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„Isten segítségével hatalmas 
dolgokat viszünk véghez.” 

(Zsolt 60,14) 
225 ÉVE TÖRTÉNT 

 

Ez év október 22-én volt Nagytemplomunk felszentelésének 225. évfordulója. 
Ez a templom Nyíregyháza legrégibb mőemléke, megyénk legnagyobb befogadó ké-
pességő Isten-háza, és hazánk evangélikus templomai közül a második a sorban. 
Ezek elismerésre méltó tények, de az igazi csodát megépítésének elızményei, körül-
ményei és a kivitelezés idıtartama jelentik.  

 
Hogyan is kezdıdött a nyíregyházi evangélikus gyülekezet története? 
Ez az Árpádkori település a 18. század közepére a török hódoltság és az ismétlıdı pusz-

tító járványok miatt elnéptelenedett. Alig párszáz lakosa a 30 ezer holdas Károlyi-Palocsay 
birtokot nem tudta megmővelni, Károlyi Ferenc gróf ezért – a vármegye engedélyével – 
Békésbıl hozatott tótajkú, evangélikus telepeseket, akik nem csak a jobb megélhetésért, de 
az ígért szabad vallásgyakorlásért indultak útnak. 

Mintegy 300 család érkezett az elsı betelepülési hullámban, késıbb a Felvidékrıl is 
csatlakoztak hozzájuk. Gróf Károlyi atyai jóindulata ellenére is, a mélyen hívı elıdeink 
közel 30 évig szenvedtek a vallási türelmetlenségbıl fakadó korlátozó, megalázó rendel-
kezések miatt. 

 
Ennek a fájdalmas helyzetnek II. József császár 1781-ben kiadott ún. türelmi rendelete 

vetett véget, amely lehetıvé tette, hogy ahol száz, nem katolikus család igényli, építtethet 
templomot és tarthat lelkészt. 

Jó két év kellett ahhoz, hogy a Giuseppe Aprilis olasz építımester által tervezett temp-
lom engedélyezési eljárását lefolytassák. 

A hagyomány szerint az épület méreteit – szándékosan – az 5400 fıs gyülekezet erejét 
meghaladó nagyságban szabták meg. Az új lelkész, Schmal Sámuel vezetésével, a hívek 
„szent merészséggel” mégis a megvalósítás mellett döntöttek, mert nem a reális lehetısé-
gekkel számoltak, hanem Istennel, akinek semmi sem lehetetlen, és aki a benne bízókat, 
soha sem hagyta cserben! 1784. március 24-én ünnepélyesen letették a templom alapkö-
vét. A csoda bekövetkezett, az akkori építési technológia és szállítási körülmények között, 
két és fél év alatt, 1786. október 22-re elkészült Istennek ez a bámulatra méltó háza. 

 
Micsoda lelkesedés, áldozatkészség, önfeláldozó munka kellett ehhez! Milyen kincsek 

rejlettek azokban a szívekben, melyek egy ilyen vállalkozás végrehajtásához szükséges 
anyagi feltételeket megteremtettek! 

Mindenki megtette, ami tıle telt, és az Úr mindig megáldja a bátor, a gyızelmes hitet, 
megjutalmazza a benne bízókat! 

 
Mi, mai gyülekezet lélekben boruljunk le hálával Istenünk elé, és hajtsuk meg fejünket 

templomépítı ıseink példaadó hitbuzgalma és áldozatkészsége elıtt! Hirdessék ezek a kö-
vek nemzedékrıl nemzedékre Isten dicsıségét! 

Demcsákné Balczó Ildikó 
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ÉGIG ÉRİ LÉTRÁT ÖRÖKÖLTÜNK 
 

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel… 
Menjetek be kapuin hálaénekkel!” 

(Zsolt 100,2.4.) 
 
Örömöt és hálát érzek, amikor a Nagytemplomba lépek. Mennyi vá-
gyakozás, küzdelem és áldozat kellett ahhoz, hogy 225 évvel ezelıtt 

felépüljön, s mind e mai napig a nyíregyházi evangélikusok lelki otthona maradjon ez a 
szent hajlék! Szent, mert az evangélium szolgálatára elkülönített hajlék ez, ahol minden-
nek az a célja: hogy az ember megérezze az élı Isten jelenlétét, szeretetét. Az istentisztele-
ten ugyanis Isten kíván szólni az emberhez, mi pedig örömmel és hálatelt szívvel válaszo-
lunk neki. 

