
 
 

 
 
 

A Z  É L T E T Ő  V Í Z  
 

A Holt tenger partján, sziklás magaslaton építette Nagy Heródes csodálatos erődít-
ményét a Maszadai-várat. Ez a híres katonai bázis a földalatti titkos víztározójának (is) 
köszönhette, hogy még két évig ellenálltak a védők a római túlerőkkel szemben. Ezen a 
tájon akár hét év is eltelt eső nélkül, súlyos gyötrelmet okozva az itt lakóknak.  

A víz az élet nélkülözhetetlen ereje. A Zsoltáros korában az az elképzelés élt, hogy 
Isten tavasszal végig megy a földeken. Az éltető égi áldás kíséri a gondoskodó Úr láb-
nyomát. Ha nincs öntöző eső, súlyos kőszerű göröngyök jelzik a reménytelenséget. A 
bevethetetlen területek az éhínségről, szenvedésről, szegénységről és halálról üzennek. 

Isten szeretete Jézus Krisztusban az élet vizét, kínálja; az örök élet italát ajándékoz-
za a tikkadt világnak. Tiszta víz a termőföldeknek friss innivaló embernek, állatnak nö-
vényeknek. Isten gondoskodásának biztató jelét tapasztalhatjuk folyamatosan. A szik-
kadt föld porhanyós termőtalajjá változik. A göröngyök szétporladnak, az elalélt mun-
kások felélénkülnek az Isten kiszámíthatatlan, de mindig a kellő időben érkező zápora 
során. Olykor nyári zivatarok láttán fülsiketítő ijesztő villámok és mennydörgések kö-
zepette, de megérkezik, a gyógyít, enyhet adó égi áldás. Isten folyamatosan törődik 
élettel, a földről, mindennel és mindenkivel: érthetetlen csapások, kiszámíthatatlan rea-
litások és ámulatba ejtő csodák közepette 

Békesség, összhang, a kegyelmet nyert bűnösök hálaadása kíséri a földeken, gyüle-
kezetünkben az éltető vizet, ajándékozó Jézus Krisztus útját. Ő gazdagítson, erősítsen 
minket meglátni, elfogadni, az életújító forrásvizet ezzel együtt megőrző szeretetét. 
Ámen 

Sztankó Gyöngyi 
ig.lelkész 

XV. évf. 9-10. szám 
2006. szeptember-október 

Gondoskodsz a földről, megöntözöd, 
nagyon meggazdagítod, 
Isten patakja tele van vízzel. 

(Zsolt 65,10/a) 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZGATÓ-LELKÉSZ VÁLASZTÁSRÓL 
 

Ez év márciusában lejárt Labossa Péter lelkipásztor igazgató-lelkészi megbízatása. Ese-
dékessé vált tehát újból az igazgató-lelkész választása, azonban az esperes választási eljárás 
is ezen időszakra esett. 

 
A presbitérium korábban úgy határozott, hogy az igazgató lelkész választását az 

esperesválasztás utánra halasztja. Majdnem fél év elteltével azonban az esperes választási 
eljárások eredmény nélkül zárultak és – jelenleg – még csak nem is körvonalazódik a vá-
lasztás végső időpontja. A presbitérium ezért úgy döntött, hogy az esperes választást meg-
előzően kell elvégezni az igazgató–lelkész megválasztását, és a közösségi munka eredmé-
nyesebbé tétele érdekében meg kell kezdeni a presbitériumi bizottságok megalakulásával 
kapcsolatos előkészületeket. 

 
Presbitériumunk vezetősége írásban megkereste az egyházközség területén működő öt 

paróchus lelkészt, az igazgató-lelkészi pályázat vonatkozásában. Közülük négyen nem kí-
vántak indulni a választáson, egyedül Sztankó Gyöngyi lelkész jelöltette magát „igen” vá-
lasszal. 

A presbitérium – 2006. augusztus 29-én megtartott ülésén – 20 igen, 11 nem, 2 érvény-
telen szavazattal Sztankó Gyöngyit választotta a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 
igazgató lelkészévé, három év időtartamra. Ez úton is kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje 
munkáját. 

A presbitériumi bizottságok megalakulásával kapcsolatos munkák szintén elkezdődtek, 
remélhetőleg a testület október folyamán határozatilag is jóváhagyja ezek működését.  
Nyíregyháza, szeptember 16. 

