
 

 

 
 

 

 
 

H a  f ú j  a  s z é l … 
 

Jézus a pünkösdi Lélek munkáját a szélhez hason-

lítja. Titokzatos, mert nem tudjuk honnan jön és hova 

megy. De tapasztaljuk, hogy Isten országa nem beszéd-

ben áll, hanem erőben. Az erő azt jelenti: sok minden 

megváltozik és kezdődik valami.  

Ez történik Lídia életében, aki kezd figyelni Pál 

szavaira (ApCsel 16,14). Sokan tapasztalják azt a válto-

zást, hogy más lesz a szemem, mást nézek. Más lesz a 

fülem, mást hallok meg. Más lesz az érdeklődésem. Más 

lesz a sürgős, ahogy Zákeus történetében látjuk, akit 

Jézus így sürget: hamar szállj le a fáról, mert ma nékem hozzád kell mennem. 

Ha fúj a Lélek szele, akkor Isten dolgozni kezd. Jönnek a naponkénti csodák, 

pl. reggel nem csak olvasom a bibliaolvasó Útmutatót hanem „megszólal” az ige. 

Nekem és rólam szól. Olvasom? Többről van szó: élek belőle! Erősít, megvidámít. 

Szükségünk van a Lélek szelére. Nélküle hamar kialszik a hit parazsa. Ha fúj ez a 

szél - fellángol hitünk! Egyházunk hajóján is dagad a vitorla, nincs kényszer, nincs 

erőlködés, ki-ki önként és örömmel szolgál.  

Ezért könyörögjünk így ezen a Pünkösdön is egyéni életünk és gyülekeze-

tünk megújulásáért:  

„Ó jöjj teremtő Szentlélek…” 

Gáncs Aladár 

Áldott Pünkösdöt kívánunk gyülekezetünk minden tagjának!

XIV. évf. 4-5. szám 

2005. április-május 

„A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de 

nem tudod, honnan jön, és hova megy: 

így van mindenki, aki a Lélektől született.” 

(János 3,8) 
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E pünkösd ünnepében, 

E pünkösd ünnepében 

Dicsérjük a nagy Istent, 

Ki Szentlelkét szívünkbe, 

Ki Szentlelkét szívünkbe 

Kiárasztá bőséggel. 

Ennek örüljünk  

Szívvel, szájjal, buzgó lélekkel, 

 

Kik a Jézusban hiszünk. 

Adjuk meg,  

Adjuk meg  

Neki a dicsőséget! 

Vigadjunk, Vigadjunk,  

Miként a fák, füvek, virágok  

Újulnak örömben. 

 

(Gelei Katona István Öreg Graduáljából 1636.) 

 

 

 
 

Úgy éreztem, megérdemelt leckét kaptam alázatból, hiszen még ahhoz is Isteni kegye-

lem kell, hogy alkalmassá válhassunk a szabadulásra. Kétmillió alkoholfüggő ember él ma 

Magyarországon. Nincs olyan család, amely ne lenne érintett. Az alkoholbetegséggel párhu-

zamosan a pszichiátriai betegek száma is nő. Egyik szenvedélybetegség vonzza a másikat. 

Kétfajta szenvedélybetegség létezik: a kémiai anyagoktól (alkohol, gyógyszer, drog 

stb.) és az egyéb tényezőktől való függés (munkafüggés, játékszenvedély, más személyektől 

való függés stb.). 

Minden vegyi anyag sejtméreg! Az egészséges szervezetnek semmi ilyesmire nincs 

szüksége. Ezekkel a mérgekkel gyakorlatilag tönkretesszük az idegrendszerünket és létfon-

tosságú szerveinket. Amikor már kialakul a dependencia (függőség), segítségre szorulunk. 