Elıször Jákób álmodott templomról: egy létrát látott álmában, amely összekötötte a 
földet az éggel. Ezen a létrán Isten angyalai jártak le és fel, a legtetején pedig maga Isten 
állt és szólt Jákóbhoz. Félelem fogta el ıt, és azt mondta: „Nem más ez, mint Isten háza és 
a menny kapuja!” (1Móz 28,17.)  

 
Az ember Jákób álmát építi bele templomaiba. Az égbe meredı torony az égig érı 

létrára emlékeztet. Az igeszolgálat megannyi eszközével Isten angyalai (=küldöttei) jön-
nek hozzánk, hogy segítsenek végre meghallani a hozzánk szóló Istent, aki utoljára és leg-
teljesebben Jézus Krisztus személyében, történetében jelentette ki – mondta el – nekünk: 
hogy szeret és hív minket az ı igazi, örök hajlékába, az üdvösségre. 

Isten örök hajlékának földi képmásába, kézzel csinált templomainkba hajlamosak 
vagyunk beépíteni saját elképzeléseinket, álmainkat, erınket és dicsıségünket. Hogy ettıl 
a hiába való erılködéstıl megóvjon, közel 500 évvel ezelıtt reformátorokat küldött hoz-
zánk az Isten, hogy elmondják: egyedül Jézus Krisztus által nyílt meg a menny kapuja a 
gyarló ember számára. Ami nem azt a célt szolgálja, hogy Jézusra tekintsünk, İt hallgas-
suk és kövessük, annak nincs helye kézzel csinált templomainkban. Ezért a drága reformá-
tori üzenetért ugyancsak hálaadással tartozunk az Istennek. A menny kapujának kitárulása 
feletti örömünk csak úgy és csak akkor lesz teljes, ha nem térünk le arról a létrához hason-
lítható útról, amelyet Krisztus jelölt ki és ajándékozott nekünk. Aki benne bízik, tudja, 
hogy mi mindannyian esendık vagyunk és inkább Isten büntetését érdemelnénk, semhogy 
kegyelmét. İ mégis szeret, és nem akarja, hogy elvesszünk. Létrát állított nekünk, ame-
lyen Jézus leereszkedett közénk, hogy aztán magával vigyen, felvezessen minket a menny 
kapujába. Reformátorokat küldött hozzánk, hogy ezt az égig érı létrát megtisztítsák azok-
tól a fölösleges terhektıl, amelyeket az ember aggatott arra, veszélyeztetve annak stabilitá-
sát. Templomépítı ısöket vezérelt ide, hogy az égig érı létra földi alapját a célnak megfe-
lelı, méltó formába öntsék. Azóta szüntelenül szól hozzánk igéje által, hogy hitünkben 
meg ne inogjunk, és reménységünk legyen az üdvösségre. 

 
Most, amikor ünnepelni készülünk, és emlékezni fogunk reformátorainkra és temp-

lomépítı ıseinkre, örömmel és hálával énekelhetjük a zsoltárossal együtt: „Jó az Úr, örök-
ké tart szeretete, és hősége nemzedékrıl nemzedékre.” (Zsolt 100,5.) 

Dr. Kovács László Attila 
igazgató lelkész 
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AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
NYÍREGYHÁZÁN 

 
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc méltán történelmünk egyik legmegha-

tározóbb pillanata. Forradalom, mert népünktıl távolálló ideológián alapuló diktatúra ellen 
emeltük fel szavunkat és szabadságharc, mert egy hódító, elnyomó hatalom ellen fogtunk 
fegyvert. 

Az egyetemi ifjúság vezetésével szervezıdı tüntetés 1956. október 23-án, a budapesti 
munkásság csatlakozásával, a Sztálin-szobor ledöntésével, a Rádió elfoglalásával fegyve-
res felkeléssé, forradalommá teljesedett ki. Másnap hajnalra a fıvárosba érkezı szovjet 
páncélosok sem tudták leverni, sıt, ezáltal a harcok kiszélesedtek. Úgy tőnt Nyíregyházán 
nem talált visszhangra október 23-a lángja, csak három nappal késıbb gyorsultak fel itt az 
események. A helyi újság október 25-ei száma még ellenforradalmi fegyveres banditákról, 
reakciós erıszakról, imperialista ármánykodásról és a népi demokrácia elleni támadásról 
tudósított. A következı napon a megyei kommunista vezetés is hasonló szellemben tette 
közzé nyilatkozatát. 