  Zalai László 
másodfelügyelő 

 
 

Tájékoztató a presbitérium szeptember 13-ai üléséről 
 
 

 Az ülés első napirendi pontjaként az egyházközség I. féléves gazdálkodásáról hallgattuk 
meg a beszámolót, melyet Garai András az egyházközség Számvevőszékének egybe-
hangzó véleménye alapján elfogadásra javasolt. A jelenlévő 32 presbiter - 3 tartózkodás 
mellett - a beszámolót elfogadta.  

 Második napirendi pontban a presbitérium az Evangélikus Általános Iskola I. féléves 
gazdasági beszámolóját hallgatta meg. Az egyházközség Számvevőszéke az iskola gaz-
dálkodását takarékosnak és tervszerűnek minősítette. A presbitérium az iskola I. féléves 
költségvetési beszámolóját 30 igen szavazattal, és 2 tartózkodással elfogadta. Az iskola 
vezetősége kérte, hogy az egyházközség egy vasárnapi perselypénzt ajánljon fel oktatási 
intézményünk javára. A javaslatot a presbitérium egyhangúlag elfogadta, és az október 
22-ei vasárnapot jelölte ki ennek végrehajtására 
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 Harmadik napirendi pontként a Bozorády házaspár nyugdíjasként való tovább szolgála-
tának ügyét tárgyaltuk meg. A levezető elnök, Sztankó Gyöngyi igazgatólelkész terjesz-
tette elő azt a javaslatot, mely szeptember 10-én négy körzeti lelkész, a felügyelő, és a 
másodfelügyelő jelenlétében született meg, az érintettek egyetértésével. Ezek szerint 
Bozorády Zoltán 2006. 03. 04. napjától 2006. 12. 31-éig, míg Bozorády Zoltánné 2006. 
10. 06-ától 2007. 08. 31-éig végezne nyugdíjasként szolgálatot. A javaslatot a presbité-
rium 6 tartózkodás mellett elfogadta. A levezető elnök ez alkalommal is köszönetet 
mondott a Bozorády házaspár gyülekezetünkben végzett 28 évi hűséges szolgálatáért. 

 A következőkben a presbitérium az egyházközség 7 alkalmazottjának 2,5 %-os fizetés-
emelését 25 igen szavazattal, 7 tartózkodással elfogadta. 

 Utolsó napirendi pontként a presbitérium munkájának segítésére szolgáló Bizottságokkal 
kapcsolatos teendőket ismertette Zalai László másodfelügyelő. Hét bizottság létrejötte 
lenne kívánatos: Gyülekezetépítő, gyermek és ifjúsági, bel-és külkapcsolati, informáci-
ós, operatív, kulturális, műszaki. 
A bizottságokba számosan jelentkeztek, és több személyre érkezett javaslat. A Bizottság 
tagjai egymás között eldöntik, hogy ki legyen a Bizottság vezetője és 4 állandó tagja, 
míg a többi bizottsági munkatárs lesz. Ezek a javasolt személyek kerülnek majd a pres-
bitérium által végleges megválasztásra, mint önkéntes segítők. 

Demcsákné Balczó Ildikó 
 
 
 

LUTHER MÁRTON, A REFORMÁTOR címmel, a németor-
szági Luther – centrum vándorkiállítását láthatjuk a Budapesti 
Történeti Múzeumban (Budavári Palota, E épület), október 15-

éig, naponta 1000- 1800 között. (Kedd szünnap.) 
 
 
 
 
 

MEGYER LAJOS nyugalmazott lelkészünk 
augusztus 18-án töltötte be 95. életévét. Egy ideje 
feleségével együtt Zsuzsa lányuknál élnek Érden. 
Ez úton kívánjuk Isten áldását, naponta megta-
pasztalt kegyelmét további életére, szeretettel 
gyülekezete. 

 



2006. szeptember-október 
   
 

4 

EMLÉKEZÉS ENDREFFY ZOLTÁN LELKÉSZRE 
 
Egy éve, 2005. szeptember 10-én ment el közülünk 
édesapánk, akire úgy emlékezhetünk, mint aki gyüleke-
zetének és családjának hűséges pásztora volt. 
 
„Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott té-
ged az Úr, a te Istened...” (V. Mózes 8,2) 
 

1948. decemberében érkezett családunk Nyíregy-
házára Csömörről, előző szolgálati helyéről. Ott is, mint 

Nyíregyházán is, fontos volt szlovák nyelvtudása.  
Az 1950-es évek nemcsak az államosítás keserves idejét jelentették, hanem a 

téli és nyári táborok idejét, az ébredés esztendeit. Ez döntő hatással volt édesapánk-
ra is, aki a finn ébredési mozgalomra úgy emlékezett vissza, mint a megtérés csodá-
latos lehetőségére, ahol a rendszeres összejövetelek mellett fontos szerepe volt a ta-
nításnak, a közösségi élet gyakorlásának, egymás terhe hordozásának.  

A tanyavilág édesapánk számára nemcsak közlekedési problémák leküzdését 
jelentette, hanem a rendszeres bibliaórák és istentiszteletek megtartása mellett szere-
tett gyülekezete tagjainak meglátogatását, ugyanakkor a mindennapi problémáik 
megbeszélését is, például a TSZ szervezések idején. Ez az időszak nagyon megvi-
selte körzetének sok tagját. Egy alkalommal motorbalesetet szenvedett, és a mai na-
pig sem tudjuk, hogyan jött haza, mert három napig teljes emlékezetkiesése volt. 
Soha nem tudta elmondani, mi történt.  

Az Úr csodálatosan munkálkodott a szívekben, és a szülők arra is figyeltek, 
hogy gyermekeik is közelebb kerüljenek az élő Istenhez. Mikor a hét végi munka 
„divattá” vált, ők akkor is megszentelték az ünnepnapot. Ez sajnos manapság már 
ritkaság számba megy. 

A nyugdíjas években édesapánk számára az igehirdetés szolgálata jelentette 
az ajándékot, holott betegsége egyre inkább fogyasztotta fizikai erejét. A Széna téri 
kistemplom volt második otthona. Ugyanakkor arról is meg kell emlékeznünk, hogy 
a családi áhítatok, közös imádságok, az állandó intés, figyelmeztetés, bátorítás, esz-
köz volt számára. Józsuéval elmondhatta, én és az én házam az Úrnak szolgálunk. 

(Endreffy Ildikó megemlékezése) 
 
Szerkesztőségünk még külön is hálás szeretettel emlékezik vissza Endreffy nagytiszteletű úrra, 
Hírmondónk mindig készséges és pontos cikkírójára, aki ebben is példaképül szolgálhat. 
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A Nagytemplomban, 2006. március 26-án került sor ünnepi istentisztelet kere-
tében egyházközségünk önkéntes tisztségviselőinek beiktatására. Az öt lelkészi 
körzetben új felügyelők töltik be ezt a tisztséget. Szándékunk szerint lehetősé-
get biztosítunk arra, hogy az öt körzeti felügyelő megossza gondolatait a Hír-
mondó olvasóival. Most a 2. számú körzet felügyelője, Pásztor Tamás mutat-
kozik be. 

 
Pásztor Tamás vagyok, a második körzet felügyelője. 
Nyíregyházán születtem, és itt élek közel fél évszázada, két rövid 
idejű elköltözést leszámítva. Ezeket a költözéseket Isten arra 
használta, hogy igazán átéljük: „Mert nincsen itt maradandó vá-
rosunk, hanem az eljövendőt keressük” (Zsid. 13,14) igét, hiszen 
olyan nehéz volt elszakadni a megszokott környezettől, barátok-
tól. Viszont jövőnket szilárd alapra, Jézus Krisztusra építve és 
tekintetünket a földi élet horizontján túl emelve megerősödünk a 

nehézségek leküzdésére. 
De vissza a jelenhez, hiszen újra itt vagyunk, itt élünk, neveljük, neveltük négy gyer-

mekünket, akik közül a legnagyobb tavaly elkezdte önálló életét. Számomra nagyon fontos 
a család. Istenünk ajándékának tekintem feleségemet és gyermekeinket, akikkel együtt 
küzdjük meg a hit harcát naponta, hogy kiábrázolódjon életünkön a Megváltó Jézus Krisz-
tus, és tudjunk szolgálni egymásnak, környezetünknek. Persze ez nem könnyű, de melyik 
harc könnyű? Első missziós terület a család, hiszen itt nincs álarc, nincs képmutatás. Itt 
őszintén megmutatkozik a valós „én”, könnyen megkapod a „vizet prédikál és bort iszik” 
hasonlatot. És fordítva. A gyermekeimet nem védhetem elvtelenül, fel kell vállalnom, hogy 
akár mások előtt is, őszintén számon kérjem azt az értékrendet, ami alapján éljük életünket. 
Isten ad lehetőséget a bocsánatkérésre (amit nem szégyellek akár 11 éves legkisebb gyer-
mekünkkel szemben sem), és a megbocsátásra egyaránt. 

