
 
 

 

 
 

I s t e n  n i n c s  t á v o l  e g y i k ü n k t ő l  s e m  
 

Athénben, az ismert vitatkozó helyen, az Aeropágoszon hangzik el Pál apostol 

híres beszéde. A görög retorika szabályait követve igyekszik meggyőzni a tudós 

hallgatóságot. „Az ismeretlen isten”, vagy „istenek” emléktáblánál mutat rá az 

egyetlen, igaz Istenre. Pál csodálkozik a sok athéni bálvány miatt. Az általa hirdetett 

Isten beilleszthető a görögök „ismeretlen isten” képébe. (A zsidók és a keresztények 

ezt a kifejezést az egyetlen Istenre vonatkoztatták.) Minden nemzet közös jellemző-

je a sötétben való tapogatózás, ugyanígy az egyes ember igénye viszont, hogy meg-

találja az igaz Istent, Teremtőt, Gondviselőt, aki utat és célt mutathat. Nyilvánvaló-

an érzékeli az apostol őszinte istenkereső szándékukat, hiszen láthatóan megvan a 

képességük és vágyuk az Isten megismerésére. (Róm. 1, 19-20.) 

A feltámadás előtti idő a tudatlanság sötétsége. A megismerhető Isten belépett 

életünkbe, Jézus Krisztus által megszüntetett minden távolságot Isten és ember kö-

zött. Az Ő világosságában megláthatjuk az elérhető, megszólítható Istent. A kinyi-

latkoztatás húsvéti ereje Pál apostol szerint az Ígéret: Isten nem rejtőzködő Isten, 

ránk sugárzó fénye ezt a világosságot közli. Ez az Isten a mindenség teremtője és a 

történelem irányítója. Ő határozza meg földi létünk idejét, határát. Jeleket ad, hogy 

keressük, és ha keressük segít, hogy megtaláljuk őt.  

 

Egy oltár az ismeretlen istennek, egy Isten és ember közötti távolságot meg-

szüntető mondat Jézus Krisztustól, egy fényt gyújtó mozdulat, egy célt mutató jel-

zés, kétséget kizáróan meggyőz, s szemünk elé tárja: 

ISTEN NINCS TÁVOL EGYIKÜNKTŐL SEM! 
Sztankó Gyöngyi lelkész 

XIV. évf. 6-7. szám 

2005. június-július 

 

Isten nincs messzire egyikünktől sem. 

(ApCsel 17,27b) 
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Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

2004.évi MÓDOSÍTOTT 

KÖLTSÉGVETÉSE ÉS ZÁRSZÁMADÁSA 

  Megnevezés 

Költségvetés Zárszámadás 

tervezet tényleges %-ban  

    ezer Ft-ban Ft-ban kimutatva 

  BEVÉTELEK       

901 Gyülekezeti tagoktól 15777 12 589 905 80% 

902 Továbbítandó gyülekezeti tagoktól 2 730 3 419 969 125% 

903 Gazdálkodásból 10 846 11 428 673 105% 

904 Belső egyházi forrásból 960 920 000 96% 

905 Külföldi egyházi forrásból       

906 Központi támogatás 16 655 16 746 400 101% 

907 Külső támogatás 5 600 5 830 000 104% 

908 Átfutó tételek 2 751 1 829 833 67% 

909 Rendkívüli bevételek 500 375 000 75% 

 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 55 819 53 139 780 95% 

  Pénztári maradvány 17 463 17 463 586   

  Mindösszesen: 73 282 70 603 366 96% 

  KIADÁSOK       

501 Illetmények 17 317 14 815 490 86% 

502 Törvényes terhek 4 880 3 540 958 73% 

503 Dologi kiadások 8 316 7 283 215 88% 

504 Más egyházi szervnek 1 050 634 219 60% 

505 Továbbítandók 3 050 2 790 323 91% 

506 Bérleti díjak       

507 Javítás, karbantartás, tatarozás 31 259 35 319 148 113% 

508 Új létesítmények 2 100     

509 Felszerelés pótlása 100 379 614 380% 

510 Gépjármű költség 1 500 1 431 288 95% 

511 Segélyek 100 64 600 65% 

512 Egyéb 3 110 3 084 644 93% 

513 Leltári tárgyak beszerzése       

514 Kölcsönök, elszámolási előleg 500 375 000 75% 

  Kiadás mindösszesen: 73 282 69 718 499 95% 
 Gyülekezeti Számvevőszék jelentése a 
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2004. évi költségvetésről és zárszámadásról 
Az Egyházközség 2004.éves gazdálkodása takarékos és kiegyensúlyozott volt. A 2,7 MFt bevétel elma-

radást 3,6 MFt kiadáscsökkentéssel nemcsak egyensúlyban tudták tartani, de a tervezett 0 szaldós egyenleg 

helyett 0,9 MFt pénzkészlettel zárták ezt a nehéz gazdasági évet, amelyről a beszámoló szöveges indoklásá-

ban minden lényeges költségvetési tétel eltérésére kielégítő magyarázatot találunk, az előző éves zárszám-

adáshoz hasonló magas szakmai színvonalon.  

