 243 1 207 243 100% 
906 Központi támogatás 17 057 820 16 815 680 99% 
907 Külső támogatás 630 000 460 000 73% 
908 Átfutó tételek 2 488 778 2 577 210 104% 
909 Rendkívüli bevételek 2 800 000 244 838 9% 

  BEVÉTEL ÖSSZESEN: 47 360 260 40 527 793 86% 
  Pénztári maradvány: 883 867 883 867   
  Mindösszesen: 48 244 127 41 411 660 86% 
  KIADÁSOK       

501 Illetmények 18 510 114 18 206 419 98% 
502 Törvényes terhek 4 805 615 5 069 663 105% 
503 Dologi kiadások 6 787 428 6 748 260 99% 
504 Más egyházi szervnek 1 552 743 1 082 081 70% 
505 Továbbítandók 2 405 000 3 244 604 135% 
506 Bérleti díjak       
507 Javítás, karbantar-

tás,tatarozás 
9 028 153 1 901 472 21% 

508 Új létesítmények       
509 Felszerelés pótlása 450 000 728 029 162% 
510 Gépjármű költség 1 315 074 1 340 817 102% 
511 Segélyek 20 000 15 900 80% 
512 Egyéb 2 240 000 1 847 263 82% 
513 Leltári tárgyak beszerzé-

se 
330 000 433 444 131% 

514 Kölcsönök,elszámolási 
előleg 

800 000 291 887 36% 

  Kiadás mindösszesen: 48 244 127 40 909 839 85% 
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Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 
2006.évi  

KÖLTSÉGVETÉSE Ft-ban 
 

 Megnevezés Költségvetés 

  BEVÉTELEK   
901 Gyülekezeti tagoktól 16 401 210 

902 
Továbbítandó gyülekezeti 
tagoktól 2 260 000 

903 Gazdálkodásból 706 000 
904 Belső egyházi forrásból   
905 Külföldi egyházi forrásból   
906 Központi támogatás 17 129 350 
907 Külső támogatás 1 100 000 
908 Átfutó tételek 2 754 309 
909 Rendkívüli bevételek 1 330 000 

  BEVÉTEL ÖSSZESEN: 41 680 869 
  Pénzeszköz 501 821 
  Mindösszesen: 42 182 690 
  KIADÁSOK   
501 Illetmények 18 199 830 
502 Törvényes terhek 5 776 420 
503 Dologi kiadások 6 759 616 
504 Más egyházi szervnek 1 753 484 
505 Továbbítandók 3 174 398 
506 Bérleti díjak   

507 
Javítás, karbantar-
tás,tatarozás 1 398 092 

508 Új létesítmények   
509 Felszerelés pótlása 817 520 
510 Gépjármű költség 1 312 332 
511 Segélyek 25 000 
512 Egyéb 2 125 998 

513 
Leltári tárgyak beszerzé-
se 510 000 

514 Rendkívüli kiadás 330 000 
 Kiadás mindösszesen: 42 182 690 

Füle Lajos

PÜNKÖSD NAPJÁN 
 

Feltámadott Urunk Jézus, 
menny honába költözött. 

Pünkösd napján: lángnyel-
vekben, 

hozzánk ismét földre jött! 
 

Bűnbánókhoz, bűnbocsátó 
szeretettel érkezik. 

Megígérte: velünk marad, 
amíg a föld létezik. 

 
Lelke által, bennünk lakik, 

így mi véle járhatunk. 
S utunk végén felragyog 

majd, 
dicsőséges új napunk! 

 
Pecznyík Pál

 
 

KIÁLTS! 
 

Sebesen zendülő SZÉL 
kellene, égi zápor… 
Kiálts az ébredésért, 

mert nincs, csak álom, 
… álom… 

 

 
A 2005-ös zárszámadást, és a 2006-os költségvetést összeállította az 
Evangélikus Egyházközség gazdasági vezetője: Veres Jánosné 
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A NAGYTEMPLOMBAN 2006. ÉVBEN KONFIRMÁLT  
FIATALOK NÉVSORA 

 
NYÍREGYHÁZI EGYHÁZKÖZSÉG 

Konfirmáció időpontja: 2006. április 30-a 
 
Felkészítő lelkész: Adámi László 

Brezina Péter, Dudás Zoltán, Fecske Péter Zsolt, Garai Zita, 
Petrilla István, Tóth Bettina, Zatureczki  Ilona. 
 

Felkészítő lelkész: Bozorády Zoltán 
Csató László, Egyed Gyula, Fürjes Cintia, Gulyás Renáta, Havel Krisztián, Sulek 
Péter, Karasz György, Karasz Milán, Kiss Enikő, Kolozs Máté, Kőrösi Szabó Eszter, 
Lipták Dóra, Magyar Tamás, Mezősi Rita, Soltész Viktor, Somogyi Katinka, Szák 
Kocsis Csilla, Szák Kocsis Gábor. 
 

Felkészítő lelkész: Bozorády Zoltánné 
Barta Ildikó, Benkő Mónika, Huczman Tünde, Karasz Anikó, Kerekréti Éva, Palicz 
Dávid, Pazár Krisztián, Pokol Gabriella, Pristyák Andrea, Siska Mónika, Szekeres 
Barbara, Vass Dzsenifer, Vári Nikolett. 
 

Felkészítő lelkész: Labossa Péter 
Baksa Bernadett, Czuczor Gergő, Császár Angéla, Endreffy Szabolcs, Fekete Zol-
tán, Gál Miklós, Gere Vivien, Kiss Bálint, Mihalkó Zsófia, Rankli Leila, Rankli No-
émi, Valent László. 
 