Aztán bővül a missziói kör a tágabb család (szülők, testvérek, rokonok), munkatársak, 
szomszédok, barátok irányába. Akár tevékenyen (ha van rá lehetőség) és/vagy imádságban 
hordozva tartom nagyon fontosnak mindannyiunk számára, hogy ahová Isten helyezett, aki-
ket „ránk bízott”, őket vegyük elsősorban észre. Egyik kedves evangéliumi könyvemben, a 
Wilhelm Busch által írt „Jézus a mi sorsunk” c. műben egy németországi tüntetés résztvevő-
jéhez odamegy az író, és megkérdezi, hogy miért tüntet. A válasz szerint az amerikai nége-
rek és fehérek megbékéléséért. A beszélgetés tovább folytatódik, majd jön a következő kér-
dés arra vonatkozóan, hogy itt vannak-e a szomszédai? „Ó, velük nem is beszélek” hangzik 
a felelet.  

Fontosnak tartom, hogy „helyi ügyeink” megoldásáért ténykedjünk, imádkozzunk nem 
megfeledkezve természetesen az egyház, az ország és a világ dolgairól sem.  

Úgy érzem, ennek jegyében működünk nemsokára önálló gyülekezetként, hordozva 
egymást, jobban figyelve egymásra. Közösségi alkalmainkon keressük Isten akaratát, to-
vábbvezető kegyelmét és hálát adunk mindazért, amit Tőle kaptunk. Különösen hálásak va-
gyunk lelki vezetőnkért, Bozorády Zoltán esperes úrért, aki Isten fáradhatatlan, áldott esz-



2006. szeptember-október 
   
 

6 

közeként irányítja, szolgálataival hitben erősíti azt a munkát, amire Isten elhívott mindnyá-
junkat, a lelkek megmentését, Isten üdvözítő kegyelmének megmutatását Jézus értünk ho-
zott áldozatában. 

Eligazodni a XXI. század, a mai világ útvesztőjében, szembeszállni a Gonosz minden-
hol jelenlévő mesterkedéseivel, csábításával. A felépült kőtemplomot megtölteni lélekkel és 
élettel, hogy növekedjen a lelki templom Isten dicsőségére. 

Pásztor Tamás   
 

Egy kis evangélikus iskolatörténet 
 
Bartholomaeides János a nyíregyházi gyülekezet lelkésze, Farbaky József lelkésztársával 

olyan iskolarendszert valósított meg 1861-től kezdve, amellyel mesze megelőzte korát. A Nyír-
egyházához tartozó bokrokban iskolákat építtetett. Már 1865-ben öt iskola épült tanítói lakással 
egybeépítve. A kezdő tanítókat a legtávolabbi iskolába helyezték, majd egyre közelebb kerültek a 
városi központi iskolához, amelyet 1892-ben építettek Alpár Ignác tervei alapján a templommal 
szemben a Luther utcában. 

1896-ban Geduly Henrik, 1900-ban Paulik János lelkészek vették át a gyülekezet vezetését 
és az iskolaépítést. Száz évvel ezelőtt, 1906-ban Salamon bokorban is épült iskola, ahová a kör-
nyékbeli gyerekek jártak. 

Nyíregyháza 1924-ben ünnepelte az örökváltság századik esztendejét, miután 1824-ben föl-
desuraiktól aranyforintokért megvásárolták a földeket. Az ünnepség idején játszották a városi 
színházban Móricz Zsigmond: Sári bíró című színdarabját. Ebben szerepelt leánya is, akit az író 
látni akart a színházban. Sok jót hallott a nyíregyházi tanyai iskolákról. Ezért kiment a Salamon 
bokorba is megnézni az iskolát. Akkor Mátis Béla tanított ott. Móricz Zsigmond a látottakról, 
hallottakról elismerően számolt be a fővárosi lapokban.  