 
A történelem azonban már túllépett rajtuk. Október 26-án délelıtt nagy volt a nyugta-

lanság városunkban. A munkások nem dolgoztak, hanem az eseményeket tárgyalták, és a 
rádióadókat hallgatták.  

Délelıtt Tokaj felıl három tehergépkocsin fegyveres bányászok érkeztek Nyíregyház-
ára. A megyeháza elıtt rögtönzött győlést tartottak. Ismertették a Borsod megyei Munkás-
tanács programját, s a téren jelenlevıket arra bíztatták, hogy szereljék le a hatalmas vörös 
csillagot a tér nyugati oldalán álló Irodaházról. A felhívást tett követte és a vörös csillag 
leverése után nemzeti zászló került az Irodaház tetejére. Az egyre nagyobb számban ösz-
szegyőlt emberek megállították az itt elhaladó villamost, amelyrıl egy munkásnı elszaval-
ta a Nemzeti dalt. A tömeg ezután a Kossuth Lajos Gimnáziumhoz vonult, ahol a diákok 
csatlakoztak a tüntetéshez. Útjuk a Malinovszkij-szoborhoz vezetett és ledöntötték azt, 
mint a szovjet elnyomás jelképét. Óhatatlan nem észrevenni a párhuzamot a Sztálin-szobor 
ledöntésével. Ekkor már a forradalom leendı vezetıi, Szilágyi László, Tomasovszky And-
rás és Rácz István szervezte az eseményeket. A ledöntött szobor talpazatáról egy Kossuth-
diák felolvasta a Kossuth Lajos Gimnázium és a Zrínyi Ilona, valamint a Tanítóképzı In-
tézet diákjainak 22 pontból álló követelését. Így kezdıdött az a forradalmi idıszak Nyír-
egyházán, amelyben a „pest srácokhoz” hasonlóan a „nyíregyházi srácok” is kivették ré-
szüket. Erre jó példa Dandos Gyula személye, aki a forradalmi Diáktanács vezetıje lett 
ezekben a napokban, aki a Kossuth Lajos Gimnázium tanulója volt. Ugyanúgy, mint a for-
radalom megyei vezetıje, Szilágyi László, aki szintén „kossuthos” volt, 1936 és 1945 kö-
zött tanult az Evangélikus Kossuth Lajos Fıgimnáziumban. 

 
A forradalmat és a szabadságharcot a szovjet túlerı végül legyızte, de szellemiségét 

nem tudta eltiporni. Ötvenhat lényegében napjaink történelmét alakító tényezıvé vált, hi-
szen a III. Magyar Köztársaság kikiáltása 1989-ben a forradalom évfordulóján történt meg, 
ezzel mintegy jelezve, hogy a rendszerváltás eszmei alapját 1956 adta meg. 

Takács Zsolt Gusztáv tanár 
Kossuth gimnázium 
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BORBÁNYAI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 
2011. szeptember 3. 

 

A képen balról jobbra: Adámi László, dr. Fabiny Tamás, dr. Kovács László Attila 
 

1939-ben a Dél-Szabolcsi szórványban élı evangélikus hívekben megfogalmazódott az 
az óhaj, hogy építsenek hajlékot az Úrnak, ahol összegyülekezhetnek imádkozni. Ennek a 
kezdeményezésnek állt az élére, vállalva az építkezéshez szükséges anyagi javak össze-
győjtését néhai lelkészünk, Megyer Lajos. 

A Hírmondó elızı számából már megismerhettük a templomépítés történetét, de a hála-
adó istentiszteleten a körzet lelkésze – Adámi László –, ismét felelevenítette az akkor tör-
ténteket, és a jubileumi évfordulóra elvégzett munkákról is beszámolt röviden. A mintegy 
200 ünneplı gyülekezeti tag láthatta, hogy a templom kertjét új kerítés veszi körül, jelen-
tıs mértékő javítást végeztek a templomon, a toronyra új kereszt, és a tetıre – 60 év után – 
ereszcsatorna került. 