Felkészítő lelkész: Sztankó Gyöngyi 
Alexa Krisztián, Boroska Brigitta, Czuczor Patricia, Ferencz Noémi, Gerhard Dávid, 
Gyureskó Péter, Kabai Adrienn, Katona Szabolcs, Kiss Nikolett, Kósa Attila, Kósa 
Tamás Zsolt, Kovács Kitti, Kovács Nelli, Lukács Roland, Márföldi Márk, Molnár 
Angéla, Molnár Attila, Molnár Szilvia, Gulyás Gabriella. 
Felnőtt konfirmandusok: Cserepes Tünde, Diószegi Barbara, Diószegi Krisztina, 
Nagy Gábor, Kóder Zita. 
 

Nyíregyháza-Kertvárosi Gyülekezet konfirmandusai 
Felkészítő lelkész: Laborczi Géza (konfirmáció időpontja: 2006. május 7-e). 

Barzó Timea, Bretka András, Fazekas Bence, Fazekas Gergő, Harman Mihály, Kál-
mán Anita, Lakatos Ákos László, Magna Gábor, Nagyváti Márton, Smid Péter, Sza-
bó Zsolt, Tócsik Anita. 
Felnőttként konfirmáltak: Tóth Annamária és Hudák Nóra. 
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Imádság a ránk bízott fiatalokért 
 
„Istenünk, vedd gondjaidba a fiatal szíveket, és ébressz bennük új életet. Add, hogy megízleljék 
azt az örömöt, amit Te ajándékozol. Éreztesd meg velük a Te szeretetedet. Tedd naggyá és tisz-
tává a Te szolgálatod utáni vágyakozásukat. Tedd állhatatossá szívüket, és akaratukat szilár-
dítsd meg. Őrizd meg őket a sötétség hatalmaitól. Őrizd meg őket zavaros és tisztátalan kedvte-
lésektől. Ajándékozd meg őket bátorsággal és hűséggel. Segíts, hogy közel állhassunk szívükhöz. 
Ragyogtasd fel igazságod fényét. Adj ehhez szeretetet belénk, adj nekünk bölcsességet és türel-
met.”  (EÉK.) 
 

Ritter B. Károly 
 

A konfirmáló fiatalokkal együtt járultak oltárhoz az alább felsorolt jubiláló 
konfirmandusok: 
70 éve konfirmált Belfi Józsefné sz. Bánszki Ilona 
67 éve konfirmált Kókai Gyuláné sz. Antal Mária 
64 éve konfirmált Tomasovszki János 
61 éve konfirmált Borszukovszki Károlyné sz. Benkei Ilona 
60 éve konfirmált Bajkó Andrásné sz. Rácz Ilona, Bánhidi Jánosné sz. Kenyeres 

Zsuzsanna, Csengeri András, Szegedi Lászlóné sz. Bodák Mária. 
50 éve konfirmált dr. Endreffy Ildikó, Jaczkó Pál, Pristyák Ilona, Soltész Lászlóné 

sz. Kukucska Erzsébet. 
35 éve konfirmált Pivarnyikné Bajkó Ilona. 
 

 
 
 

Szakady Géza 
(1932-2006.) 

 
Május 1-jén késő éjszaka fejeződött be Szakady Géza testvérünk földi pályafutása. 

1947-ben Beregszászról települt át szüleivel előbb Miskolcra, majd 1950-ben Nyíregyház-
ára. Keserűséggel és fájdalommal hagyták ott szeretett otthonukat, barátaikat. Édesapja 
munkahelyét, a Beregszászi Magyar Királyi Törvényszék elnöki posztját hagyta ott. A 15 
éves fiatalember Debrecenben a gépipari technikumban tanult tovább, és 1953-ban érettsé-
gizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán szerzett diplomát 1958-
ban. 1959-ben kötött házasságot Mosonyi Katalinnal Nyíregyházán. Egy fiú és egy leány-
gyermekük született. 24 évi nagyon boldog házasság után 1983-ban veszítette el feleségét. 
Ez a súlyos veszteség végigkísérte életét. Szakmai képességét több munkahelyen is kama-
toztatta. A technika világát szeretettel és élettel fűszerezte derűs Krisztus hitéből fakadóan. 
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Fiatal éveiben meghatározó volt Kárpátalján Józsa Márton lelkész szolgálata. Ő konfirmálta 
a munkácsi evangélikus templomban. A nyíregyházi evangélikus gyülekezetnek hitét gya-
korló, hűséges tagja volt 56 éven keresztül. Évtizedek óta presbiterként, 10 éven át hitokta-
tóként, gondnok-irodavezetőként és haláláig a IV. sz. lelkészi körzet felügyelőjeként tisztel-
hettük. Különösen sokat bábáskodott a rozsréti gyülekezeti ház indulásánál, és állandó je-
lenlétével, imádságával, hitével, testvéri szeretetével építette az ott formálódó közösség éle-
tét. Nyugdíjasként hivatalos gondnokságot vállalt - különösen elesettekért -, például a Nyír-
egyházi Élim Ev. Gyermekotthonban, a Sóstói Szociális Otthonban, stb. Értékrendjében 
mindenek előtt a Jézus Krisztusban való hit állt az élen, ebből a szent viszonyulásból merí-
tett a családja iránti féltő, gondoskodó szeretet napi megvalósításához. Az unokáival együtt 
töltött sok-sok időben rengeteg szeretet adott és kapott.  

Temetésén (Rm 14, 7-9) alapján: „Közülünk senki sem él önmagának, és senki 
sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak ha-
lunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk" hangzott az igehirdetés. 
1947-ben önkéntes „kényszer-költözésükkor” egy bőröndnyi használati tárggyal érkeztek 
Magyarországra. Láthatatlan bőröndjében, szívében mentette át a tiszta hitet, a tisztességet, 
becsületet, őszinte emberszeretetet, de hozott magával keserűséget, bánatot is, ami élete so-
rán segített neki eligazodni a valódi, őket ért nehézségek, tragédiák és felszínes apró gondok 
között. Ahogy szaporodtak „lelki bőröndjei”, egyre több kincs raktározódott szívében. 
Olyan értékek, amelyek átvihetők és Odaát értékelhető tulajdonságok. A halál - bár hónapok 
óta készült rá -, rövid, de nagyon fájdalmas volt számára. Mindvégig tudta, s tudtuk mi is, 
akik a „kapuig” kísértük, és érzékelhető valóságként tapasztaltuk meg, hogy a halál csak 
létforma-váltás, és általa az Isten örök, teljes rendjének egy új területére, állomáshelyére ér-
kezünk. Ez a feltámadás bizonyossága. 