Mátis Béla után Soltész István tanított a Salamon bokorban, akit 1944. november 2-án pol-
gári hadifogságba hurcoltak el. Onnan sohasem tért haza. Márványtábla őrzi emlékét az iskola 
falán. Itt tanított Benkő Sándor is, aki a budapesti harcokban halt hősi halált.  

1939-ben Túróczy Zoltán lett a püspök Nyíregyházán. Ő 1944 március-április hónapjaiban 
Rőzse István esperessel és Megyer Lajos lelkésszel minden iskolát meglátogatott. A jegyző-
könyvben leírta: „Ez a VILÁG legnagyobb evangélikus iskolája az 58 tanítójával.” A Kossuth 
Gimnázium és Geduly Leánygimnázium tanáraival együtt Nyíregyházán 100 evangélikus peda-
gógus tanított. 1948-ban minden iskolát államosítottak.  

1950 és 1952 között két és fél éven át a húgom is Salamon bokorban tanított. A tanítói la-
kásban Sashalmi Pál lakott, ő is ennek az iskolának a tanítója volt, és ennek a népnek a gyerme-
ke. Eredeti neve Skolnyik Pál. A húgom mindig szeretettel emlékezett meg az itt eltöltött időkről. 

A rendszerváltozás után az egyház visszakapta a Salamon bokori iskolát, de itt nem folyik 
tanítás. A Kertvárosi Evangélikus Egyházközség tartja ebben az épületben az istentiszteleteit. 
Reményeik szerint templom és lelkészlakás épül majd itt. Már megtörtént az alapkő letétele dr. 
Fabiny Tamás püspök jelenlétében.  

A most százéves fennállását ünneplő Salamon bokori iskola növendékei és pedagógusai sze-
retettel emlékeznek egykori iskolájukra.  

Dr. Reményi Mihály 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Házasságkötések: „Amit tehát Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza…” 

Szlávik Tamás és Duleba Anita, Balogh Bors és Vörös Eszter, 
Konkoly Ákos és Benkőházi Judit, Darida Olivér és Bodnár Móni-
ka, Duna István Lóránd és Tamás Julianna, Bogár József és Hudák 
Erika, Perger Béla és Molnár Zsuzsanna, Zvara Attila és Bogár 
Gabriella, Pokoraczki Róbert és Andrási Melinda, Szinyéri Gábor 

és Kostyál Nóra, Halász Gábor és Kovács Krisztina, Zomborszki Zsolt és Oláh 
Szilvia, Bődi Zoltán és Bezerédi Krisztina, Pók Győző és Bakos Erzsébet, 
Fintor Gábor és Balogh Edina, Svéda Ferenc és Pál Rita, Nagy Gábor és Dr. 
Dér Beatrix, Szekeres József és Erdei Éva, Douglas Bain és Turcsán Edit Csilla, 
Dr. Orosz Péter és Dr. Máté Csilla, Kiss László és Liptai Szilvia Rita. 
 

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Szepesi Patrik Márk, Klémán Norbert, Lápossi Máté, Orgován Iza-
bella, Hegedűs Fruzsina Georgina, Molnár Virág, Kiss Petronella, 
Kiss Fruzsina, Veres Noémi Jázmin, Csorba Dóra, Garai Henrietta, 
Bagics Zsófia, Bogár Eszter, Zajácz Balázs, Filetóth Bence, Revák 
Ádám, Fest Olivér Árpád, Magyar Milán, Jászai András, Albert 

Márton György, Gonda Gábor, Juhász Maja Lilla, Nádorvári Huba István, Helli 
Hanna, Matejkó Marcell, Rusin Regina. 
Felnőtt: Pálmai István 
Felnőttként konfirmáltak: 
Darida Olivér, Bartal Attila, Belméné Gebei Gabriella, Greksza Brigitta, 
Nadzon György, Szekeres József, Bodnár Imre, Kiss Marianna, Parádi Tibor, 
Szkorczog Anita, Urbán Miklósné, Dr, Máté Csilla, Dr. Orosz Péter, Liptai 
Szilvia Rita, Kiss László, Jakab Enikő, Revákné Kémeri Andrea. 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.” 
Kodák Jánosné Kusnyerik Ilona (76), Kocsis Jánosné Varga Jolán 
(72), Molnár János (66), Mocsári Sándor (68), Szalontai János (88), 
Zempléni András (51), id.Varga András (80), Takács László (28), 
Major Mária (81), Kruták Ferenc (66), Nagy Gábor (59), Matúz 
Mihályné Boros Erzsébet (80), Magyar József (76), Török Józsefné 