Ahogyan fokozatosan leépítjük magunkat, jelentős személyiségváltozáson esünk át, amely 

ily módon egész közvetlen környezetünkre kihat. Az alkohol okozta személyiségváltozás 

hatásait elsősorban a család főként, pedig a gyermekek sínylik meg. De a koncentrációs ké-

pesség csökkenése előbb-utóbb a munkahelyen is végzetes következményekkel járhat, mi-

ként az érdeklődési kör beszűkülése is, amelynek a végén már csak egyetlen „célra” tudunk 

összpontosítani: arra, hogy meglegyen a mindennapi alkohol… 

Maga a „szenvedély” egyenlő a betegséggel. Az alkoholizmusnál tízszer keményebb 

probléma a drogozás. Amit az alkohol tíz év alatt tesz meg, azt a drog egy év alatt elvégzi. 

Mi tehát a megoldás? Semmiképpen sem az, hogy ölbe tett kézzel várjuk a csodát. A 

test törekvése a halál. A lélek törekvése, pedig az élet és a békesség: megbékélni Istennel, 

megbékélni önmagunkkal, megbékélni a környezettel. A sorrend nagyon fontos, tapasztalat-

ból állítom – csak így működik! 

Dömösön ráébredhettünk arra, hogy minden szenvedélybetegség hiánybetegség; arra, 

hogy mi hiányzik: a szeretet, az öröm és a békesség. Ezek nélkül viszont nincs értelme az 

életnek. Az embert Isten a maga hasonlatosságára és boldogságra teremtette. Nem mindegy, 

hogy a cigarettától, az alkoholtól vagy az Istentől függünk-e. A vallásosság és az éltető hit 

között óriási a különbség. A keresztény misszióban szabadságot kapunk: a nem ivás szabad-
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ságát. Aki kéri Isten kegyelmét, az megszabadulhat alkoholizmusából, mert ami az ember-

nek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Istennél minden lehetséges!  

Ha egy négyéves gyermek késsel játszik, a rossz pedagógus rászól. A gyermek ettől 

persze még továbbra is játszani fog vele. A jó pedagógus kiveszi a kést a gyermek kezéből, 

csakhogy ő ekkor sírni és sóvárogni kezd utána. Az igazán jó pedagógus ellenben megaján-

dékozza egy másik „játékszerrel”, s ha „minőségi a csere”, akkor a gyerek nagy valószínű-

séggel eldobja a kést, és azzal játszik majd tovább. Isten ajándéka az élet teljessége: harmó-

niában élni vele, önmagaddal és a környezeteddel is. Ez az igazi csoda! Ahogy ültem Dö-

mösön az előadóteremben, láttam a szószék felett függő tábla feliratát: „Ha tehát a Fiú meg-

szabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (Jn 8,36) Nem a halál rettenetes, hanem a hiába-

való élet! És Dömösön nem más volt a tét. Élet vagy halál – az életünk és a halálunk pedig a 

saját kezünkben van! Nincs semmi más dolgunk, csak elfogadni a kegyelmet. A megígért, 

segítséget nyújtó szabadítást! Dömös megtette, ami tőle tellett. A többi a mi dolgunk. 

A tél körülölelt minket. Csendesen búcsúztunk egymástól. Bár idegenként érkeztünk, a 

tizenkettedik napon valami mély belső szál kötött össze bennünket. Feltöltődve, biztos cé-

lokkal és elhatározással a lelkemben néztem a mosolygó hegyeket és a biztató felhőket az 

égen. Az első dolgom lesz felkeresni otthon, Nyíregyházán a Kékkereszt csoportot! Ahogy 

gondolkodtam az élményeken, felidézve a bizonyságtevők vallomásait, akikből áradt az 

őszinteség, a sugárzó hit és a belső erő, mélységes hálát éreztem Zoli bácsi és Margit néni 

áldásos munkájáért és valamennyi Kékkereszt-munkatárs kedvességéért és odaadó segítsé-

géért. Máig fülemben cseng egy sokat énekelt ének egyik versszaka: 

„Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág, 

S bár mit sem ígér még a rügy, pompás lesz a virág, 

Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád, 

De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát!” 

K. Cs. 

Megj.: EvÉlet 2005. jan. 9. 

 

***   ***   ***   *** 

 
 

„Tégy eggyé Urunk! Hogy meglássa a világ, hogy eljöttél, tégy eggyé Urunk!”  