Hálát adunk Teremtőjének, Megváltójának Szakady Géza életéért, szolgálatáért, 
minden szinten helytálló és hitvalló, alkotó munkájáért, odaadó szeretetéért, „régi vágású" 
humánumáért, s annak minden áldásáért. 

„SOLI DEO GLORIA!" 
„Istenem, úgy tűnik, hogy visszaadjuk Neked azokat, akiket Te adtál nekünk. De ahogyan 
Te sem vesztetted el őket, amikor nekünk adtad, úgy mi sem veszítjük el őket hazatértükkor. 
Te nem úgy adsz, mint a világ. Amit Te adsz, azt nem veszed el, mert ami a Tiéd, az a mi-
enk is, ha a Tieid vagyunk.” (Bede Jarret)  

Sztankó Gyöngyi 
 
Most adjuk közre az előző számból kimaradt V. számú lelkészi körzet Presbitériumának 
névsorát. A szerkesztő bizottság elnézést kér, hogy anyagtorlódás miatt a Képviselő Testület 
tagjainak felsorolása csak a következő számban jelenik meg.  
V. körzet 
Lelkész: Bozorády Zoltánné  
Felügyelő:  Németh Lászlóné  
Presbiterek:  Bellus József, Henzsel Ilona, Kósa János, Martinovszky István, Pampuch  

István, Veczán László. 
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TÍZ ÉVE ALAPÍTOTTÁK A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁT 
Hálaadással, örömmel és imádsággal ünnepeltek a jubileumi rendezvényen, 2006. május 26-án 

 

Délelőtt a 220 éve felszentelt műemlék Evangélikus Nagytemplom megtelt az iskola tanulóival, ta-
náraival, a meghívott vendégekkel és az érdeklődő gyülekezeti tagokkal; hogy először Istennek kö-
szönjék meg az elmúlt tíz esztendőt; mert: „Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el 
irgalma” (JSir 3,22). Az ünnepség kezdetén az alapító és fenntartó egyházközség nevében Demcsákné 
Balczó Ildikó összgyülekezeti felügyelő asszony üdvözölte a jelenlévőket. Takács Ferenc igazgató 
külön köszöntötte Platthy Iván ny. címzetes államtitkárt, és átadta neki az iskola által két éve alapított 
„A Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskoláért” emlékérmet. A hálaadó istentisztelet oltári szolgála-
tát Sztankó Gyöngyi lelkésznő végezte, majd igét hirdetett D. Szebik Imre ny. elnök-püspök: „Minden-
kor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hált adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisz-
tus által a ti javatokra” (1Thessz 5,16–18). Az ünnepi igehirdetés bevezetőjében a püspök megemlé-
kezett az 1892. szeptemberében felszentelt, akkor evangélikus népiskola épületéről. A negyven éves 
államosítás időszaka után, 1996. szeptember 1-én indulhatott meg ismét újra az egyház keretei között, 
előbb ideiglenes helyszíneken, az evangélikus általános iskolai oktatás és nevelés. Ennek megszerve-
zésében vitathatatlan történelmi érdemeket mondhat magáénak Takács Ferenc. Az elmúlt évtized alatt 
az ő szakszerű irányításával, odaadó hűségével, tanártársainak példás együttműködésével végezték itt 
az oktató-nevelő munkát; mondotta az egyházkerület február 28-ig hivatalban volt püspöke. Majd há-
rom tárggyal szemléltette Pál apostol aktuális igei üzenetét: a hálaadást a kehely, az örömöt néhány 
szál szép virág, és az imádságot egy szál fehér gyertya jelképezte. Mi ilyen ajándékokat adhatunk Is-
tennek. Ezek a keresztyén élet elmaradhatatlan részei; hiszen hálaadás nélkül nincs keresztyén élet; 
öröm nélkül nincs Krisztus követés és imádság nélkül sem tud az ember Isten színe elé lépni. A hála-
adás kelyhében ott van a mi hálánk a tíz éves iskoláért, tanárokért, diákokért, szülőkért, s az igazgató 
személyéért. A néhány szál virág azt jelzi; örüljünk az életnek, az élet továbbadása lehetőségének. Az 
igazi öröm az, ahol a szívben Jézus a király. A harmadik szimbólum a gyertya, fény az Isten felé. Az 
imádság elismerése annak, ahol a mi lehetőségünk véget ér; de ott nem ér véget az Isten kegyelme! 
Ezért hálaadással, örömmel és imádsággal ünnepeljünk! Bozorády Zoltán esperes köszöntésében há-
rom nevet emelt ki, akik harcoltak az általános iskola ügyéért: Sztankó Gyöngyi, Takács Ferenc és 
Laborczi Géza. Ezért az ügyért érdemes volt imádkozni, most tudunk miért hálát adni, és örömmel 
telhet meg a szívünk.  

