
 
 

 
 

Látnunk kell az összefüggéseit ennek az igének. 

XVI. évf. 1-2. szám 
2007. január-február 

A 2007. ÉV IGÉJE. Ezt mondja az Úr:  
"Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, 

majd meglátjátok." 
(Ézs 43,19/a) 

 "Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át, aki 
hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és a lovak, a hadsereg és a harcosok, és 
most ott fekszenek, nem kelnek fel többé, elaludtak elhamvadtak, mint a mécses:  
 Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselek-
szem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztá-
ban, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak en-
gem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a si-
vatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, melyet magamnak for-
máltam, hogy hirdesse dicséretemet."(Ézs 43,16-21) 
 A Mindenható Isten szól hozzánk, nem más ezeken a szavakon keresztül. Az Úr, 
akinek van hatalma a tengeren utat csinálni, aki a vizeken is készíthet ösvényt. Is-
ten emlékeztetni akar arra az időre, amikor népét száraz lábbal átvezette a tenge-
ren, amikor a tengeren valóban utat készített. Emlékeztetni akar arra, amikor a fo-
lyón is ösvényt készített az övéinek, hogy átkelhessenek rajta. Viszont látnunk kell, 
hogy mi történt az ellenséggel, aki nem volt az Úré. Úgy kioltotta életüket, miként 
a gyertyát szoktuk eloltani, elhamvasztotta az Úr az Ő ellenségeit. 
 És mit mond tovább ez az Isten? Azt mondja, hogy az elmúlt dolgokról, a régi 
dolgokról ne emlékezzetek! 
 Vannak emberek, akik mindig a múlt igézetében élnek, akik valósággal hozzá 
vannak kötözve a múltjukhoz, mint ahogyan a kutya a láncával a kutyaólhoz kötve, 
nincsen szabadsága. Nem képesek múltjukkal leszámolni, nem képesek szakítani 
bűneikkel, elrontott életükkel, sőt nem is látják bűnnek cselekedeteiket, a bűn rab-
láncán élnek. Milyen sok ember él akár a saját múltjának, akár mások múltjának 
kísértése alatt.  

Kísért a múlt! Ez vonatkozik a személyes életre, családra és a gyülekezetre. 
Múlt bűnei, istentelen életünk következményei tönkre teszik életünket, és döntően 
meghatározzák jelenünket és kényszerpálya számunkra a jövő is, bármennyire is 
szeretnénk újat; új köntösben talán, de mindig csak a régi jön elő és lehull a lepel, 
és süllyedünk mi magunk is az erkölcstelenségben.   
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 Az újítás szándéka vezette, hiszem az elmúlt évben a nemzeti és egyházi válasz-
tókat is, de láthatjuk az eredményt - a PUSZTA már nemcsak a minket körülvevő 
világ jellemzője. Vizet fakasztani, az újra az nem képes, aki a régit dédelgeti, aki a 
múlt kötözöttje, aki csak tákolgat, és nem érzi a bűneivel való leszámolás szüksé-
gét, aki megelégszik a „bűn láncának szabadságával”. 
 Isten ki akar józanítani, Nála van az új, a valóban újnak a lehetősége. Az új élet, 
melyet Jézusban elkészített mindannyiunknak. Jézus fedezete az újnak, és Ő maga 
az új. Isten maga cselekszik Jézus által, hiszem képes megújítani. 
 Kérdés, hogy engedjük-e Jézust cselekedni életünkben?  