Dr. Fabiny Tamás püspök úr a 106. Zsoltár 47. versének alapján hirdette Isten igéjét: 
„Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és győjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk 
szent nevednek, és dicsıítve magasztalhassunk téged!” Milyen jó, hogy együtt imádkozha-
tunk – mondta. Kérı imádságra utal ez a Zsoltár. Istenhez tartozó emberként tudhatjuk, 
hogy İ meghallgat minket. Vigyázzunk, nehogy üres szívvel, és megszokásból imádkoz-
zunk! 

Az Úr Isten várja, hogy hittel forduljunk hozzá, tudva azt, hogy mi a menny Urától vár-
juk a segítséget, és nem emberektıl, vagy politikai hatalmaktól, hanem a világmindenség 
Urától. Jézus arra tanít minket, hogy ne felejtsünk el – naponta – hálát adni neki, mert ez a 
mi javunkat szolgálja. Ezzel a biztatással zárta igehirdetését püspök úr. 

A templom alapkıletételekor elhangzott egy dr. Vietórisz József által írt vers, amit 
Megyer Lajosné megzenésített. Most újra hallhattuk ezt az éneket. Az akkori résztvevık 
Vilmi néni hangjában, a most jelenlévık leánya, Mártika énekében gyönyörködhettek. 

Hálásak vagyunk Urunknak áldásaiért, és a szeptember 3-ai ünnepi istentiszteletért. Kö-
szönjük mindenki segítségét. A nap végén örömmel mondhattuk: Egyedül Istené a dicsı-
ség! 

ps 
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ORSZÁGOS EVANGÉLIZÁCIÓ BUDAPESTEN 
(Úti beszámoló) 

Október 8-án, szombaton hajnalban Nyíregyházáról egy kényelmes autóbusszal, 25-en indul-
tunk útnak Budapestre. Kálmánházán – Némethné Katika körzeti felügyelı kitartó szervezımun-
kájának köszönhetıen –, még 26-an csatlakoztak hozzánk, hogy meghallgassák a Deák téri temp-
lomban körzeti lelkészük igehirdetését és a többi szolgálattevıt. Amint kivirradt, Márk Borika az 
Útmutató alapján felolvasta a napi igéket, imádkoztunk, és Horvátné Edit „énekfelelısünk” segít-
ségével az út hátralevı részében énekeltünk Isten dicsıségére. 

 

Megérkezve a templomba, nagy volt az örömünk, mert „hazai” ismerıs arcokat is láttunk, az 
oltártérben pedig a Zsarnai házaspár, gyülekezetünk fiataljainak hangszeres kíséretével, éneket 
tanított az evangélizációra érkezıknek. 

Az istentisztelet bevezetı igehirdetését Zsarnai Krisztián tartotta a Lélek erejével meggyızı-
en, igazodva a nap központi témájához, Kik a boldogok? címmel. A zsúfolásig megtelt templom 
gyülekezete választ kapott az igehirdetésbıl a feltett kérdésre. Jézus tanítása a ma élı ember szá-
mára is elegendı ahhoz, hogy megtalálja élete értelmét. 

A délelıtt folyamán meghallgattuk dr. Molnár Róbert Kübekháza polgármesterének tanúságté-
telét, majd un. szekció- és kerekasztal beszélgetéseken vehettünk részt. 

Itthonról borús idıben indultunk, de Budapesten napsütés fogadott. A Deák téren többen üldö-
géltek a padokon és sokan sétáltak. Mindenki számára meglepetés volt, amikor az istentiszteleten 
közremőködı ének- és zenekar a templom lépcsıjén adott „alkalmi koncertet”. Az emberek meg-
álltak, hallgatták a zenét, és többen a nyitott templomkapun betértek Isten házába. 

A terjedelmi korlátok nem teszik lehetıvé a részletes beszámolót, így csak megemlítjük, hogy 
hallhattuk Sasvári Sándor Príma-díjas színmővészt is énekelni. 

Az evangélizáció záró igehirdetését a néhány hónapja megválasztott Nyugati (Dunántúli) Egy-
házkerület püspöke, Szemerei János tartotta. Az egyházunk Misszói Bizottsága által szervezett 
alkalom úrvacsorával ért véget. 

Mi hálás szívvel, lélekben gazdagodva térhettünk haza, megköszönve az áldást, amiben része-
sültünk ezen a napon. 