 
Délután a résztvevők sok érdekes program közül választhattak. Megtekinthették a „Szeretet” 

című rajzpályázatra érkezett alkotásokat. A kiállítás alapgondolata ez volt: „Adj, Uram, békessé-
get, szeretetet és szépséget!” Évfolyamonként értékelte a zsűri az ország evangélikus iskoláiból 
érkezett rajzokat, amelyek között a tudósító örömmel fedezte fel az egyetlen nyíregyházi díjazott; 
Adámi Erzsébet, 7. o. tanuló különdíjjal jutalmazott képét. A Természetkutató tanulmányi verse-
nyen a 6-8. évfolyamos diákok háromfős csapatokban versenyeztek a díszteremben. A „Bimbózó 
hittel” címen meghirdetett szavalóversenyen a folyosóra is kihallatszó tapsok minősítették az or-
szág hét evangélikus iskolájából érkezett versenyzők egyházi témájú, szívből jövő versmondását. 
Lélekemelő élményben lehetett részük mindazoknak, akik a főtisztelendő püspökné asszonnyal 
együtt, belehallgathattak ebbe a nemes versengésbe. Az iskolatörténeti kiállításon a dokumentu-
mok gazdagsága; képek, tárgyak, újságcikkek, alapító okirat s megannyi kortörténeti emlék ra-
gadta meg a látogató figyelmét. Kivetített videofelvételekkel elevenítették fel a nevezetes tanév-
nyitókat a nagytemplomban, és más, ma már történelmi események képeit. Az 1892. szeptemberi 
első tanévnyitótól máig nyomon követhette az érdeklődő az általános iskola mozgalmas történe-
tét. Az egyik lépcsőház sarkában berendezett honismereti állandó kiállítás pedig egész évben, az 
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oktatás szolgálatában áll. A gyermekek munkáiból; rajzokból, textilekből, kézimunkákból, bá-
bokból, technikai eszközökből összeállított alkalmi kiállítás is megtöltött egy tantermet. A társ 
iskolák tanárai s diákjai érdeklődve szemlélték a nyíregyháziak ügyes alkotásait. Az izgalmakban 
bővölködő délutánt a tanulmányi versenyek eredményhirdetése zárta.  

Este pedig az általános iskola címeres magyar és Luther rózsás evangélikus zászlókkal éke-
sített dísztermében feledhetetlen jubileumi emlékülésnek és ünnepélynek lehettek részesei mind-
azok, akik együtt adtak hálát s örültek a tíz éves nyíregyházi oktatási intézmény tanáraival és di-
ákjaival. Sokak szemében a meghatódottság és az öröm könnyei csillogtak, amikor a művészi 
színvonalon előadott zeneszámok és a személyes visszaemlékezések az alapítástól a jelenbe kala-
uzolták el a hallgatóságot. Takács Ferenc forró keresztyéni szeretettel közöntött mindenkit. 
Laborczi Géza, akkori nyíregyházi igazgatólelkész a kezdetekre, az indulás éveire így emléke-
zett: Csapatmunka volt s a szolidaritásról szólt ez a történet. A sajtó közvetítette a vitákat és az 
eseményeket. Például a működési engedélyt csak az évnyitó előtt az utolsó nap délutánján kapták 
meg faxon az önkormányzattól. A fő kérdés ma is az, hogy mennyiben felel meg az iskola a jézu-
si mentalitásnak. Jancsó Kálmánné, az Evangélikus Pedagógiai Központ szakértője élményei, 
találkozásai felidézésekor „Az Úr csodásan működik” című ének verseit idézte. Dr. Török József 
a kezdetek szülői tapasztalatairól szólt. Horváthné Orosz Anikó szülő pedig a jelen lehetőségeiről 
beszélt: a pedagógusok hittel, örömmel és hivatásszeretettel végzik itt a munkát. Tóth Istvánné a 
pedagógus szemével és szívével szólt a tíz esztendőről: Éljetek méltóan az elhivatáshoz! Minden 
gyermek egy-egy csoda, értékeket és tudást kell nekik közvetíteni.  

Mihályi Zoltánné, az egyház 
oktatási osztályvezetője szolgálati 
emlékérmet adott át a tanév végé-
vel nyugalomba vonuló Takács Fe-
renc igazgatónak. S útmutatásul ezt 
mondta: Neveljétek a gyermeket a 
neki megfelelő módon! Az ünnep-
ség végén az igazgató a tantestület 
nevében elismerő Emlékérmet, va-
lamint Díszoklevelet adott át so-
kaknak; mindazoknak, akik az el-
múlt évtizedben, az alapítástól nap-
jainkig önzetlenül, lelkesen, s kitar-
tóan közreműködtek az általános 
iskola létrejötte és sikeres működé-
se érdekében.  

Dr. Fabiny Tamás, az északi egyházkerület jelenlegi püspöke nyílt levélben köszöntötte a 
búcsúzó igazgatót és szép nyugdíjas éveket kívánt Takács Ferencnek. A felemelő hangulatú és 
értékes zeneszámokkal gazdagított ünnepség eseményei a Himnusz közös eléneklésével zárultak. 
A résztvevők fülében még sokáig ott visszhangzott az iskola kis énekkarának csengő éneke:  

„Örök Isten, áldj meg minket, / Legyen őrző gondod ránk!” (EÉ 293) Úgy legyen! 
Tudósító: Garai András 
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Ez év március 26-án egyházközségünk beiktatta új tisztségviselőit, köztük Zalai László 
másodfelügyelőt. Megkértük, hogy röviden mutatkozzon be a Hírmondó olvasóinak. 

 
Z.L.: 1942. március 26-án születtem Makón. Édesanyám 

Karasz Margit, nagyanyám Benkei Julianna, mindketten ismert 
tirpák családok leszármazottai. Édesapám Zalai György Békés 
megyei származású volt. Ő 1938-1945-ig Tótkomlós nagyközség 
1946-1950-ig pedig Medgyesegyháza főjegyzője volt. A tanács-
rendszer megszervezését követően kényszerűségből Nyíregyház-
ára költöztünk Karasz János nagyapám Szent István utcai lakásá-
ba. 