Hogyan cselekszik Jézus ma? 
Ahogyan régen is. Új életet teremtő szavával szól hozzánk. Ki akar hívni a bűnből, 
a látszatvallásosság és kegyesség kárhozatra vivő útján "hátraarcot" parancsol. A 
befuccsolt emberi megoldásainkból szeretne kiemelni. Szól az ige, és a Szentlélek 
munkálja a bűnlátást; rádöbbenhetünk személyes, gyülekezeti és nemzeti életünk 
csődjének okára: azért tartunk itt, mert eltávolodtunk Jézustól vagy éppen még kö-
zel sem kerültünk hozzá. Áldás, öröm, békesség kizárólag Jézus által lehet a miénk. 
 "Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme újjá lett 
minden!"(2Kor 5,11)  
 Az Úr ezért szól, hogy újjáteremtsen, hogy ne kísértsen a múlt, szakadjon meg a 
múlt igézete, hogy áldás lehessen ott, ahol ma, most átok ül. 
 2007 mit hoz? Mi történik? Mi lesz velünk? - kérdések sorozata. 
A válasz, a jó megoldás az Úrtól jön. Ő újat akar! Engedjük Jézust cselekedni, él-
jünk hatalmából, erejéből, hallgassunk szavára és járjunk a Neki való engedelmes-
ség útján, mert ez a megújulás egyetlen útja, lehetősége. 
A 2007. év programja legyen számunkra a megújulás Jézus által! 
 
Ehhez kívánok minden kedves olvasónak a 431. énekünk verseivel is áldott új 
esztendőt! 
 
„Szent, örök Isten, nincsen hova len-
nem. 
Bárhova futnék, te utolérsz engem. 
Egy menekvés van: hozzád térni, 
Szívem kitárni, irgalmat kérni. 
 
Mélységes mélyből kiáltok tehozzád. 
Forduljon ismét felém fényes orcád! 
Nálad bocsánat vár és élet. 
Lázadó szívem újra cseréled. 

Elmúlt a régi. Kezdhetem az újat. 
Adj erőt nékem, hogy bátran induljak 
Új úton, mindig teutánad. 
Véled új élet hajnala támad. 
 
Szálljon szívemből hálaadó ének! 
Irgalmasságod áldom, amíg élek. 
Mert nem nézhetted örök vesztem: 
Szent Fiad értem halta kereszten.” 

 
 Ámen Labossa Péter lelkész 
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TÚRÓCZY ZOLTÁN PÜSPÖKRE EMLÉKEZÜNK
 

Ötven évvel ezelőtt iktatták északi egyházkerületi püspökké TÚRÓCZY ZOLTÁN 
evangélikus lelkészt a budavári evangélikus templomban. Túróczy Zoltánt háromszor vá-
lasztották püspökké, ám az egyházellenes hatalom mind a háromszor félreállította. Előbb 
Nyíregyháza központtal a Tiszai, majd Győr székhellyel a Dunántúli, végül Budavár köz-
ponttal az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke volt. Utóbbi szolgálatába egyhá-
zunknak a forradalmat követő „kegyelmi esztendejében” került, beiktatása 1957. február 6-
án volt a Bécsi kapu téri templomban.

 

KÖSZÖNET BOZORÁDY ZOLTÁNNAK 
 

Mint azt már a Hírmondó korábbi számában közöltük, 2006. december 3-án, dr. Fabiny 
Tamás püspök úr szolgálatával, ünnepélyes keretek között megalakult a Nyíregyházi 
Emmaus Evangélikus Egyházközség. Bozorády Zoltán „nagy-gyülekezeti” lelkészi megbí-
zatása az év végén megszűnt. Ilyen minőségben az utolsó igehirdetése 2006. december 31-
én volt a Nagytemplomban, ahol egyházközségünk nevében Sztankó Gyöngyi igazgató lel-
kész, esperes és Demcsákné Balczó Ildikó felügyelő búcsúztatta. Az utóbbi az alábbi sza-
vakkal köszöntötte: 