Az Úrban való egység csodáját érezhette a majd 400 főnyi gyülekezet 2005. április 23-án 

a gödöllői református templomban, ahová az Északi Egyházkerület missziói napjára gyűl-

tünk össze sok apróbb, nagyobb közösségből. Az alkalmat Sándor Frigyes kerületi missziói 

lelkész vezette, s az ő köszöntése után Albert Gábor gödöllői lelkész tartott rövid áhítatot. 

A nap témája az imádság volt, így Bencze Imre a Budai Egyházmegye esperesének elő-

adása -igehirdetése is ehhez kapcsolódott, előkészítve a csoportos beszélgetéseket. Az ördög 

a legkisebb rosszat keresi bennünk, hogy azt felnagyítsa. Jézus a legkisebb jót veszi észre, s 

azt szeretné kimunkálni, naggyá tenni életünkben. Jézus a közbenjáró, a megmentő, az 

egyetlen lehetőség az emberiség számára. Nélküle értelmetlen az élet. Csodálatos, hogy 

imában bátran, őszintén, bizalommal szólíthatjuk meg Őt, a leghatalmasabbat.  
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Egyéni imatapasztalatainkat oszthattuk meg egymással a kiscsoportos beszélgetéseken. 

A finom ebéd elfogyasztása után még maradt idő a Grassalkowich kastélyt megnézni, ha-

csak kívülről is.  

Oly színes és érdekes volt a délutáni program, hogy az ebéd utáni álmosság elkerült 

minket, s vidám, érdeklődő tekintetekkel találkozhattak az előadók. Roszik Gábor számolt 

be a börtönben lévő elítéltek és családtagjaik között végzett misszióról, valamint a 11 éve 

működő Tessedik Sámuel Anya -és Gyermekotthon lakóinak testi-lelki gondozásáról, sokak 

életének megújulásáról. Meghatódott, örvendező szívvel hallgathattunk meg két bizonyság-

tételt, melyekből áradt az Isten iránti hála, az imádság erejét megtapasztaló hit. 

D. Szebik Imre püspök úr közvetlen, testvéri szeretettel elmondott záró szavai hallatán min-

denki érezhette, hogy nagyon jó az Úrban egynek lenni, együtt imádkozni, hagyni magunkat 

a Szentlélektől vezettetni, megújítani, de nem öncélúan, (…) mert sóvárogva várja a világ az 

Isten fiainak bizonyságtételét. 

Mi nyíregyháziak autóbusszal és személyautókkal mentünk Gödöllőre, ebbe az egysze-

rűségében is szép, kultúrált városba, s 70-80-an vettünk részt ezen a lelket gazdagító alkal-

mon. Istennek legyen hála érte! 
Horváth Csabáné 
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Lassan már egy éve annak, hogy gyülekezetünk kis csoportja finnországi élményei-

ről számolhatott be a Hírmondó olvasóinak. Akkor öt csodálatos napot tölthettünk a kajaani-

i testvérek között, beletekinthettünk az ottani hétköznapokba, és számos kirándulás, program 

által rácsodálkozhattunk a finn táj szépségére, tisztaságára, az ott élők vendégszeretetére, 

kedvességére. A helyi lelkész, Marko Miettinen, mindvégig odaadóan gondoskodott rólunk 

és mindent megtett, hogy feledhetetlen élményekkel térjünk haza, Magyarországra. A búcsú 

alkalmon egyetértettünk abban, hogy a kapcsolatot a jövőben is ápolnunk kell, és amint le-

het, sort kerítünk az újabb találkozásra. Akkor még nem tudtuk, hogy reményünk egy év 

múlva valóra válik.  