Elemi iskolába az un. IV-es –be, a mai Evangélikus Általá-
nos Iskolába jártam, majd 1960-ban a Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségiztem. Az akkor érvény-
ben lévő un. „X”-es származású” rendelet értelmében egyetemre nem kerülhettem, ezért egy évig fizi-
kai munkásként dolgoztam, majd mint munkás jelentkeztem az egyetemre és így már felvettek a Mis-
kolci Műszaki Egyetemre, ahol 1966-ban gépészmérnöki diplomát szereztem. Első munkahelyem a 
Nyíregyházi Dohányfermentálóban volt, majd 1972-től 1982-ig a Vagép-Fémmunkás Vállalatnál osz-
tályvezető főtechnológusként tevékenykedtem. 1982-ben visszakerültem a Dohányfermentálóba, és 
onnan műszaki főmérnökként 2002-ben mentem nyugdíjba. 

Feleségem Tamás Piroska Tiszadadán született. Mindkettőnknek ez a második házassága. Há-
rom gyermekünk és hat unokánk van, most várjuk a hetediket. A mindennapi feladatainkat főleg a csa-
ládi segítségnyújtás tölti ki. Aktív tagjai vagyunk gyülekezetünknek. A hétvégi kiskertünkben szíve-
sen kertészkedünk. Szabadidőnkben szeretünk zenét hallgatni. 
HÍRMONDÓ: Hallhatnánk most Öntől hitéletével, egyházi kötődésével kapcsolatban is egy pár szót? 
Z.L.: Szüleim, nagyszüleim keresztényi életmódot folytató, istenfélő, emberek voltak, mint ahogy 
szorosan vett rokonságunk tagjai is. Ez alapozta meg egyházunkhoz fűződő viszonyomat. Bátyám ré-
vén baráti kapcsolatba kerültem osztálytársai közül főleg Rőzse Istvánnal, Joób Olivérrel, Megyer Ár-
páddal, Szitha Miklóssal és Balczó Andrással. Örömteli és szomorú családi eseményeink egyházi 
szolgálatát Endreffy Zoltán tisztelendő úr végezte, nála konfirmáltam is 1955-ben.  

Az ’50-es években szolgáló lelkészeink meghatározó hatással voltak Nyíregyháza és környéke 
evangélikus híveire. Emlékszem még, hogy 1961-ben is az este 8 órakor kezdődő óév-búcsúztató is-
tentiszteleten zsúfolásig megtelt a nagytemplom és a karzaton sem lehetett ülőhelyet kapni.  

2000-ben Martinovszky István igazgató úr megkeresett, hogy műszaki tapasztalatommal segít-
sem az új Luther Márton Kollégium megépítését. Régi ismeretségünk alapján pedig Szakady Géza 
körzeti felügyelő kért meg, hogy vállaljam el a rozsréti gyülekezet egyik presbiteri tisztségét, s így 
segítsem az ott folyó munkát. Kérésének örömmel tettem eleget és elmondhatom, hogy egy igen tevé-
keny, lelkiekben gazdag,- Sztankó Gyöngyi lelkésznő által vezetett - aktív gyülekezetbe kerültem. 
Ezen kívül egyházközségünk műszaki bizottságának és a Luther Márton Kollégium Igazgató Tanácsá-
nak vagyok a tagja. 

Tudom, hogy gyülekezetünkben ma is sok a tennivaló mind a lelki gazdagodás, mind a szerve-
zési munka terén. Ha most ide tévedne Pál apostol, hibáink miatt bizonyára a mi gyülekezetünket is 
megsiratná, ahogyan a korinthusbelieket megsiratta. 

Befejezésül Isten áldását kérem a gyülekezet tagjaira, és kérem az Úr segítségét feladataim el-
végzéséhez. Bemutatkozásomat a 127. Zsoltár címszavával zárom: „Emberé a munka, Istené az ál-
dás”. 
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≈  A TISZAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLETRŐL  ≈ 

 
Négyszáz évvel ezelőtt – 1606. júniusában – Bocskai István fejedelem Rudolf császárral 

megkötötte a bécsi békét. Ezzel biztosította a protestánsok vallásszabadságát. Ezentúl választhat-
tak szuperintendenseket, püspököket. Thurzó György evangélikus nádor szervezésében 1614-ben 
Zsolnán zsinatot tartottak. A szepességi városokra és Kassa, Rozsnyó és Eperjes városokra tá-
maszkodva létrehozták a későbbi tiszai egyházkerület jogelődjét. A névadó Tisza az Észak-keleti 
Kárpátokban eredve a kerület közepén folyt át Szolnokig. Xylander Istvánt választották meg püs-
pöknek, aki azonban politikai okokból nem láthatta el tisztét. Utóda, Zabler Péter lett a kerület 
első püspöke. 

 
1890-ben vetődött fel, hogy a kerület legnépesebb gyülekezetéből válasszanak püspököt. A 

kerület legnépesebb gyülekezete Nyíregyházán volt, ahol akkor két lelkész szolgált. 
Bartholomaeides Jánost azért nem választották meg, mert öregnek tartották, Farbaky József 
főesperes helyett pedig Zelenka Pál miskolci lelkészt választották meg. De, amikor 1910-ben 
meghalt Zelenka Pál, a közbizalom egyöntetűen Geduly Henrik nyíregyházi lelkész felé irányult. 
Ekkor 45 éves volt és 20 éve szolgált Nyíregyházán, ahová 25 éves korában került segédlelkész-
nek és a gimnáziumba vallástanárnak. 

Geduly Henrikkel lett Nyíregyháza püspöki város, és marad 41 éven át. 1917-ben a reformá-
ció 400 éves évfordulóján evangélikus leánygimnáziumot alapított. 1920-ban a trianoni békedik-
tátummal a tiszai egyházkerület elvesztette 2 főiskoláját, 2 tanítóképzőjét, 6 gimnáziumát és 6 
polgári iskoláját. 10 egyházmegyéjéből csak kettő maradt meg. Geduly Henriknek sikerült Eper-
jesről a jogi kart és a tanítóképzőt Miskolcra menekíteni. Az 1934 és 1937 között működő zsinat 
egyházi elnöke lett. 1937. február 18-án meghalt. Helyét dr. Domján Elek foglalta el, aki 1938. 
október 24-én halt meg. Túróczy Zoltán győri lelkészt 1939. május 16-án iktatták be a püspöki 
tisztbe. Közben 1938. november 2-án az első bécsi döntéssel a Felvidék magyarlakta területeit 
csatolták Magyarországhoz. 1939. márciusában a magyar hadsereg elfoglalta Kárpátalját, 1940. 
augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Erdély északi része Magyarországhoz került. 
Ezek a területek az egykori tiszai kerülethez tartoztak. 