Horváth Csabáné és Pelles Ferencné 
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FINN TESTVÉRVÁROSI GYÜLEKEZET KÜLDÖTTSÉGÉNEK 
LÁTOGATÁSA NYÍREGYHÁZÁN 

 
A finnországi Kajaani-ból egyházközségünk meghívására 2011. augusztus 31-e és szep-

tember 5-e között 11 fıs küldöttség tett hivatalos látogatást Nyíregyházán Taina Manninen 
lelkésznı és Timo Hurskainen egyháztanácsi elnök vezetésével. A küldöttség tagjai között 
az ottani egyházközség képviselıi, vezetı tisztségviselıi mellett a diakóniai területen te-
vékenykedı munkatársakat, a kórházban és sérülteket ellátó intézményben dolgozó lelké-
szeket, továbbá a Kajaani-i Családsegítı Központ vezetıjét is köszönthettük. A finn ven-
dégek szállásáról, a különbözı szabadidıs programokra való szállításáról és ellátásáról 
egyházközségünk vezetıségének tagjai, a Lelkészi Hivatal munkatársai, valamint az ÉLIM 
intézményvezetıje gondoskodtak. 

Látogatásuk hivatalos programjában a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos 
Irodájának fenntartásában lévı, a megyeszékhelyen mőködı különbözı szociális,- és okta-
tási-nevelési intézmények meglátogatása szerepelt. 

Az elsı napon az ÉLIM-ben és az Oltalom Szeretetszolgálatnál ismerkedtek az intéz-
mények tevékenységi körével, az intézmények vezetıivel, munkatársaival és ellátottjaival. 

Másnap az EMMAUS Szeretetotthonban tettek egész napos látogatást – ahol finom 
ebéddel várták ıket –, s végül a Kossuth Lajos gimnázium és a Luther Márton Kollégium 
nevelıtestületének vendégeiként ismerkedhettek az oktatási intézményekben folyó mun-
kával. 

A küldöttség tagjai a hivatalos látogatásokon kívül részt vettek a borbányai templom 60 
éves fennállása alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten, és másnap a Nagytemplomban a 
vasárnap délelıtti istentiszteleten, melyen Taina Manninen lelkésznı prédikált, a delegá-
ció többi tagja pedig énekkel szolgált.( lásd a fotót). 

Számos emlékezetes szabadidıs programon is részt vettek finn vendégeink. A „búcsú-
vacsorán” lehetıség nyílt a látogatás tapasztalatainak megbeszélésére, és a testvér-
gyülekezeti kapcsolat ápolásának jövı évi konkrét célkitőzéseinek, terveinek egyeztetésére 
is.  
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Ajándékul a delegáció valamennyi tagja a nyíregyházi evangélikus Nagytemplomot áb-
rázoló képet kapott, emlékeztetıül az együtt töltött tartalmas, szép napokra. 

Mint a vendéglátó családok egyik képviselıje, személyesen is megtapasztalhattam az 
együtt töltött napok alkalmával azt a sok figyelmességet, szeretetet, ami természetes egy-
szerőséggel áradt finn vendégeinkbıl. Ennek köszönhetıen a meglévı nyelvi nehézségek 
ellenére valóban testvéri közösségben voltunk együtt. Remélem, még sok, a mostanihoz 
hasonlóan sikeres, kétoldalú egyházi és gyülekezeti program fogja a meglévı kapcsolatot 
még szorosabbra főzni. 

Márk Borbála 
gyülekezeti tag  

 

Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész úr ez úton is köszönetet mond a láto-
gatás programjának megszervezésében és lebonyolításában résztvevık munká-
jáért, a tolmácsok áldozatos közremőködéséért, és az intézmények, valamint a 
fogadó családok vendégszeretı gondoskodásáért.  

 

 
 

A JÓ PÉLDA 
 

A minap hallottam, hogy a nyíregyházi gyülekezet ismét ünnepre készül: Nagytemplo-
munk felszentelésének 225. évfordulójára. Ez a hír idézte fel emlékeimben a következı 
történetet. 

Történt, hogy Nairobiban, a gyülekezetünk 
irodája-, gyülekezeti terme-, ifjúsági és gye-
rekmunka színhelyéül szolgáló pici, kopott, 
piszkos épületet lebontották. Amerikai köl-
csönbıl építkezés kezdıdött, négy emeletes, 
impozáns irodaház nıtt ki a helyén, melynek 
egyik folyosóján az egyházi munka is méltóbb 
körülmények közé került. 