A mögöttünk lévő hónapokban finn vendégeink látogatásának egyre több részlete 

kristályosodott ki. Június 5-én (vasárnap) késő este Nyíregyházára érkezik a 18 fiatalból 

(16-18 évesek) és 3 vezetőből (Anja-Riitta Lukkari lelkésznő, Heimo Haverinen ifjúsági 

vezető és Juha Mikkonen kántor) álló kajaani-i küldöttség. A mostani tervek szerint a hét 

első három napját fogják Nyíregyházán tölteni, majd egy napot Budapesten. Reméljük, e 

három nap alatt sikerül minél többet megmutatnunk magunkból, a városból, a környékből, a 

magyar vendégszeretetből. Mindenképpen sort szeretnénk keríteni a Kossuth Lajos Gimná-

zium diákjaival való összejövetelre, az iskola életének bemutatására. Egy szeretetvendégség 

keretében pedig a gyülekezet találkozhat közelebbről testvérgyülekezetünk tagjaival, akik itt 

be is mutatkoznának egy rövid műsorral. A kapcsolatok még személyesebbé tételét a vendé-

gek családoknál való elszállásolása reménység szerint segíteni fogja, és ezáltal ízelítőt is 

adhatunk a magyar evangélikus családok hétköznapjaiból.  

Hiszem, hogy az együttlét valóban megerősíti a két egyházközség közötti, 
sok éve elkezdett kapcsolatot és megtapasztalhatjuk, hogy sem távolság, sem 
nemzeti, kulturális hovatartozás, nem választhatja el egymástól Isten népét. Az Úr 
áldja meg ezt az alkalmat, és adja, hogy szívből jövő testvéri szeretettel, Isten 
gyermekeihez méltóan tudjuk vendégeinket fogadni.  

Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem 

nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. (Gal. 3,28) 

Horváth-Hegyi Áron 

Az egyházközség elnöksége a látogatással kapcsolatban a következő kéréssel fordul a 

gyülekezet tagjaihoz. 
 

Június 8-án, szerdán este 6 órakor gyülekezeti estet tartunk a nagytemplom-

ban. Az alkalmon a kajani-i testvérgyülekezetünkből érkező fiatal vendégeink ze-

nés-képes bemutatkozását hallhatjuk, láthatjuk. Juha Mikkonen a finn gyülekezet 

egyik kántora ízelítőt ad művészetéből és szolgálni fog gyülekezetünk énekkarával 

is.  

 

Kérjük a gyülekezetet, és a finn barátokat, hogy minél nagyobb szám-

ban vegyenek részt ezen a programon. 
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A találkozó a gyülekezeti teremben szeretetvendégséggel folytatódik.  

 

Finn testvéreink vendéglátásához kérjük a gyülekezet segítségét:  

- 21 fő elszállásolására van szükség. Egy – két fő fogadását szeretnénk kérni, le-

hetőleg olyan családokban, ahol fiatalok is vannak. (Négy éjszakáról van szó.) 

Kérjük, hogy aki ebben tud segíteni, jelezze május 20-áig a lelkészi hivatalban.  

- A szeretetvendégségre és a programok támogatására szeretettel kérjük a gyüle-

kezeti tagok adományát. 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük a vezércikk szerzőjét, gyülekezetünk egykori lelkészét, or-

gonistáját, karvezetőjét 80. születésnapja alkalmából. 

Isten áldását kérjük életére! 

 

Hálát adunk Urunknak, hogy az Evangélikus Élet c. hetilapunkban közreadott 

írásai lelki épülésünket és Isten dicsőségét szolgálják. 

 

„Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíz-

nak.” 

(Zsolt 147,11) 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 
GÁNCS ALADÁR: ÉLŐ VÍZ 

 

Az Evangélikus Élet c. hetilapunk Élő víz rovatában több éve olvashatók Gáncs 

Aladár írásai. Kötetünk ezen írások közül válogat, illetve kiegészül számos, koráb-

ban nem publikált írással. Témája szerint a könyv végigmegy az egyházi esztendő 

minden üzenetén, s a hétköznapokban hitünk gyakorlásának, megélésének kérdései 

kerülnek elő. Ez a könyv tehát segít átgondolni hitünk kérdéseit, és ugyanakkor ke-

resztény életünk napi feladatait és ajándékait is. 
(A kiadó ajánló sorai) 

Luther Kiadó, 2005. 

208 oldal, ára: 840 Ft. 