Az 1941. június 22-én megindult német-szovjet háborúba a magyarok is beavatkoztak. En-
nek súlyos következményeit 1944-ben élték át. Az 1938. óta visszaszerzett területek mind elvesz-
tek.  

Túróczy Zoltán püspököt 1945. június 25-én a nyíregyházi népbíróság 10 évi fegyházbünte-
tésre ítélte. 1946. március 1-én szabadon engedték, de püspöki feladatait nem láthatta el 1948-ig. 
Ekkor december 16-án Győrött iktatták be a dunántúli egyházkerület püspöki tisztébe. Helyét 
Nyíregyházán dr. Vető Lajos Miskolc-Diósgyőr-Vasgyári lelkész töltötte be. 

 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 1952-ben megszüntette a történelmi négy egyházke-

rületet és Északi és Déli Egyházkerületet hozott létre. Dr Vető Lajos volt az utolsó tiszakerületi 
és az első Északi Kerületi püspök. Azóta nincs Nyíregyházán evangélikus püspök. 

Dr Reményi Mihály 
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GYERMEKOLDAL 
TÖRTÉNET: 

Ki lehet boldog? 
Sárika még a kezében tartotta a lopott pénzt, amikor lépteket halott. Villámgyorsan eldugta a zsebébe.  
– Anya remélhetőleg nem vett észre semmit. – suhant át fejében a gondolat. Sárika tulajdonképpen 
egyáltalán nem akart ilyen sok pénzt kivenni édesanyja pénztárcájából. De túlságosan nagy volt a kí-
sértés. Furcsa dolgok történtek ezután vele: nem ízlett az étel, mint korábban; éjszaka nyugtalanul 
aludt. Lelkiismerete nem hagyta nyugodni! – Pénzt loptál! – visszhangzott a fejében. Már az iskolában 
sem tudott úgy figyelni. Kedves tanár nénije is felfigyelt Sárika nyugtalan viselkedésére és megkér-
dezte:  
- Beteg vagy? Vagy talán nyomja valami a szívedet? 
- Nem, nem! – dadogta Sárika és zavartan babrált sötétszőke hajával. De hiába minden, Sárika nem 
tudott megnyugodni. Bármibe is fogott bele, semmi sem sikerült. - Furcsa –, gondolta, újra meg újra. – 
a barátnőim is loptak ezt-azt, de utána semmi esetre sem voltak ilyen idegesek, mint én. - Egyszerűen 
nem vagy hozzászokva a lopáshoz – próbálta magát nyugtatni. – Legközelebb garantáltan könnyebb 
lesz. 
Így is van! A bűnhöz hozzá lehet szokni. Az ember rejtegetheti életének sötét foltjait, de ettől még 
nem lesz boldog. Sárika néhány nap múlva megtette azt, ami egyedül helyes: Megvallotta a bűnét az 
Úr Jézusnak és bocsánatot kérve édesanyjától, visszaadta neki a pénzt. Csak ezután lett újra vidám és 
felszabadult. Tudjátok, boldog ember az, akinek az Úr Jézus megbocsátotta bűnét, és elfedte vétkét. 
Így olvashatjuk a Bibliában: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és meg-
tisztít minket minden gonoszságtól.” (1János 1,9) 

(Ismeretlen szerző nyomán) 
Nem kedves Isten előtt  -  Kedves Isten előtt 

SZÍNEZD KI, és kösd össze az 
egymáshoz tartozó képeket!  
A lelkészi hivatalban add le 

2006.07.19-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 (2-12 év) 
Minden hónap első szombatján. 

(Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth 
Katalin) 
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„Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes 
szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm.” (Zsol-

tárok 119, 34-35.) 
MEGHÍVÓ 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 
TANÉVZÁRÓ CSALÁDI CSENDESNAPRA 

2006.06.10. (szombat) 1000 - 1300 

Az Evangélikus Egyház gyülekezeti termébe (Luther tér 14.) 
A gyermek-bibliaóra vezetői 

 
 
 
 

BARTÓK BÉLA szüle-
tésének 125. évfordulója 
alkalmából a Magyar 
Zenei Tanács műveltségi 
vetélkedőt hirdetett, a 
Kárpát-medencei közép-
iskolák részére. A ver-
senyre összesen hatvan-
négy gimnázium jelent-
kezett, határon innen és 
határon túlról. A verseny 
három fordulóból állt. 
Az Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium a dön-
tőben-, melyet a Bartók 
Rádió május 14-én élő, 
egyenes adásban közve-

tített – a hatodik helyen végzett. Felkészítő tanár V. Belinszky Etelka volt. 
Örülünk ennek a szép sikernek, és szeretettel gratulálunk! 
A fotón a versenyzők láthatók (balról jobbra)  
fent: Horváth Ádám, Adámi János, Kőrösi Szabó Péter 
lent: Kósa Loretta, Duna Boglárka, Horváth Judit 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Azt hiszem valamennyien Istennek adunk hálát, amikor az általános iskolánkat ünne-
peljük. A visszaemlékezés során sok testvérünk odaadó munkáját is elismertük, megköszön-
tük. A templomban istentiszteleten, az iskolában emléklapokat, emlékérméket osztva. Kö-
szönetet mondtak egyházi emberek, vendégek igazgatónak, pedagógusnak a lelkiismeretes 
kitartó munkáért. Én úgy érzem a köszöntésből kimaradt egy kis csapat, akik nélkül egy in-
tézmény, még egy iskola sem működhet! Igen, ők az un. „kiszolgáló háttér személyzet”, a 
pénzügyi, számviteli gazdasági dolgozók csoportja! Én az egyházközség számvevőszéke 
nevében szeretném megköszönni az együtt töltött tíz évet. Az ellenőrzéseink során mindig 
naprakész, szakmailag magas szintű munkát értékelhettünk. A gazdasági részhez tartozó 
dolgozókkal együtt segítettétek az iskola megfelelő működését. Jó volt Veletek együtt dol-
gozni! További munkátokra az alábbi igével kérem Isten gazdag áldását: „Kiki amint ke-
gyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmé-
nek jó sáfárai.” (1Pt 4,10. Károli - fordítás) 

Balla Gáborné 
egyházközségi számvevő 

Nyíregyháza, 2006. május 28. 
 