Tisztelt Esperes Úr! Kedves Testvérünk! 
Ha az üzletben tisztességesen kiszolgálnak, megköszönjük. Az ápolónőnek a beadott injek-
cióért, az orvosnak a vizsgálatért köszönetet mondunk, de hogyan tudunk megköszönni egy 
több, mint 28 éves lelkészi szolgálatot? Vannak-e megfelelő szavak erre? 
Hogyan köszönjük meg az ifjúság körében végzett sokévi munkát, amely a résztvevőknek 
olyan emlékezetes volt, hogy most ádventben a hívó szóra 43-an jöttek össze - sokan több 
száz kilométerről -, hogy volt vezetőjükkel és egymással újra találkozhassanak? 
Meg lehet-e köszönni azt az Istentől kapott rendkívüli kegyelmi ajándékot, amivel sok hal-
doklót el tudott kísérni a „túlsó partig”, rásegítve őket az örök élet útjára? 
Méltó módon megköszönhető-e, az a szeretet és együttérzés, amivel megállt egy-egy kopor-
só mellett, hirdetve az örök evangéliumot, vigasztalást, bátorítást nyújtva a gyászolóknak, 
lélekben egészen közel hajolva hozzájuk? És amiket még nem is említettem: az igehirdeté-
sek, bibliaórai szolgálatok, lelki beszélgetések, konformációi órák, nyári gyerektáborok… 
Mit mondhatunk? Úgy hiszem egyet tehetünk: Isten gazdag áldását kívánhatjuk az Esperes 
Úr kis családja és a nagyobb család, az emmausi gyülekezetben elkezdett szolgálatára és 
életére! 
 

Az istentisztelet végén, Bozorády Zoltán a templom déli kapujában állva – más gyülekeze-
tekben bevett kedves szokás szerint – kézfogással búcsúzott el mindenkitől. 

(szerk.) 
 

Bozorády lelkész úr a gyülekezeti teremben a hétfőnként 17 órakor kezdődő 
bibliaórát július 31-éig továbbra is megtartja. 

*    *    * 
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„A reménység pedig nem szégyenít meg…” (Róm 5,5) 
 

2007. január 30-án tartotta a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye első 
olyan közgyűlését, melyet az újonnan választott elnökség vezetett le. Bevezető áhítatát 
Sztankó Gyöngyi esperes asszony a fenti ige alapján tartotta meg, hangsúlyozva, hogy 
reménységünk egyetlen alapja Jézus Krisztus az egyházmegyében végzett minden 
szolgálatban is.  
A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megszavazása után, a napirendet hagy-
tuk jóvá. 
 
1. Napirendi pont: Egyházmegyei tisztségviselők megválasztása.  

Az egyházmegye 2006. szeptember 26-án tartott közgyűlése, több tisztségviselőt meg-
választott már, de miután az esperesválasztás még nem zárult le, így a dolog természe-
ténél fogva néhány tisztséget nem lehetett betölteni. Erre így most kerülhetett sor. 
Csengeri Tamás az egyházmegyei jelölőbizottság elnöke ismertette a jelöltek névsorát, 
melyből kiderült, hogy mind a nyolc tisztségre egy-egy személyt javasoltak, így törvé-
nyeink szerint lehet nyílt szavazással döntést hozni, ha a közgyűlés tagjai közül senki 
sem kér titkos szavazást. Miután ilyen igény nem merült fel, így a választást nyílt sza-
vazással folytattuk le.  
A közgyűlés 27 tagjából 21-en voltunk jelen (5-en kimentésüket kérték). 
 

A szavazás eredménye a következőképpen alakult: 
 

esperes helyettes: Réz Nagy Zoltán 19 igen 2 tartózkodás 
gazdasági felelős: Szabóné Szuhánszki Edit 21 igen  

 
Zsinati küldöttek:  

lelkészi: Sztankó Gyöngyi 19 igen 2 tartózkodás 
nem lelkészi: Márföldi István 20 igen 1 tartózkodás 
lelkészi póttag: Győrfi Mihály 21 igen  
lelkészi póttag: Szabó János 19 igen 2 tartózkodás 
nem lelkészi póttag: Abaffy Zoltán 20 igen 1 tartózkodás 
nem lelkészi póttag: Soltész Csaba 21 igen  

 
2. Napirendi pont: Eskütétel. 

A közgyűlés tagjainak eskütétele, majd a választott tisztségviselők eskütétele. 
 
3. Napirendi pont: Egyebek 

E címszó alatt több kérdésről kellett dönteni ill. tájékoztatások hangzottak el. 
- Esperesi tiszteletdíj: a közgyűlés 18 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett Márföldi 

István egyházmegyei felügyelő 60 ezer Ft/ hó javaslatát fogadta el. 
- Ezután Márföldi István tájékoztatást adott a zsinat alakuló üléséről. 
- A következőkben a felügyelő úr felhívta a fegyelmet arra, hogy a tisztségviselőknek 

március 31-éig kell a munkaprogramokat elkészíteni.  
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- Ezután többen javasolták, hogy a törvényben előírtakon kívül válasszunk média, 
diakóniai és zenei felelőst.  