A kiadvány nagytemplomi iratterjesztésünkben kapható. 
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Alig fejeződtek be a harcok Budán 1945 februárjában, már márciusban megkezdték a 

népbíróságok szervezését. Laikus tagjait az akkor működő pártok adták, mint kommunista - 

szociáldemokrata - paraszt – kisgazda - és polgári demokrata-párt. A tárgyalásokat egy 

szakképzett bíró vezette. Nyíregyházán a tárgyalások a városháza nagytermében folytak le. 

 

Máczay Lajost az Evangélikus Kossuth Gimnázium vallástanárát és a cserkészcsapat 

parancsnokát 1945. április 3-án halálra ítélte a népbíróság. Főmunkatársa volt a Nyírvidék 

napilapnak. A háború alatt közölte a háborús híreket. A halálos ítéletet életfogytiglanra vál-

toztatták. Éveket ült. Agyvérzéssel nyomorítottan 66 éves koráig élt. 1957. június 26-án halt 

meg. Börtönében meglátogattam egykori cserkészparancsnokomat. 

 

Dr. Belohorszky Ferenc a Kossuth Gimnázium tanára és igazgatója volt. 1945. június 

22-én tízévi fegyházbüntetésre ítélte a népbíróság. Ő 17 hónap után szabadult, ezt követően 

nem taníthatott. Évtizedeken át a Gyógyszertár Vállalatnál dolgozott. 86 éves korában, 

1991-ben halt meg. Gazdag könyvtárát lánya a Kossuth Gimnáziumnak ajándékozta, ahol 

Belohorszky-díjat is alapítottak. Hálás tanítványai arcképével ellátott márványtáblát állítot-

tak emlékének. 

 

Túróczy Zoltán evangélikus püspököt a népbíróság 1945. június 25-én tízévi 

fegyházbüntetésre ítélte, melyből tíz hónapot töltött le. 1946. március 1-jén szaba-

dult, de püspöki teendőit csak 1948-tól végezhette újra. 1948. december 16-án Győ-

rött iktatták be a Dunántúli Egyházkerület püspöki székébe. 1971-ben 78 éves korá-

ban Győrött halt meg. 1993-ban Nyíregyházán ünnepeltük századik születésnapját. 

1999-ben (Nyíregyházára érkezésének hatvanadik évfordulóján) arcképével ellátott 

réztábla került a lelkészi hivatal falára, ahol egykori munkahelye volt. 

 

A közelmúltban jelent meg az „Isten embere” című könyv Túróczy Zoltánról. 

Ebben a könyvben olvasható a rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyve. A nyomozó 

1940 júniusában a nyíregyházi Kossuth Gimnáziumban érettségizett. Érettségi el-

nöke Túróczy Zoltán püspök volt. Német nyelvre dr. Belohorszky Ferenc tanította. 

A bölcseletet /filozófiát/ Máczay Lajostól hallgatta. 

 

Túróczy Zoltán egyetlen a magyar protestáns egyháztörténetben, akit három al-

kalommal iktattak be a püspöki székbe. 

 
Dr. Reményi Mihály  
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Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia 
(EMEIK) 

 „1960 óta minden évben megrendezésre kerül (az EMEIK). Európa különböző országai-

ból gyűlünk egybe, protestáns fiatalok, családok és idősebbek is, hogy a keresztyén hitben, 

a magyarságtudatban erősödjünk és a közösség élményével gazdagodjunk. Sokak számára 

jelentett eddig az Ifjúsági Konferencia örömteli találkozást hasonló helyzetben élő magya-

rokkal, és fontos támaszpontot keresztyén hitükben.” 

(Részlet a http://church.lutheran.hu/emeik weboldalról.) 

A 2002-es konferencia csoportképét nézegetem, s közben arra gondolok, hogyan is tudnám 

megosztani azt a sok szépet a Hírmondó olvasóival, amit akkor, azon a héten, s az idén éltem át az 

EMEIK-en. Festői környezetben, csupa „ismeretlen ismerős” társaságában, értékes előadásokat, biblia-

tanulmányokat hallgatva, őszinte és mély beszélgetésekkel tölthettem el eddig kétszer a nagyhetet 

Közép-Németország egyik kis falujában, Burbachban.  