 

HONLAP HÍRADÓ 
 
ÚJABB ÖRÖMHÍR HALLHATÓ HONLAPUNKRÓL
Felhívjuk internet hozzáféréssel rendelkező Olvasóink szíves figyelmét, hogy gyülekeze-
tünk folyamatosan frissülő honlapjáról, (http://nyiregyhaza.lutheran.hu), a Hangtárunkból 
letölthető és meghallgatható Cselényi László, a Magyar Belmisszió Biatorbágy vezetőjének 
ötven perces nyíregyházi igehirdetése, amely 2006. május 14-én hangzott el az Általános 
Iskola dísztermében. Témája: Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet" (Jn 11,17-
27).   
LUTHER MÁRTON PÜNKÖSDI PRÉDIKÁCIÓJA olvasható Garai András frissített 
honlapján, (http://web.t-online.hu/garainyh/), az Aranyevangélium & Halak c. rovatban. 
ITTZÉS ISTVÁN IGEHIRDETÉSEI és publikációi hallgathatók, illetve olvashatók az 
érdi gyülekezet honlapján (http://erd.lutheran.hu/temat.html). 
CSERI KÁLMÁN IGEHÍRDETÉSEI olvashatók és hallgathatók a pasaréti református 
gyülekezet honlapján (http://www.refpasaret.hu/). 
EVANGÉLIUMI RÁDIÓ AZ INTERNETEN A MERA honlapján (www.mera.hu) bi-
zonyságtételek hallgathatók és letölthetők, valamint a KIÁLTÓ SZÓ internetes online rádió 
szól 24 órában. Minden este 20,40-től a középhullámon az 1395 kHz sávon is hallgatható a 
Magyar Evangéliumi Rádió műsora.  

Összeállította: -I-S 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
http://web.t-online.hu/garainyh/
http://erd.lutheran.hu/temat.html
http://www.refpasaret.hu/
http://www.mera.hu/
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Házasságkötések: ”…Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 

Pálvölgyi Tibor és Turcsán Ildikó, Nagy Norbert és Vidoven Rita Erika, Se-
bők János és Farkas Éva, Marcsek Mihály és Turcsán Krisztina, Drahos Já-
nos és Nádasi Anikó, Nagy Gábor és Drozsgyik Timea, Zelenyánszki János 
és Kocsis Enikő, Mogyorósi László és Bogár Edit.  

 

 

Keresztelések:  „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Varga Fruzsina, Tóth Melinda Eszter, Berényi Nóra, Molnár Dávid, 
Dandóczi Lara Laura, Stefán Dorina, Pásztor Noémi, Hibján Eszter, Szkiba 
Zsanett. 
Felnőttek: Varga Józsefné Orosz Mónika, Cserepes Tünde, Nagy Gábor, 
Kóder Zita. 

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

Szabó Jánosné Böszörményi Julianna (82), Kis Andrásné Vitál Zsuzsanna 
(78), Nagy Istvánné Harman Zsuzsanna (55), Hudák Julianna (98), Mráz 
Istvánné Izsai Ilona (72), Greksza Julianna (83), Gyurján Jánosné Balázs 
Erzsébet (79), Moravszki Zsolt (27), Kenderák József (75), F.Tóth Sándor 
(78), Gál János (63), Kerekréti Andrásné Kárászi Erzsébet (74), Kruták 
Andrásné Nánási Mária (83), Kresztyankó János (52), Szekeres János (76), 
Kécz Dezső (84), Gyurján Józsefné Antal Julianna (54), Szakady Géza (73), 
Kotulics Gáborné Ádám Anikó (53), Dr. Sári Pál (67), Gerda Mihályné Sis-
ka Julianna (73), Ilauszki László (81), Bányai Endre (59), Kozma György 
(52), Hajdu Ferencné Mazák Jolán (66), Kovács Z. Péterné Kovács Fabula 
Julianna (83), Kresztyankó András (71). 

 

 
 
 

Megismételt esperes választást tartottak 
 

 a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye hat gyülekezetében május 28-án va-
sárnap, az istentiszteletekhez csatlakozó közgyűlések keretében. 
A nyíregyházi egyházközségben a következő eredmény született:  
Adámi László 114 szavazatot, Sztankó Gyöngyi 86 szavazatot, míg Réz Nagy Zol-
tán 16 szavazatot kapott. Hárman egyik jelöltet sem tartották alkalmasnak az espe-
resi tisztségre. Bár a hivatalos eredmények még nem ismertek, valószínűleg június 
11-én újabb választási fordulót kell tartani.  

/Szerkesztőség/ 
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HÍREK 
 

ÖSSZEVONT PRESBITERI ÜLÉS ÉS KÖZGYŰLÉS 
AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLETBEN  

 
Megbízatásuk lejárta előtt utolsó alkalommal voltak együtt az Északi Egyházkerület 

2000-ben megválasztott presbiterei illetve közgyűlésének a tagjai május 12-én a 
budahegyvidéki evangélikus templomban. Az ülésen püspökként először vett részt dr. 
Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület márciusban beiktatott lelkészi vezetője. (…) 
A munkaági jelentések elfogadása után következett az egyházkerületi felügyelői tisztségre 
jelöltek, Benczúr László és dr. Cserháti Péter rövid bemutatkozása. A közgyűlés egyhangú-
lag elfogadta a jelöltlistát. 