A Beszámoló alaposan elemzi a pénzgazdálkodást befolyásoló tényezőket. A számvevőszék megítélése 

szerint is az év végi fizetési kötelezettségek büntető kamatteherrel nem járó kényszerű átütemezésének alap-

vető oka a gyülekezeti tagoktól származó, tervhez viszonyított, mintegy 3,2 MFt bevétel elmaradás. Viszont 

az év során minden lehetséges területen mérsékelni igyekeztek a folyó rezsi kiadásokat.  

Az indokoltan elkészített pótköltségvetés teljesítéséről számot adó részletes számszerű kimutatás csak 

487 EFt többletfelhasználást tartalmaz. Ennek tartalmi és számszaki helyességét tételes helyszíni ellenőrzé-

sünk alapján igazoljuk.  

Helyes és szükségszerű volt az évközi pótköltségvetés elkészítése, amit az egyházmegyei közgyűlés is 

jóváhagyott, amelyben a kiadási tételek kerültek átcsoportosításra és mérséklésre. A bevételi oldalon többle-

tet jelentett minden jelentős tételre kiterjedő ÁFA visszaigénylésből származó pénz, amit csak 2004-ben le-

hetett utoljára visszaigényelni, s a gyülekezet jól élt ezzel a lehetőséggel, mert ennek összege szinte teljes 

mértékben fedezte a működési kiadáscsökkenéssel együtt a parókia felújítás indokolt többletköltségeit. Ezt a 

közel 27 MFt-os parókia felújítást minden külső hitel igénybevétele nélkül, a szakértő által is elismert magas 

műszaki színvonalon tudta befejezni a gyülekezet, amelynek számviteli-pénzügyi elszámolása is helyesen 

történt meg a vonatkozó jogszabályok alapján. Ezáltal a gyülekezet 1853 MFt-ra növelte a zárómérlegben 

kimutatott saját vagyonát.  

 

 

Gyülekezeti Számvevőszék jelentése a 
2005. évi költségvetésről 

Az Egyházközség 2005. éves költségvetését „túlélési minimum költségvetésnek” ítéljük meg. Ameny-

nyiben ez év során a gyülekezeti tagoktól származó bázis szinten tervezett 14,9 M Ft (amely a tárgyévi bevé-

telnek csak 31,5%-a), nem kerül túlteljesítésre, a következő években a működés anyagi feltételeinek bizton-

sága forog kockán! Ez a tétel az alkalmazottak illetménye és járulékai 23,3 M Ft-os összegét is csak 63,9 %-

ban fedezi, a hiányzó részt és a dologi kiadásokat az állami járadékból kell finanszírozni. Ezért nem marad 

javításra, felújításra számottevő összeg.  

Megállapítottuk, hogy mindezek ellenére, minden tárgyévi esedékes fizetési kötelezettséget betervezett 

a gazdasági vezető a szigorú, néhol drasztikusan takarékos előirányzatban. 

Az Alapítvánnyal kapcsolatos javaslatot pozitívan értékeljük, mert az helyes számvitelileg is, ha a 

Nagytemplomon végzett felújítás és beruházás aktiválásra kerül, ezért indokolt az Alapítvány működésének 

kezdetétől ez idáig a saját nevében finanszírozott eszközök szerepeltetése a gyülekezet vagyonleltárában és 

mérlegében is, a pénzforgalom nélküli eszközátadást rögzítő belső bizonylatok alapján. Mindezek végrehaj-

tásának előfeltétele az Alapítvány működőképes kuratóriumának a biztosítása, amely tevékenységét az Ala-

pító Okirat és a vonatkozó törvényi előírások szerint folyamatosan végzi.  

Csak ütemezett, a bevételek befolyását követő költség-felhasználásával lehet megőrizni az Egyházköz-

ség fizetőképességét. Mindenképpen el kell kerülni a külső, banki hitelek még átmeneti igénybevételét is! 