A munkálatok két éve küzdelmes volt, por, 
zaj, helyhiány, zőrzavar uralkodott. A végén 
azonban ott díszelgett a szép új épület; ragyogó 
ablakaival kis templomunk fölé magasodva. 

A templom a mellette lezajlott építkezés 
után meglehetısen megviselt képet mutatott. A 
poros padokra alig lehetett leülni; és milyen 
színő is volt ez a padló új korában? Az ablakok 
szinte átláthatatlanok, az oltártér fala a nehéz 
munkagépek ostromától megrepedezve. 

Akkor jött az ötletem, hogy tenni kéne va-
lamit. „Templomtakarítás!” – sugalltam lelké-
szeinknek. Elıször csodálkozva néztek, mert itt az effajta közös gyülekezeti munka nem 
nagyon szokásos. Aztán örömmel egyeztek bele. „Jól van, Beáta, akkor hirdesd ki, mozgó-
sítsd az embereket jövı vasárnap!” 
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Hát, mit is mondjak én ennek a nemzetközi, kevéssé összeszokott gyülekezetnek, hogy az 
emberek hajlandók legyenek a szombatjukat templomtakarításra áldozni? Támadt egy öt-
letem. A következıket mondtam el nekik az istentisztelet végén: 

„Mi egy olyan városból jövünk Magyarországról, ahol ma 13 ezer evangélikus ember 
él. A templomunk akkora, hogy több mint 3 ezer ember tud leülni benne egyszerre (elké-
pedt morajlás a padsorokban). 250 évvel ezelıtt történt hogy ıseink, egy csapat evangéli-
kus, az ország déli részébıl áttelepült erre a vidékre, és azt tervezték, hogy templomot épí-
tenek maguknak. A katolikus egyház hosszas ellenkezését legyızve végül is engedélyt kap-
tak, és a gyülekezet gyarapodásában bízva megépítették az ország második legnagyobb 
templomát. Maguk is szegényen, az emberek nem kímélték idejüket és erejüket, éveken át 
serényen munkálkodtak, szekereikkel építıanyagot szállítottak, követ faragtak, azért, hogy 
az Isten Háza legyen a legszebb épület a városban. 

Nekünk most itt nem kell templomot építenünk, azt a misszionáriusok megtették már. 
Csupán arra kérem a gyülekezetet, hogy fogjunk össze és takarítsuk ki a templomunkat, 
hogy ne kelljen szégyenkezve kuporognia a pompás új irodaépület árnyékában.” 

Tágra nyílt szemmel, néma csöndben hallgatta mindenki a nyíregyházi Nagytemplom 
rövid történetét. 

Szombaton pedig minden várakozást felülmúlóan nagy létszámban súroltunk-búroltunk, 
a férfiak magas létrákon mosták az ablakokat, egy brigád a nehéz padokat horda ki és si-
kálta fényesre az udvaron, mások a lámpákat tisztogatták, a karzat szekrényeibıl kikerült a 
sok éves, poros, tonnányi lom, és sorolhatnám. Közben jó kedvő beszélgetésben új isme-
retségek alakultak, barátságok kötıdtek. 

 

Megszépült a templomunk és épült a gyülekezetünk. A jó hangulatú szombati munkát és 
az arra buzdító történetet még ma, 2 év elteltével is emlegetik. 

Ha templomépítı ıseink tudnák, hogy áldozatos munkájuk a XXI. században, 
egy kenyai gyülekezetben szolgált jó példaként, bizonyosan boldogok lennének. 

Bálintné Kis Beáta 
Nairobi 

 
 
 

KEDVES EVANGÉLIKUS HITTESTVÉREIM! 
 

Merész hitő ıseink 225 évvel ezelıtt ránk gondolva építették fel ezt az Evangélikus 
Nagytemplomot, amely szavak nélkül is prédikál: az ı kövekbe épített hitvallásukat hirdeti 
és a kövekbe épített áldozatukról beszél! Halljuk meg a kövek kiáltását és ne legyünk kı-
szívőek, amikor a 258 éves egyházközségünk anyagi fenntartásáról ma nekünk kell gon-
doskodnunk, hogy megırizve ezt az örökséget, továbbadhassuk utódainknak.  