Ezt követően Bozorády Zoltán, püspökhelyettes, a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye espe-
rese ismertette beadványát, amelyben a nyíregyházi Emmaus gyülekezet önállósodásához 
kérte a testület támogatását. A közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta a beadványban foglalta-
kat, így ez év advent 1. vasárnapjától kezdve a Nyíregyháza – Emmaus gyülekezet 
egyházkormányzatilag önálló közösségként működhet Bozorády Zoltán és munkatársai 
szolgálatával. A kerület püspöke Isten áldását kívánta az egyre erősödő gyülekezet életére. 

Forrás: Evangélikus Élet 21.szám (2006.május 21.) 
 
Tanácskozott az országos presbitérium. A testület elfogadta Martinovszky Istvánnak a 
Luther Márton Kollégium igazgatói állására vonatkozó pályázatát, aki 2012. július 31-ig 
irányítja az intézményt. Jóváhagyták a diákotthon szervezeti és működési szabályzatát is. Az 
intézmény vezetéséhez Istentől kért bölcsességet és sok erőt kívánunk. 
 

Pünkösdhétfői csendesnap Vargabokorban június 5-én 
1000 - — 1630-ig 

„KITÖLTETETT A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA” 
 
1000  „Nem személyválogató az Isten” – Adámi László 
1030 Bizonyságtételek – Veres Jánosné körzeti felügyelő és k. presbiterek 
1140 Előadás – Bálint Éva 
1205 Igei szolgálat – Labossa Péter 
1230 Ebédszünet 
1330 Csoportos beszélgetések 
1500 Úrvacsora – Adámi László igehírdetésével 
 
Június 11-én, vasárnap 16 30-kor Deméné Gede Erika szarvasi lelkész szolgál igei előadás-

sal a Szolgáló Női Közösség által szervezett szeretetvendégségen. Mindenkit 
szeretettel várunk. Júliusban és augusztusban ezek az együttlétek szünetelnek. 
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NYÁRI TÁBOROK, CSENDESHETEK 

 
Július 3-7-éig a kisvárdai és nyírteleki gyülekezettel közösen táborozást szerve-

zünk Újhutára 5-13 éves korú gyermekek számára. A táborozási díj 6000 
Ft/fő. Kérjük - aki teheti -, természetbeni adományokkal is támogassa a gye-
rekek táboroztatását. Jelentkezés a gyermek – bibliakör vezetőinél ill. a lelké-
szi hivatalban. Ugyanitt részletes információ is kapható. 

 
Július 3-8-áig konfirmandusok és hittanosok nyári táborozására, Olcsvára várunk 

fiatalokat. Részvételi díj: 6000 Ft/fő. Érdeklődni Sztankó Gyöngyi lelkésznél 
személyesen, vagy telefonon a 06 20 /824 54 29 –es számon, illetve a lelké-
szi hivatalban lehet. 

 
 
 

Meghívó 
 

 
Szeretettel ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe az EKE közösség nyári 

táborait, heteit. 
A következő alkalmakra van még lehetőség jelentkezni: 
Ifjúsági hét: /12 éves kortól/:  júl. 30 - aug. 5. Piliscsaba 
Családos hetek:    júl. 24 - 29.   Piliscsaba 
    aug. 7 - 12.   Albertirsa 
Felnőtt hitmélyítő hét:    aug. 21 - 26.   Piliscsaba 

Bővebb információt kérni és jelentkezni az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehet: 
EKE Evangéliumi Alapítvány 

levélcím:1068 Budapest, Szondi u. 95.  Tel/fax: 06 1 332 70 63 
e-mail: ekeal@freemail.hu    honlap: eke.lutheran.hu 
 

 
 
 
 
Az EKE Evangéliumi Alapítvány ez úton szeretne köszönetet mondani azoknak a kedves 
támogatóinak, akik 2004. évi adójuk 1%-ával alapítványunk működését segítették. Az így 
kapott 88.780.- Ft-ot a nyári hetek rendezési költségeire fordítjuk. /H.J./ 
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Hetenként ismétlődő állandó gyülekezeti alkalmak 
ahová szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket! 

 Nagytemplomban 
 

Gyülekezeti teremben 
(Luther tér 14. szám) 

Vasárnap   800 istentisztelet úrvacsorával 
1000 istentisztelet  

a hónap első és harmadik 
vasárnapján úrvacsorával 

1000 gyermek bibliakör különböző korcsoport-
okban 

1800 istentisztelet 
 

Hétfő    800 istentisztelet 
1800 bibliaóra /Bozorády Zoltán/ 

Kedd    800 istentisztelet 
1700 közösségi óra /Sztankó Gyöngyi/ 

Szerda    800 istentisztelet 
1800 istentisztelet  

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

váltakozva, a hirdetések alapján 
Péntek    800 istentisztelet 
Szombat    800 istentisztelet 

1430 serdülő ifjúsági óra 
1730 ifjúsági óra 14 éven felülieknek 

/Labossa Péter/ 
 
 
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. augusztus  
Lapzárta: 2006. július 15.  

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. 
Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu

 
 

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.  

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1700 pld.-ban. 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

	Z.L.: 1942. március 26-án születtem Makón. Édesanyám Karasz Margit, nagyanyám Benkei Julianna, mindketten ismert tirpák családok leszármazottai. Édesapám Zalai György Békés megyei származású volt. Ő 1938-1945-ig Tótkomlós nagyközség 1946-1950-ig pedig Medgyesegyháza főjegyzője volt. A tanácsrendszer megszervezését követően kényszerűségből Nyíregyházára költöztünk Karasz János nagyapám Szent István utcai lakásába.
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