Ennek érdekében a Számvevőszék megítélése szerint a gyülekezet presbitériuma, képviselőtestülete, de 

egész tagsága körében is az eddigieknél hatékonyabb, széleskörű tájékoztató munkára van szükség, az anya-

gi teherhordozás felelősségének tudatosítása érdekében, hogy az év végére tervezett 0 szaldós pénzügyi mér-

leg betartható legyen!  

Mindezen ajánlások szem előtt tartásával, összességében úgy ítéljük meg, hogy óvatos és folyamatosan 

kézben tartott gazdálkodással a gyülekezet anyagi működése finanszírozható, és az előterjesztett költségve-

tés betartható. 
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Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

2005. évi 

KÖLTSÉGVETÉSE  

  
  

Megnevezés 
  

Költségvetés 
összesen 
 forintban 

  BEVÉTELEK   

901 Gyülekezeti tagoktól 14 931 419 

902 Továbbítandó gyülekezeti tagoktól 2 405 000 

903 Gazdálkodásból 740 000 

904 Belső egyházi forrásból 5 100 000 

905 Külföldi egyházi forrásból 1 207 243 

906 Központi támogatás 17 057 820 

907 Külső támogatás 630 000 

908 Átfutó tételek 2 488 778 

909 Rendkívüli bevételek 2 800 000 

  BEVÉTEL ÖSSZESEN: 47 360 260 

  Pénzeszköz 883 867 

  Mindösszesen: 48 244 127 

  KIADÁSOK   

501 Illetmények 18 510 114 

502 Törvényes terhek 4 805 615 

503 Dologi kiadások 6 787 428 

504 Más egyházi szervnek 1 552 743 

505 Továbbítandók 2 405 000 

506 Bérleti díjak   

507 Javítás, karbantartás, tatarozás 9 028 153 

508 Új létesítmények   

509 Felszerelés pótlása 450 000 

510 Gépjármű költség 1 315 074 

511 Segélyek 20 000 

512 Egyéb 2 240 000 

513 Leltári tárgyak beszerzése 330 000 

514 Rendkívüli kiadás 800 000 

  Kiadás mindösszesen: 48 244 127 

Összeállította: Veres Jánosné gazdasági vezető 
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Képviselőtestületi ülések 
 

2005. április 27-ére az egyházközség Elnöksége képviselőtestületi ülést hívott össze két na-

pirendi ponttal: 

— „A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány három lemondott kuratóriumi 

tagjának helyére újak választása. 

— A Luther Márton Kollégium Igazgatótanácsába az egyházközség képviseletében új tag 

választása. 

Sajnos az ülés - több képviselő testületi tag távolmaradása miatt - határozatképtelen volt. 

Egyházi törvényeink szerint ilyen esetben azonos napirenddel új ülést kell összehívni, mely 

a megjelentek számától függetlenül, határozatképes.  

A május 13-ára összehívott ülésen a képviselő testület a lemondottak - Bozorády Zoltán, 

Adámi László, Dr. Bodnár Zsolt - helyére Sztankó Gyöngyi egyházközségi lelkészt, Tóth 

Istvánné presbitert és Veczánné Repka Jolán gyülekezeti tagot választotta az alapítvány ku-

ratóriumába.  

A Luther Márton Kollégium Igazgatótanácsába Zalai László presbitert delegáltuk. 

Az újonnan megválasztottak munkájához Istenünk áldását kívánjuk: 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Elnöksége  

 

 

 

Vendégeink voltak… 
 

Kilencen vendégeskedtünk Kajaaniban 2004. május 12-16-áig, ahol – finn, országos – 

ifjúsági találkozón képviseltük a magyar fiatalokat és egyházközségünket. A testvérgyüle-

kezeti megállapodás értelmében, ezt a látogatásunkat viszonozva érkezett gyülekezetünkbe 

egy húsztagú, fiatalokból álló csoport június 5-9-éig. Anja Riita Lukkari lelkésznő, Heimo 

Haverinen ifjúsági vezető és Juha Mikkonen kántor kíséretében hat fiú és tizenegy lány ér-
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kezett Nyíregyházára. A vendéglátó családokkal, fiatalokkal, vasárnap éjszaka énekkel fo-

gadtuk őket.  

Hétfőn délelőtt az ismerkedés a templom előtt kezdődött a harangjáték meghallgatásá-

val, majd tea, kávé, sütemény elfogyasztása után a nagytemplomban Demcsákné Balczó Il-

dikó felügyelő asszony gyülekezet -és templomtörténeti előadását hallhattuk. A Luther Már-

ton Kollégiumban elköltött ebéd előtt, idegenvezetővel belvárosi sétát tettünk. A délutáni 

édesség elfogyasztására az Emmaus Szeretetotthonba kaptunk meghívást, ahol Bozorády 

Zoltán esperes úr beszámolt az otthon életéről. Vendégeink a kápolnában énekkel köszöntöt-

ték az otthon lakóit és dolgozóit. A délután Sóstón folytatódott, a Múzeumfaluban, majd a 

tóparton sétáltunk. Nagy sikere volt a vizibiciklizésnek a fiatalok körében. 