- A felügyelő úr bejelentette, hogy az országos GAS keretből a nagycserkeszi gyüle-
kezet 900 ezer Ft-ot kap parókia felújításra.  

- Az egyházmegye 7 egyházközségének március 15-éig kell a 2006. évi zárszámadást 
ill. a 2007. évi költségvetést elkészíteni.  

- Utoljára maradt a döntés arra vonatkozóan, hogy az egyházmegye is önálló jogi 
személy legyen-e? Ez sok adminisztratív és pénzügyi kérdésben egyszerűsítést je-
lentene.  

A közgyűlés 20 igen szavazattal 1 tartózkodással az önállósulás mellett döntött. 
Összeállította: 

Demcsákné Balczó Ildikó 
 

 LEVÉL DENKENDORFBÓL 
 

2006. december 29-én érkezett meg Karl Westermann úr levele Denkendorfból. 
Ő évekig az ottani evangélikus gyülekezet felügyelője volt, többször járt nálunk és lel-
kes híve kapcsolatainknak.  
 

Kivonat a levélből:  
Kedves Tibor! Hogy vagy és hogy vagytok az egyházközségben?  
Sok kérdés merül fel bennem –így az év elején- melyek nem csak engem érde-

kelnek, hanem több itteni barátunkat is. Újra és újra foglalkoztat a gondolat, hogy 
vajon miként folytatódnak gyülekezeteink kölcsönös kapcsolatai?  

Ami engem illet, rám az eddigi találkozásaink mindegyike erősítőleg és 
gazdagítólag hatott. Látogatásaink arra is alkalmasnak bizonyultak, hogy tekinte-
tünket „saját templomtornyunknál” szélesebbre nyissuk.  

A legutolsó alkalommal felvetettem nálatok, hogy hasznos lenne a jövőre nézve, 
ha egymás iránt érdeklődő ifjúsági csoportok létesülnének agilis személyek vezeté-
sével. Ennek tulajdonképpen sikerülnie kellene. 

Köszönöm neked, hogy eddig is segítettél minket nyelvi nehézségeinkben. Kívá-
nom, hogy ezt még a jövőben is folytathasd! Meg fogom érdeklődni lelkészeinktől, 
hogy van e aktuálisan kapcsolatuk a tieitekkel. Nagy kár lenne, ha a barátságunk 
elvetett magja - mely közben szépen kivirágosodott -, most elszáradna. 

Szívélyes testvéri üdvözletem küldöm mind neked és veled együtt mindazoknak 
is, akik számára találkozásaink értékeseknek bizonyultak. 

Isten áldjon benneteket: Karl Westermann 
Közli: dr. Loós Tibor 
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A Nagytemplomban 2006. március 26-án került sor ünnepi istentisztelet keretében 
egyházközségünk önkéntes tisztségviselőinek beiktatására. Az öt lelkészi körzetben új 
felügyelők töltik be ezt a tisztséget. Eddig az I.-IV. sz. körzetek felügyelőit ismerhették 
meg az olvasók, most az V. sz. körzet felügyelője, Németh Lászlóné mutatkozik be. 
Németh Lászlóné, Bodnárik Katalin vagyok. Szüleim, Bodnárik István és Szabó Mária házassá-

gából, 1962. február 11-én születtem. Egy fiútestvérem van, aki kamionso-
főrként dolgozik, és mivel családjától távol járja a világot, azért imádko-
zom Istenhez, hogy egészségben térjen haza minden útjáról. 
Férjemmel 1981. november 11-én kötöttünk házasságot. Két gyermekünk 
született. Richárd fiúnk 25, leányunk 19 éves. Fiúnk hazáját Debrecenben 
szolgáló, - Irakot is megjárt katona. Leányunk a nyíregyházi főiskolán 
végzi tanulmányait. Férjem a főiskolán működő vendéglátóüzem egyik 