Eszter nővérem sokat mesélt az ott szerzett élményeiről, ugyanis ő ebben az évben már ne-

gyedszer vett részt a konferencián. A nyíregyházi gyülekezeti tagok által oly sokat és kedvesen emle-

getett Joób Olivérrel és családjával is megismerkedhettem, és még sok más értékes emberrel, akik 

külföldön vagy éppen Magyarországon élnek, hiszen ezt a konferenciát nemcsak kizárólag külföldön 

élő magyarok számára rendezik.  

A szervezők szeretettel várnak magyarországi résztvevőket is! 

Az ÉLIM missziós délutánján, július 3-án minden érdeklődőt örömmel várunk egy részletes, képes 

beszámolóra a Derkovits u. 21. szám alatt. 
Horváth Noémi főiskolai hallgató 

http://church.lutheran.hu/emeik
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❖ Iskolánk delegációja, Bozorády Zoltán esperes úr és Máté Zoltán igazgató helyettessel az 

élen, erdélyi testvériskolánkban, a Székelykeresztúri Unitárius Líceumban járt.  

❖ Diákjaink a március 15-ei városi ünnepségsorozat keretében irodalmi műsort adtak elő az 

unitárius templomban. Ugyanitt - Bozorády Zoltán püspök helyettes hirdette az igét. 

 
 
Az erdélyi utazásról készült fotók megtekinthetők az iskola honlapján: 

(www.evangelikus-nyh.sulinet.hu) 
❖ Március 10-17-e között fogadtuk a német hildesheimi testvériskolánk delegációját. 

 

❖ Áprilisban a holland testvériskolából érkeztek hozzánk vendégek, a mi diákjaink az 

olaszországi Gemonába utazhattak el. 

 

❖ Április 8- 9- én rendeztük meg „Az Úr érkezése” elnevezésű országos ökumenikus szava-

lóversenyt. 

 

❖ Iskolánk szervezte meg a Nyolcosztályos Gimnáziumok Regionális Versenyét. A két 

rendezvényre több mint 500 vendégünk érkezett. Úgy érezzük, hogy sikeresen, és jó 

színvonalon rendeztük meg a két eseményt. 

 

❖ Az Oktatási Minisztérium, valamint a Kazinczy-díj alapítvány által meghirdetett „Szép 

Magyar Beszéd” verseny megyei döntőjét Perényi Helga 4/10.B osztályos tanuló 

http://www.evangelikus-nyh.sulinet.hu/
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nyerte meg, így továbbjutott az országos megmérettetésre, amelyet Győrben rendez-

nek. 

 

❖ Április 15-én a díszteremben hallhattuk a Luther Márton Szakkollégium (Budapest) „Lu-

theRoses” nevű amatőr zenekarát. A fiatalokból álló együttes tagjai egyúttal bemutat-

ták az ország egyetlen olyan evangélikus kollégiumát, ahol a fővárosban tanuló egye-

temi és főiskolai hallgatók otthonra lelhetnek. A kollégium várja az evangélikus fia-

talokat.  

• A 2005/2006. tanévre a jelentkezési határidő: 2005. június 20. 

A felvételi kérelmet a következõ címre kérjük postázni:  

Luther Márton Szakkollégium 1138 Budapest Vizafogó utca 2-4. 

 

❖ Az  Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban lezárultak a felvételi vizsgák. Továbbra 

is kérjük a gyülekezettől, hogy ha ismernek olyan szülőket, akiknek gyermekeik ne-

gyedik vagy hatodik osztályos általános iskolások, hívják fel a figyelmüket az iskola 

nyolc- és hatosztályos tagozatára. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Máté Zoltán ig.h. 

 

 

 
Konfirmandusok 

2005. 
 