Ferkó Ilona (75), id. Palicz András (80), Ratkos Józsefné Márföldi Julianna 
(77), Koska Ilona (61), Siska Mihályné Tóth Erzsébet (78), Palicz Istvánné 
Varga Ilona (72), Szokol István (96), Tóth Józsefné Danó Ilona (81), Éles Sán-
dor László (35), Bíró Andrásné Gyebrószky Zsuzsanna (64), Kölcsei Márton 
Gyula (92), Bártfalvi Csaba (62), Bálint Andrásné Turcsán Zsuzsanna (79), 
Mezősi István (78), Molnár Tibor (56), Török Pál (59). 
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Az Evangélikus Általános Iskola hírei 
 
Ünnepi istentisztelettel kezdte meg az új tanévet az Evangélikus Általános Iskola. Az ünnepi 
eseményen dr. Fabiny Tamás püspök úr hirdette az igét. Itt került sor Kocsisné Sárossy 
Emőke eddigi igazgató helyettes igazgatói tisztségébe való beiktatására is. A tanintézet 
négyszáznégy diákkal és harminchat pedagógussal kezdi meg a 2006/2007-es tanévet. 
Köszönjük Takács Ferenc nyugállományba vonult igazgató áldozatos munkáját, és Isten ál-
dását kérjük az intézmény új vezetőjének tevékenységére.  

* * * 
 Iskolánk tanulói közül a nyár folyamán 25 diák vett részt nyári táborozáson Harkányban.  
 Gazdag egy hetes program keretében ismerkedtek meg tanulóink Pécs, Harkány történel-

mi múltjával, nevezetességeivel. 
 Egy bajor evangélikus egyházközség pénzbeli adományának köszönhetően fel tudtuk újí-

tani augusztus hónapban a belső épületrész lapos tetejének szigetelését, ezzel az alatta 
lévő első osztályos tantermek és szertár beázását meg tudjuk szüntetni. Ezen túl nagyon 
sokat fordítottunk egyéb felújításra, karbantartásra, hogy a tanulóinkat megfelelő kö-
rülmények között, biztonságos tantermekben, és udvaron tudjuk fogadni. 

 Méltóképpen készülünk az 1956-os forradalom 50. évfordulójának megünneplésére. 
Részt veszünk október 6-án a nagytemplomban az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc mártírhalált halt vezetőinek, az aradi vértanúk kivégzése 157. évfordulója al-
kalmából rendezett ünnepi megemlékezésen. 

 Október 22-én, a jubileumi istentiszteleten az Evangélikus Általános Iskola működésének 
támogatására adakoznak a hívek, az egyházközség tagjai, szülők, pedagógusok. Tanu-
lóink, dolgozóink nevében hálás szívvel ezúttal is megköszönjük a presbitériumnak 
felelősségteljes keresztyéni döntését, az iskola iránti szeretetét, támogatását. 

Kocsisné Sárossy Emőke 
igazgató 

 
Kétszáz éves a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. A jubileu-
mi tanév ünnepségsorozata hálaadó istentisztelettel kezdődött a nagytemplomban 
szeptember 1-jén, D. Szebik Imre nyugalmazott püspök igehirdetésével. Az évfordu-
ló jegyében rendezett tanévnyitót – egyebek mellett – a hajdan volt diákok világta-
lálkozója tette emlékezetessé. 

HÍREK 
 Az énekkari próbákat vasárnaponként 19 órakor tartjuk. Szeretettel hívjuk és 

várjuk az énekkar régi tagjait és mindazokat, akik szeretnek énekelni. 
 A tanévvel elkezdődött az iskolákban a hittanoktatás. Kérjük a szülőket, nagy-

szülőket, éljenek ezzel a lehetőséggel és írassák be gyermeküket. 
 A konfirmációi oktatás október közepén kezdődik. Jelentkezni és bővebb felvi-

lágosítást kérni a lelkészi hivatalban vagy a körzeti lelkészeknél lehet.  
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GYÜLEKETI ALKALMAK, AHOVÁ SZERETETTEL 

HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKIT 
 

Október 1-jén vasárnap 16 órai kezdettel missziós óra lesz az Élimben (Derkovits u. 21.) 
ahol Kenyáról hallhatunk előadást, dr. Bálintné Kiss Beátától. 