vezetőjeként dolgozik. Én munkámat a kereskedelemben végzem, pénztárosként dolgozom 
Kálmánházán. 
Egymást mindenben segítő, szerető családom megértésével és támogatásával vállaltam az V. 
számú körzet felügyelői tisztségét. Nagyon megtisztelő és szép feladatnak tartom a kálmánházi 
evangélikus gyülekezetben való szolgálatot. Szeretném segíteni körzeti lelkészünk, Bozorády 
Zoltánné munkáját, aki hivatását nagy szeretettel, hűségesen és fáradhatatlanul végzi közöttünk.  
Követendő példaként áll előttem korábbi felügyelőnk, gondnokunk, Sajben András alázattal, 
odaadással végzett gyülekezeti szolgálata. Ehhez kérem Isten segítségét és áldását  

Erős vár a mi Istenünk! 
Németh Lászlóné 

*   –   *   –   *   –   *   –   *   –   *   –   *   –   *   –   *   –   *   –   *   –   *   –   *   –   *   –   *   –   * 
 

„ISKOLÁRA HANGOLÓ” 
 

Szülők, nagyszülők, keresztszülők figyelmébe ajánljuk, hogy a Nyíregyházi Evangéli-
kus Általános Iskola játékos képességfejlesztő foglalkozásokra várja sok szeretettel a leen-
dő első osztályos gyermekeket. Nagyon örülnénk, ha minél több evangélikus kisdiák jönne 
hozzánk. A foglalkozások minden héten, szerdán 1600-tól kezdődnek. A következő alkalom 
február 21-én lesz. A leendő elsősök megismerkedhetnek iskolánkkal, a tanító nénikkel, és 
osztálytársaikkal.  

Első osztályban tanító nénik lesznek:  
1. a: Szerdiné Radó Márta (Mártika néni) és Kandaláné Nádasi Éva (Évike néni); 
1. b: Fodor Tamásné (Marica néni) és Szabóné Sipos Gabriella (Gabi néni).  

A tanítók és a vezetők a szülőket is sok szeretettel várják, a szülők a foglalkozásokon jelen 
lehetnek. Részletesebb felvilágosítás az iskolatitkártól a következő telefonszámon kérhető: 
(42) 504-936. 
Február 28-án délelőtt 800-tól városi „Nyílt nap”-ot szervezünk a leendő első osztályo-
sok szüleinek számára. Délután 1600-tól pedig megtartjuk a képességfejlesztő foglalko-
zást. 

Kocsisné Sárossy Emőke igazgató 
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„A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOMÉRT”  
ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA 

 

1. BEVÉTELEK
1.1. Adományok 953.000 Ft 
1.2. SZJA 1% 545.694 Ft 
1.3. Folyószámla kamata 2.459 Ft 
1.4. Betét kamata 35.310 Ft 
Bevétel összesen: 1.536.463 Ft 

 
2. KIADÁSOK 

2.1. Oltárfeszület restaurálása 300.150 Ft 
2.2. Fűnyíró vásárlás 64.150 Ft 
2.3. Orgonajavítás 70.000 Ft 
2.4. Fényképmásolás /oltárkép/ 5.140 Ft 
2.5. Postaköltség 2.898 Ft 
2.6. Irodaszer, nyomtatvány 1.878 Ft 
2.7 Bankköltség 334  Ft 
Kiadás összesen: 444.550 Ft 

 
ZÁRÓMÉRLEG 

Előző évi maradvány 882.347 Ft 
2006. évi bevétel 1.196.078 Ft
Összesen 2.418.810 Ft 
Kiadások 444.550 Ft
Pénzeszközök 2006. de-
cember 31-én 

1.704.089 Ft 

 
Pénzeszközök megoszlása 

Készpénz 30.014 Ft 
Folyószámla 124.981 Ft 
Lekötött betét 1.819.265 Ft 
Összesen 1.974.260Ft 

Összeállította: 
Demcsákné Balczó Ildikó 

a kuratórium elnöke 
 

Ez úton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a 2005. évi adójuk 1%-át „A Nyíregyhá-
zi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány céljaira szánták. 
Az 526 672 Ft összeget az oltáron lévő értékes feszület felújítására, és orgonánk javításá-
ra fordítottuk. 
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SZÓLNAK A HARANGOK… 
(egy cikksorozat elé) 

 
„Szólnak a harangok a toronyban, /Jöjjetek Jézushoz, nála békesség van.” 