 I. körzet. Felkészítő lelkész: Labossa Péter 

Moravcsik Ádám, Halkó Evelin, Halkó Martina, Schmilig Enikő, Schmilig Gergő, 

István Balázs, Martinovszky Zsófia, Cseh András, Illó Bernadett, 

 

 II. körzet. Felkészítő lelkész: Bozorády Zoltán 

Balázs Ákos, Balázs Beáta, Balázs Timea, Breznyiczki Gabriella, Pócsik Gábor, Mo-

ravecz Ádám, Zadubenszki Alexandra, 

 

 III. körzet. Felkészítő lelkész: Adámi László 

Adámi Erzsébet, Balázs Fanni, Centeri Dávid, Kovács Pál Attila, Kovács Zsolt Nor-

bert, Lőrincz Zsanett, Magyar Bálint, Sántha Judit, Sulek Erika, Szabó Levente, Tö-

rök Bianka, Vadilku Hajnalka, Varga Dániel, Varga Noémi, Vári Hajnalka, Vári Ró-

bert 

A IV. és V. körzet konfirmandusainak névsorát a Hírmondó következő számában adjuk köz-

re. 
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MEGHÍVÓ 
 

Kedves konfirmandusok 

ha elmúltatok 11, és még nem vagytok 14 évesek, 

szeretettel várunk titeket szombatonként du. fél 3 órától 

a kisifjúsági órára, 

az evangélikus gyülekezeti terembe (Luther tér). 

 

Hogy mire jó ez? 

 

Megismerkedhetsz korodbeli fiatalokkal, 

beszélgethetsz velük az élet nagy kérdéseiről, 

és közben találkozhatsz Jézus Krisztussal,  

aki téged is követésére hív. 
 

 

 

 

 

 

 

CSENDESHETEK 
 

Nyári csendeshetek az EKE /Evangélikusok Közössége az Evangéliumért/ szervezésében 

2005-ben 

 

Korcsoport Kezdési időpont Befejezés Helyszín 

Gyermekek részére Július 4. Július 9. Újhuta 

Ifjúság részére Augusztus 1. Augusztus 6. Szoros-patak 

Családok részére Július 25. Július 30. Piliscsaba 

Családok részére Augusztus 8. Augusztus 13. Piliscsaba 

Felnőtt hitm. Augusztus 22. Augusztus 27. Piliscsaba 

 

Jelentkezés:  Herkely János, 1068 Budapest, Szondy u. 95. szám I. e. 1. 

 Telefonszám: 06 / 1-3327063 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

Házasságkötések: ”…Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 

 

Gyureskó Pál Zsolt és Czinkovszki Éva 

 

 

 

Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse 

jutalom.” 

 

Takács Bence, Borbély Zsófia, Czapp Benedek, Piskóti Róbert, Szabó 

Petra Martina, Birta Zoé, Barnai Erik, Barnai Viktória, Barnai Vanda 

Vivien, Liskány Gréta, Simkó Kata, Marcsek Nándor, Karasz Noémi 

Zsófia, Pristyák Jázmin, Balog Krisztina, Balog Alex, Holecskó Péter, 

Magera Gréta, Bán Tivadar, Szokol Kristóf, Laskay Mátyás, Czinkó-

szki Noémi Gyöngyi, Bába Fanni, Szitás Miklós, Sárdi Anna, Kánya 

Timea Dóra, Zsiros János, Orosz Brigitta, Kozák Kitti 

Felnőttek: Mulik Eszter, Vári Jánosné Puskás Mária, Hegedűs László 

 

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

 

Kéri Andrásné Kelemen Júlia (73), Gerda Józsefné Szalai Julianna 

(86), Tóth Mihályné Petrikovics Julianna (67), Dr. Dévai Jánosné 

Koszlik Ibolya (87), Hankószky Tibor (37), Gyuris Péter József (33), 

Jánószky András (80), Potor László (38),  Henzsel János (80), Ozsváth 

Bálint (90), Tóbiás Józsefné Dániel Erzsébet (74), Grexa Istvánné 

Adami Anna (55), Vágner Józsefné Franczel Julianna (79), Benkó 

Gyula (63), Jámbor András (91), Garai Lászlóné Bartha Erzsébet (79), 

Povazsanyecz József (95), Balog Istvánné Antal Ilona (83), Szikszai 

Andrásné Márta Rozália (67), Gyebrószki Jánosné Petrikovics Mária 

(81), Pristyák Julianna (81), Markovics Mihályné Horváth Erzsébet 

(85), Jávor Tiborné Szűcs Erika (32), Gyebrószki Józsefné Toma-

sovszki Erzsébet (85), Gyöngyösi Andrásné Szabó Erzsébet (75) 
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MEGHÍVÓ 