 

Mi, akik a reformáció havában bátran megvallottuk evangélikus egyháztagságunkat a 
népszámlálás során, tartsuk lelkiismereti kérdésnek, hogy eleget tegyünk annak az egy-
házközségünk presbitériuma által régóta megfogalmazott kérésnek, hogy éves nettó jöve-
delmünk egy százalékát (a bibliai tized egy tizedét!) adjuk önkéntes egyházfenntartói járu-
lékként rendszeresen gyülekezetünknek, hogy ez által ne csak a jelenlegi választói név-
jegyzékben szereplı közel kilencszáz, többnyire idısebb hittestvérünk adományai biztosít-
sák a mindennapi „túlélés” lehetıségét. 
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S ha Isten Lelke továbbá arra is indít, hogy ezen túlmenıen két, gyülekezetünk által létre-
hozott alapítványunkat (az Evangélikus Nagytemplomért Alapítványt és a Segítség Háza a 
tirpák utódokért Alapítványt) is támogatjuk alkalmanként speciális feladataik elvégzése 
érdekében, méltó példát mutatunk gyermekeink, unokáink számára, hogy ne némuljon el 
ez a kıszikla Krisztusba vetett hitünkbıl fakadó, kövekbe épített hitvallás és ne szőnjön 
meg a lelki házunkba, mint élı kövekbe épített áldozat a következı 225 évben sem. 

Mindehhez az Úristen gazdag áldását kívánom minden nyíregyházi és környékbeli, 
megkeresztelt egyháztagunknak, benne bízva, aki közel fél évezrede evangélikus-
lutheránus népünk erıs vára! 

Hittestvéri üdvözlettel: 
Garai András presbiter, a gyülekezeti számvevıszék elnöke  

 
KITÜNTETTÉK BOZORÁDY ZOLTÁNT  

 

A közösség érdekében végzett tevékenység elismerésre méltó – emelte ki köszöntıjében 
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, amikor a köztársasági elnök nevében állami ki-
tüntetéseket adott át augusztus 20-án, a Néprajzi Múzeumban.  

Közösséget építı és értékmegırzı hazai és határon túli ökumenikus lelkészi szolgálatá-
ért, karitatív tevékenysége elismeréseként Bozorády Zoltán Kornélnak, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház nyugalmazott lelkészének a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag-
keresztje kitüntetést adták át. 

Szeretettel gratulálunk esperes úrnak, és további áldott munkálkodást kívánunk. 
(Szerk. megj.: Zoli bácsi hosszú éveken át gondozta a Felvidéki Nagymihályi járás evan-

gélikusait. A határ túloldalán élı fiatalok közül, többen rendszeres résztvevıi voltak a 
sátoraljaújhelyi gyermektáboroknak.) 

 
 

HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ISKOLÁBÓL ÉS ÓVODÁBÓL 
 

Örömmel adunk hírt arról, hogy mind az iskola mind az óvoda sikeresen kezdte meg 
az új tanévet.  

Különösen a megújult iskolaépületet fogadták a szülık és a tanulók megelégedéssel. 
(Szerk. megj.: és a város lakosai is!) Nyári karbantartási felújítási munkálatokat is végez-
tettünk, melynek értéke 1 048 421 Ft volt. 

A nyári tanulói átvételeknek köszönhetıen teljes párhuzamos évfolyamokkal foly-
tathatjuk ettıl a tanévtıl az oktatást, jelenlegi létszámunk óvodával együtt 385 fı. A 
2012/2013-as tanévben a leendı elsı osztályos diákok az angol-magyar két tanítási nyelvő 
osztályban heti 8 órában csoportbontásban, játékos formában ismerkedhetnek meg az an-
gol nyelvvel, de indul az általános tantervő (matematika tehetséggondozó) osztály is, ahol 
3. osztálytól a tanulók matematikai ismereteinek fejlesztése szakkör keretében történik, 
majd 5. osztálytól „játék és logika” tantárgy keretében folytatódik a tehetséggondozás. 
A tanév kiemelt feladataként fogalmaztuk meg névadó püspökünk, Túróczy Zoltán szemé-
lyiségének, egyházunkban és egyházközségünkben betöltött szerepének megismerését. A 
püspök nevének felvételét október 21-én a Nagytemplomban ünnepeltük meg ünnepi is-
tentisztelet keretében. 