Lehet, hogy sokan ismerjük ezt a gyermek-éneket, melyben a harangok Jézushoz hívogat-
nak, ahol békességet találunk.  
 Egyházunk történetéről már sokat tudhatunk, felügyelő asszonyunk és mások írásaiból. 
Vajon a Nagytemplomban lévő harangok mióta is hívogatnak istentiszteletre, hogyan kísér-
tek embereket esküvőre, temetésre, hogyan jelezték a városban felcsapó tüzet? Mindez nem 
biztosan ismert még a Hírmondót rendszeresen olvasók, és egyháztörténetünkben jártas 
gyülekezeti tagok számára sem.  
 
Ebben az új sorozatban a harangok történetéről szeretnék írni, hiszen ez évben megemléke-
zünk arról, hogy 1927-ben az Egyháztanács döntött arról, hogy a templomtoronyban 12 ha-
rangból álló harangjáték legyen. Ezen eredetileg három dallam hangzott el: Erős vár a mi 
Istenünk, Ki dolgát csak Istenre hagyja, Jövel Szentlélek Úristen. Ezek közül most már csak 
ez utóbbi hallható.  
 Reménység szerint, a Hírmondót kezükbe vevők szívesen olvassák majd ezeket a rövid 
történeteket.  

B. B. 
 
 
 
 

GYÜLEKEZETÜNK 2006. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI 
 
Isten iránti hálával számolunk be a testvéreknek gyülekezetünk mögöttünk lév� esz-
tendejér�l a statisztikai adatok tükrében. A számok mögött azonban figyeljünk azok-
ra az emberekre, akik gyászukban vigasztalásra szorultak, vagy örömüket hozták az 
Úr színe elé, és tekintsünk Jézus Krisztusra, akinek szava minden felsorolt alkalmon 
szólt hozzánk. 
 

Házasságot kötött 59 jegyespár – 15 tiszta evangélikus, 38 vegyes val-
lású és 5 egyéb – ez 1 párral több, mint az el�z� esztend�ben. 

Megkereszteltünk 91 gyermeket – 47 fiút és 44 leányt, valamint 12 fel-
n�ttet ez – 31 f�vel kevesebb, mint 2005-ben. 

Konfirmált 68 gyermek – 31 fiú és 37 leány, valamint 20 feln�tt – ez 
ugyanannyi, mint az el�z� évben volt. 

Eltemettünk 197 testvérünket – 100 n�t és 97 férfit – ez 25 f�vel több, 
mint az el�z� évben. 

 
Összeállította: Horváth Csabáné 
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KÁRPÁTALJÁN JÁRTUNK 
 

Cserepányáné Fábián Ella - kollégiumunk nevelőtanárának - fáradságos munkája, és 
Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnokának köszönhetően létrejött 
egy testvérkapcsolat a kárpátaljai Beregszászi Zrínyi Ilona Gimnázium és a Luther Márton 
Kollégium között.  

Az elmúlt év végén találkozhattunk először a Beregszászon élő magyar diákokkal. 
Hosszú út után érkeztünk meg az iskolába, ahol nagy szeretettel fogadtak minket, Magyar-
országon élő, „kiváltságos” magyarokat. Műsorral kedveskedtek nekünk, amiben érezhető 
volt a magyarság tisztelete, és a magyar kultúrához való kötődés.  

A megható műsort követően, miénk lett a színpad. Fellépett a kollégium énekkara több 
egyházi énekkel, majd diáktársaim verseket szavaltak hitről, szeretetről, isteni gondviselés-

ről, és elhangzott egy forradalmi 
hangulatú vers is. 