 

Pünkösdhétfői csendesnap  

Vargabokorban, az evangélikus imaházban,  

2005. május 16-án de. 1000 - 1630-ig 

„A TE ÁLDOTT SZENTLELKED, KÉRLEK, TŐLEM EL NE VEDD…” 
(Zsolt 51,12-15) 

      Az igei program: 

- Tiszta szív és erős lélek: Hogyan lehetséges? 

- A Szentlélek meggyőző munkája: 

Isten joggal eldobhatna, de készen van szabadítása, 

Jézus Krisztus által! 

- A szabadítás öröme és ereje. 

- „Hadd tanítsam útaidra a hűtleneket”: 

Megtérésre hívogató bizonyságtétel. 

- Úrvacsora. 

 
      Akiket igehirdetéssel és bizonyságtétellel szolgálni várunk: 

-    Szegedi Gyula református lelkipásztor Ceglédről; 

- Granville Pillar ír származású presbiteriánus lelkipász-

tor és felesége; 

- Sztanó Péter, az Evangéliumot Minden Otthonba 

(EMO) Alapítvány titkára, és mások… 
Adámi László 

a körzet lelkésze 

 

 

HÍREK - GYÜLEKEZETI ALKALMAK 
 

„CUNAMI” címmel ifjúsági csendes délutánt tartunk a gyülekezeti teremben május 21-én 

15 órától közösen a nyírszőlősi ifjúsággal. Az ifjúsági csoportok bemutatkozása mellett dr. 

Granville Pillar ír misszionárius előadásait is hallhatjuk. Szeretettel várjuk a fiatalokat! 

 

JÚNIUS 

Június 3-a és 5-e között az EKE Bibliaiskola hallgatói szolgálnak gyülekezetünkben isten-

tiszteleten és egyéb alkalmainkon. Fogadjuk őket imádságos szívvel. 

Június 8-án (szerdán) 18 órakor a nagytemplomban finn-magyar gyülekezeti találkozóra 

hívunk minden érdeklődőt. 

Június 12-én (vasárnap) délután fél 5-kor a Szolgáló Női Közösség soron következő szere-

tetvendégségére kerül sor az Evangélikus Általános Iskola dísztermében. 
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JÚLIUSI ELŐZETES 

 

Július 4-9-ig az EKE szervezésében gyermektábor lesz Újhután. A lebonyolításban gyüle-

kezetünk gyermekmunkásai is segítenek. A hét témája, Pál apostol missziói útjai. 

Várjuk az általános iskoláskorú gyerekek jelentkezését. Részvételi díj 6 000 Ft. Je-

lentkezés a lelkészi hivatalban. 

Július 3-a és 15-e között gyermek misszionárius képzés lesz Vargabokorban, a Vasárnapi 

Iskolai Szövetség szervezésében. A képzés célja fiatalok felkészítése a gyerekek kö-

zötti misszióra. A gyakorlati részben a város több pontján gyermek-klubokat tartanak 

július 11-15 között az ország minden részéről érkező résztvevők. 

 

Házasságondozó hetet szervez a Bibliai Házasságondozó Szolgálat július 18-24-éig 

Pilicsabán, a Béthel Missziói Otthonban. Jelentkezni a következő címen le-

het: Bibliai Házassággondozó Szolgálat, 2042 Budaőrs 2, Pf. 19, illetve e-

mailben: palhegyi@enternet.hu. A helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük 

fel. Részletes tájékoztatást májusban küldünk az érdeklődőknek a programról 

és a költségekről. 
 

 

 

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: 2005. június 26. 

Lapzárta: 2005. június 12. 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 és 06 20/824 

67 82 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné, Závodny Éva 

Felelős szerkesztők: Demcsákné Balczó Ildikó, Labossa Péter 

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

mailto:palhegyi@enternet.hu
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