Kedden a vendéglátó családok fiataljaival 

és gyülekezeti tagokkal együtt szatmári kirán-

duláson vettünk részt. Első állomásunk Vaja 

volt, a csodálatosan felújított Vay kastély min-

denki elismerését kivívta. Mátészalkán a meg-

újult Kocsi Múzeum udvarán lehetőségünk 

nyílt a magunkkal hozott finomságok elfo-

gyasztására, majd a közös játékban vendégeink 

és fiataljaink közelebb kerültek egymáshoz. 

Ebéd előtt a sonkádi „Europa Nost-

ra” díjas református templomban 

szárnyalt együtt az ének finnül és 

magyarul. A kölcsei gyülekezet 

vendégszeretetéből gulyást és fán-

kot kaptunk ebédre. Innen a tisza-

kóródi bukógáthoz mentünk, ahol 

az eső ellenére többen megmártóz-

tunk a Túrban. Szatmári körutunk a 

túristvándi vizimalom megtekinté-

sével zárult. 

Szerdán délelőtt az Evangéli-

kus Kossuth Lajos Gimnáziumban 

jártunk. Tar Jánosné igazgatónő 

ismertetője után vendégeink a dísz-

teremben képes-filmes beszámoló-

val mutatták be életüket, finn hétköznapjaikat a gimnázium diákjainak. Óralátogatásokra is 

sor került, legnépszerűbb az énekóra volt. Ebéd után szabadprogram következett, melyet 

mindenki vásárlásra használt fel. A gyülekezeti est előtt az egyházközség kibővített vezető-

sége fogadta a küldöttséget. Beszámoló, életképek, személyes bizonyságtétel, orgona mu-

zsika és gyönyörű éneklés töltötték ki a templomi estet, melyen gyülekezetünk énekkara is 

szolgált. A szeretetvendégség egyik meghitt pillanata volt, amikor vendégeink személyesen 

is megköszönték vendéglátó családjaik szeretetét. Percekig egymás nyakába borulva adták 

bizonyságát a kialakult szeretetkapcsolatnak. Nehéz szóval visszaadni, mi is történt, aki itt 

volt láthatta, érezhette.  
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Vendégeik voltunk egy éve Kajaaniban, vendégeink voltak Nyíregyházán, csodálatos 

volt megtapasztalni azt, hogy mindannyian boldogok lehetünk az Isten országának vendége-

iként Jézus Krisztus által. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a vendéglátó családok szeretetét, hogy megnyi-

tották otthonaikat és szíveiket! Köszönjük az Intézményeknek is, és mindenkinek, aki 

valamilyen formában hozzájárult a vendéglátáshoz: imádsággal, szolgálattal, ado-

mánnyal! Legyen mindezért Urunké a dicsőség! 
Labossa Péter 

igazgató lelkész 

 

 

 

Új kezdetek Pünkösd böjtjében 
 

A gyülekezetépítő Lélek szele fúj Nyíregyházán 
 

Nem lehet véletlen, hogy a Szentlélek kitöltetése és az Anyaszentegyház születés-

napja ünnepét megelőző tíz napban, két új és életképes hagyomány születésének lehet-

tek szem- és fültanúi a gyülekezet megújulásért és lelki ébredésért könyörgő tagjai. 

Ekkor indult útjára ugyanis két, általuk már régóta várt alkalom, amely szélesre tárt 

kapukat biztosít a pünkösdi Lélek kiáradásának. Gyülekezetépítő bibliaóra sorozat 

kezdődött el, és „léleképítő” evangelizációs esték első alkalmait tartották pünkösd böjt-

jében; az ország második (?) legnagyobb lélekszámú, evangélikus gyülekezetében.    

Évtizedek óta máig élő hagyomány, hogy ádventben és böjtben; valamint a reformáció ün-

nepe- és az esztendő első hetében is, esténként tematikus istentisztelet sorozatot tartanak a 

nyíregyházi „nagytemplomi” gyülekezetben. De Pünkösd ünnepéről és jelentőségéről eddig 

mintha kevesebb tanítás hangzott volna el, pedig éppen a mi időnkben; a Szentlélek korsza-

kában nem nélkülözhetik a hívek a világos, tévtanitásoktól mentes ismereteket a Szenthá-

romság harmadik személyéről és munkájáról.  