A magyar népzene sokszínű-
ségéből is ízelítőt kaphatott az 
érdeklődő diákság. Szólóéneke-
sünk népdalcsokrot énekelt. Még 
a furulya és a fuvola is helyet ka-
pott fellépésünk során. Ezen kívül 
ismert népdalok csendültek fel 
citerán, énekszó kíséretében. Vé-
gül Martinovszky István igazgató 
úr, tárogatójátékával szórakoztat-
ta a közönséget. Utolsó száma a 

„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország” című dal volt, amit többen is dúdolni kezdtek a 
nézők közül, majd egy kis buzdítás után együtt zengte az összegyűlt tömeg.  

Műsorunk zárásaként átadtuk a tanulók által készített ajándékokat, amelyeket az ottani 
tantestület és a diákság nagy örömmel fogadott. Ezt követően megvendégeltek minket, és 
megkezdődött az ismerkedés. Sokan érdeklődtek arról, milyen is a számukra egyelőre csak 
elképzelt anyaország valójában?  

A viszontlátást 2007. március közepére tervezzük Nyíregyházán. 
A búcsú után jött a várva-várt ebéd, ahol Horkai László nyugalmazott református püs-

pök úr és a nemrég megválasztott Zán Fábián Sándor püspök úr mondtak asztali áldást, és 
elénekeltük a sokak által ismert „Tüzed Uram Jézus” kezdetű evangéliumi éneket.  
Ezek után kísérőinkkel Munkács vára felé vettük az irányt, ahol történelmi ismeretekkel 
gazdagodott a kis csapat. 
A nap végére fáradtan, de élményekkel gazdagodva érkeztünk vissza kollégiumunkba. 
 Köszönjük, hogy létrejöhetett ez a testvéri kapcsolat.  

Széplaki Ágnes 11/A 
Luther Márton Kollégium 
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GYERMEKOLDAL 
Túl sok mozdonyvezető 

A történelem egyik legszörnyűbb vasúti katasztrófája a spanyolországi Leon El Toro 
alagútjában történt 1944. január 3-án. Több mint ötszázan haltak meg. 

A vonat egy hosszú személyvonat volt, mindkét végén mozdonnyal. Ezen a januári na-
pon, amikor a vonat bement az El Toro alagútba, az első mozdony leállt. Amikor az első 
mozdony leállt, a hátsó mozdonyvezető beindította a mozdonyt, hogy kivontassa a szerel-
vényt az alagútból. Ugyanakkor azonban az első mozdony vezetőjének sikerült újra beindí-
tani a mozdonyt, és megpróbálta folytatni az utat. A mozdonyvezetők sehogy sem tudtak 
kommunikálni egymással. Mindketten azt hitték, hogy csak nagyobb húzóerőre van szük-
ség. Perceken át mindkét irányba próbálták vontatni a szerelvényt. A vonat több száz utasa 
halt meg szénmonoxid mérgezésben amiatt, hogy „a vonat nem tudta eldönteni, merre men-
jen!” 

A vonat utasai azért haltak meg, mert eggyel több mozdonyvezető volt a kelleténél. Talán 
te is vívódsz, mert nem tudod eldönteni, merre tartson az életed – hogy Jézushoz tartozz, 
vagy megmaradj a bűneidben. Ez a határozatlanság oda vezet, hogy elmulaszthatod életed 
legfontosabb döntését! Talán azt gondolod, hogy választhatod mindkettőt. De az Úr Jézus 
maga figyelmeztet, hogy ne próbálkozz a kettős élettel! (W. Rice: Fején a szöget! c. könyvéből) 

 
„Senki sem szolgálhat két úrnak… nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Gyermek - bibliakör (3-14 év): minden vasárnap 10 órától a lelkészi hivatalban. 
EHKE (Evangélikus Hittanosok Kiránduló Egyesülete) Gyermekmissziós nap (1-12 év) 
Minden hónap első szombatján. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom…” 

Keresztelések: 
Nagy Orsolya Gréta, Magyar Marcell, Elek Lara, Kakuk Noémi, Sasvári Gréta Eszter, 
Nagy Nándor Pál, Markovics Bence, Markos Gergő, Zomborszky Fehér Levente, Jám-
bor Dominik, Bakai László Gábor, Morauszki Roland, Imre Hanna, Makács Máté, 
Marcsek Péter, Kánási Judit Réka, Szeder Bálint, Pálvölgyi Nóra Dorka, Katona Péter 
Gábor, Palicz Áron. 
Felnőttek: Fekete Miklósné Görbedi Judit, Görbedi Anita, Hegedűs Szilvia Anita, Kato-
na Gábor, Katona Viktor, Mészáros Ágnes. 