Október 2-án hétfőn, az Evangélikus Ált. Iskola és az Ev. Kossuth Lajos Gimnázium taná-
rai és diákjai számára tartandó reggeli áhítat keretében Bálintné Beáta tart beszá-
molót Kenyában végzett eddigi munkájáról. 

Október 7-én, szombaton Országos Evangélizáció lesz a Budapest - Deák téri evangéli-
kus templomban 1000-1600 óráig. A nap igei témája: „Nem maradok el tőled, nem 
hagylak el.” (Józs 1,5) Jó lenne, ha gyülekezetünkből minél többen részt venné-
nek ezen az alkalmon. Az utazás egyénileg történik. 

 
Október 8-án, vasárnap a nagytemplomban a délelőtti istentiszteleten a Luther Márton 

kollégium diákjai szolgálnak gyülekezetünkben. 
♦ A Rozsréti imaház felszentelésének 12. évfordulóját ünnepelve 1430-tól gyüleke-

zeti délutánra várják a testvéreket, ahol vendéglelkészek, és az énekkar szolgál. 
♦ A Szolgáló Női Közösség du. 5 órakor szeretetvendégséget tart az Evangélikus 

Ált. Iskola dísztermében. Ide várjuk az esti istentiszteleten részt venni szándéko-
zó gyülekezeti tagokat is. 

 
Október 13-14-én, péntek - szombaton, Orosházán kerül megrendezésre az első Magyar 

Evangélikus Konferencia. Kellő számú jelentkező esetén a szombati alkalomra 
autóbuszt indítunk. 

Október 22-én, vasárnap ünnepeljük nagytemplomunk felszentelésének 220. évforduló-
ját. A 10 órai istentiszteletet, az Evangélikus Ált. Iskola tanulóinak műsora teszi 
ünnepélyesebbé. Ennek a vasárnapnak az offertóriuma iskolánk támogatását szol-
gálja. 

♦ 18 órakor ünnepi zenés áhítatot tartunk a nagytemplomban. 
 

Október 23-27-éig, hétfőtől - péntekig reformációi sorozat lesz esténként 18 órától a 
gyülekezeti teremben, egyházközségünk lelkészeinek szolgálatával. 

 
Október 31-e -kedd- a REFORMÁCIÓ ÜNNEPE  
 Istentiszteleti rend a nagytemplomban: 
  reggel  0800   istentisztelet úrvacsorával 
  de.   1000   istentisztelet úrvacsorával 
  este  1800   istentisztelet református testvéreinkkel együtt. 
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ÓRAIGAZÍTÁS! 

Október 29-én áttérünk a téli időszámításra! 
E naptól kezdve, a gyülekezeti teremben tartandó esti istentiszteletek, és bibliaórák 
kezdési időpontja 18 óráról 17 órára módosul. (Kivétel a Reformáció ünnepi esti is-

tentiszteletet, mely 18 órakor kezdődik!) 
 

NOVEMBERI ELŐZETES 
 

NOVEMBER 5-ÉN, VASÁRNAP GYÜLEKEZETI CSENDESNAPOT 
TARTUNK. 

A nagytemplomban a 10 órai istentiszteleten SZEVERÉNYI JÁNOS, ORSZÁGOS 
MISSZIÓI LELKÉSZ hirdeti az igét. Ennek az istentiszteletnek a keretében emlé-
kezünk a városunkból 1944. nov. 2-án elhurcolt egykori gyülekezeti tagokra. Az 
istentiszteletet követően Szeverényi János, és még más meghívott vendégek szol-
gálnak a gyülekezeti teremben – a nap folyamán –, ahová mindenkit szeretettel hí-
vunk. Szerény ebédet biztosítunk. 
 
 
  
 
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. október 29.  
Lapzárta: október 17. 

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, Sztankó Gyöngyi 
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

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

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1000 pld.-ban. 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
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