Kocsisné Sárossy Emıke igazgató 
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IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ROZSRÉTEN 
 

�Szeptember 10-én délután Rozsréten ifjúsági találkozóra került sor. Nagy meglepeté-
sünkre a vártnál több fiatal jelent meg ezen az alkalmon, akik nagy lelkesedéssel vet-
tek részt a programokon. 
A nyitó beszélgetést Sztankó Gyöngyi esperes asszony moderálta, míg jómagam pár fi-
atallal együtt az újonnan vásárolt ping-pong asztalt szereltük össze, hogy a szellemi te-
vékenységek mellett helyet tudjunk szorítani a sportolásnak is. 
Lehetıségünk adódott ifjúsági énekek tanulására, köszönhetıen Zsarnai Krisztián lel-
késznek és kis csapatának, akik színessé és változatossá tették ezt a találkozót. Mind-
ezt tetızte Zsarnai Krisztián bizonyságtétele és a fiatalok lelkét elérı áhítata, amiben 
rávilágított arra, hogy az emberek boldogtalansága és szegénysége (profitéhség) az 
emberi elégedetlenségnek az eredménye.  
Hogy ez az alkalom ilyen jól sikerült, nagy részük volt a rozsréti asszonyoknak is, akik 
finom süteményekkel kedveskedtek a fiataloknak. 

�Szeptember 16-án az Északi Egyházkerület által Aszódra szervezett sportnapra – nagy 
örömünkre – az ifjúsági találkozón megjelent fiatalok közül nyolcan vettek részt. Ez 
arról tanúskodik, hogy alakulóban van egy közösség.  

�Fiatalok kérésére minden pénteken 1800 órától ifjúsági órát tartunk Rozsréten a 
Bethlehem Imaházban, ahová sok szeretettel várjuk az érdeklıdıket. 

Ez úton is szeretném megköszönni mindazoknak a fáradozását, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy az ifjúsági találkozó létrejöhessen. 

Domokos Tibor 
 

Dr. Fabiny Tamás püspök úr – egy évre –, Domokos Tibort 2011. augusztus 15-ei ha-
tállyal a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyében gyülekezeti munkatársi teen-
dık ellátásával, és a Kossuth gimnáziumban hittanoktatói feladattal bízta 
meg. 

Tibor 1986-ban született Sepsziszentgyörgyön. Teológiai tanulmányait 
Kolozsvárott kezdte, de az utolsó három évet a Budapesti Hittudományi 
Egyetemen végezte el. Nıs, felesége Domokos Adél Kinga. Kisfiúk egy 
éves. 

Szolgálataira Isten áldását kérjük. 

 
 
 
 

� Az október 29-30-ai ünnepi alkalomra szervezett részletes program a Meghívóban 
olvasható, mely mindenki számára ingyen elvihetı a Nagytemplomból, ill. a Lelké-
szi Hivatalból. 

 
� November 20-án, ÖRÖK ÉLET vasárnapján a Nagytemplomban 1000-kor kezdıdı is-

tentiszteleten név szerint is megemlékezünk mindazokról, akik az elmúlt évben hunytak 
el. Ezúton is hívunk és várunk minden hozzátartozót, barátot és ismerıst, emlékezzünk 
együtt imádsággal, bátorítást, vigasztalást merítve Isten igéjébıl. 

 
� A hírmondó jelenlegi számából – terjedelmi korlátok miatt – több cikk és az anyakönyvi 

hír kimaradt. Az érintettek megértését kéri a Szerkesztı Bizottság. 
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Ebben az évben Nyíregyháza nyerte el a megtisztelı Magyar Dal Fıvárosa címet. Ebbıl 
az alkalomból szeptember 11-én a Nagytemplomban gyülekezetünk kórusa közös hang-
versenyt adott a Harmónia énekkarral, fiatal mővészek közremőködésével, majd a résztve-
vık 20 órakor – csatlakozva az országos felhíváshoz – a templom elıtt együtt énekelték a 
Tavaszi szél vizet áraszt kezdető népdalt. 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelen-
tısen megterheli az egyházközség kiadását, ezért a ki advány megjelenésének tá-

mogatására adományt köszönettel fogad az egyházközs ég. 
 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy a Lel-
készi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni. 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: augusztus 
Lapzárta: 2011. november 20. 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 Fax: 508-777 
Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 
 

Szerkesztıbizottság: 
Demcsákné Balczó Ildikó, dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva. 
Felelıs szerkesztık: Dr. Kovács László Attila, Veczán Zoltán 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 

belsı használatra, ingyenes terjesztésben. 
Megjelenik kéthavonként. 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1500 pld.- ban. 