 
„Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...” 

Házasságot kötöttek:  
 
 

Dr. Szilágyi László és Bakajsza Ivetta. 
 
 

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg...” 
Elhunytak:  

Horváth András (73), Garaj Erzsébet (76), Bánszki József (73), Boros Ist-
ván (75), Varga Sándorné Farkas Erzsébet (76), Benczur Lajos (82), 
Hulvej Andrásné Garaj Ilona (84), Dankó Andrásné Tóth Ilona (82), 
Földényi Istvánné Machula Irma Márta (88), Szekeres Andrásné Balázs 
Julianna (66), Kazár Mihály (67), Krajcsovics Józsefné Povazsanyecz Ilo-
na (80), Ilyés András (37), Török András (53), Tóth Istvánné Jósvai Ilona 

(74), Vida Jánosné Lippa Mária (78), Dávida Péterné Kovács Zsuzsanna (59), Benke 
József (60), Andrási László (67), Miklós Sándorné Gyureskó Julianna (85), Sebők 
Andrásné Zuberni Julianna (72), Droppa József (78), Schubert Gyula (76), Gyurján Jó-
zsef (74), Lentvorszki András (89). 

 

 

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy adójuk 1 % -ával támogassák az evangélikus egyhá-
zat és intézményeit. Nagyon fontos, hogy egyházunk és gyülekezetünk iránti felelős 
döntést hozzunk, mert minden felajánlásra szükség van ahhoz, hogy működhessenek 
intézményeink. A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 

Hírek és gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk mindenkit: 
 
Február 25-én, Böjt 1. vasárnapján a Nagytemplomban a reggeli és a délelőtti, Rozsréten a 

15 órakor kezdődő istentiszteleten Pethő Judit IV. éves teológus hirdeti az 
igét. Az offertórium a lelkészképzés céljait szolgálja. 

Február 26 - márc. 2-áig, hétfőtől – péntekig, esténként 17 órakor kezdődik a böjti sorozat 
a gyülekezeti teremben. 
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MÁRCIUSI ELŐZETES 
Március 11-én, vasárnap 16 órakor a Szolgáló Női Közösség által szervezett szeretetven-

dégségen igei előadással Angyalossy Zsoltné, nyírbogdányi református lel-
kész szolgál az evangélikus ált. iskola dísztermében. 

Március 26-30-áig, hétfőtől – péntekig, Vargabokorban az imaházban, esténként 18 órától 
böjti evangélizációt tart Takaró Károly református lelkipásztor, ny. tábori 
püspök. 

 
 Havonta, minden 2. csütörtökön este 18 órakor a Széna téri Kistemplomba „Fiatal fel-

nőttek bibliaórájára” várja Labossa Péter lelkipásztor mindazokat, akik már életkoruk 
miatt nem látogatják az ifjúsági órát (23 év fölött). 
 A 2007. jan. 14–21-éig tartott ALIANSZ imahéten elhangzott igehirdetések hallgatha-

tók, letölthetők a http:/www.garainyh.hu című internetes honlap Hangzó örömhírtár 
rovatából. 

 
Néhány éve –karácsony ünnepén–, a felékesített Nagytemplomba érkezünk. Talán már hoz-
zá is szoktunk, és természetesnek vesszük, hogy nem csak a lakásunk, hanem a lelki ottho-
nunk is megszépül. Köszönet ezért annak a lelkes kis csapatnak, akik ezt önzetlenül, szere-
tettel végzik. 

 
A Hírmondó önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentő-
sen megterheli a gyülekezet kiadását, ezért a kiadvány megjelenésének tá-

mogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 
 
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: 2007. március 31. 
Lapzárta: 2007. március 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 900. pld.-ban. 

 

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