 Ezt a gyülekezeti igényt felismerve az elnökség úgy döntött, hogy pünkösd böjtjében, 

most első ízben, vendég igehirdető szóljon a Szentlélek munkájáról. Az egyházkerületből 

meghívott Ittzés István, érdi lelkész missziós igehirdetés sorozatában az Atya–Fiú Lelkének 

a világban, a gyülekezetben és a hívő emberekben végzett mai munkájáról adott világos ta-

nítást a Szentírás fényében. A gyülekezeti terem kicsinek bizonyult, ezért az Evangélikus 

Általános Iskola dísztermét töltötték meg május 9-e és 11-e között mindazok, akiket a Lélek 

ide „űzött”. Isten gyermekei – az országszerte ismert igehirdető személyes hangú bizonyság-

tételeit hallgatva –, bizony sok esetben találva érezhették magukat. A Lélek friss szele, re-

ménység szerint újulást munkált a szívekben; amikor Jézus igéit hallhatták az igazság Lel-

kének eljöveteléről (Jn 16,13), Pál tanítását a kegyelmi ajándékok sokféleségéről a gyüleke-

zetben, amely a Krisztus teste (1Kor 12,12), vagy a Lélek szerinti járás lehetőségéről (Róm 

8,4).  

 Ugyancsak pünkösd böjtjében indult el az az új gyülekezetépítő bibliaóra sorozat, amely 

csütörtök esténként – felváltva a bibliatanulmányozó órával –, kéthetente elsősorban az egy-

házközségben különféle (tisztséggel, vagy tisztség nélküli) szolgálatokat végző hittestvérek 
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felkészítését és megerősítését tartja fő feladatának. Ez éves programja alapján; a Mester ter-

ve szerinti gyülekezetről mondja el gondolatait az Újszövetség tanításaira alapozva Labossa 

Péter Mihály, igazgató - lelkész. S ezt az „elvárást” alkalmanként a ma még maroknyi, de 

„lelkes” tanítványi csapat tagjai kötetlen beszélgetés formájában próbálják a saját tapasztala-

taikkal „ütköztetni”. Mert bizony, a gyakorló presbiter, gyülekezeti munkás a pünkösdi Lé-

lek fényében őszintén fel kell, hogy ismerje, hogy a Mester terve szerinti gyülekezettől sok 

tekintetben „lemaradásban” vagyunk. De, hogy mégsem kilátástalan Isten mai népének a 

helyzete, annak bizonyítéka lehet e két, reménység szerint élő hagyománnyá váló, és folyta-

tódó kezdeményezés is, mert a Seregek Ura az ő népe között ma sem „hatalommal és nem 

erőszakkal” munkálkodik, hanem az ő Szent Lelke és igéje által (Zak 4,6)! 

 Amíg a gyülekezetépítő Lélek szele fúj, egyet tehetnek a keresztények; – s nemcsak Nyír-

egyházán: „Kitárom előtted szívem…” (EÉ 147,1) 

Garai András 

— *** — 

 

Pünkösdhétfői protestáns csendesnap Vargabokorban 
 

„A te áldott Szentlelked, kérlek tőlem el ne vedd” – az EÉ 412. énekének e versso-

ra volt a címadó vezérgondolata a nyíregyházi gyülekezet idei; immár hagyományos-

nak tekinthető pünkösdhétfői csendesnapjának, amelyet a vargabokri evangélikus 

imaházban és annak kertjében rendeztek meg három protestáns vendég igehirdető 

szolgálatával; de a közelebbről és távolabbról érkezett résztvevők között is szép szám-

mal voltak jelen a lutheri reformáció után létrejött felekezetek tagjai közül.  

A csendesnap hármas üzenete Dávid bűnbánati imádsága (Zsolt 51,12–15 versei) alap-

ján így hangzott fel Adámi László házigazda lelkipásztor köszöntő szavait követően.  

 Szegedi Gyula, ceglédi református lelkész nyitó igehirdetésében arról szólt; hogyan 

lehet a tiszta szív és erős lélek ajándéka ma is a miénk. Granville Pillar, a három éve ha-

zánkban szolgáló ír származású presbiteriánus prédikátor, a szabadítás örömét és erejét an-

gol lelki énekekkel (pld.: Ó, érthetetlen kegyelem) és személyes bizonyságtételével is hirdet-

te.  

Sztanó Péter, az Evangéliumot Minden Otthonba (EMO) alapítvány titkára pedig misz-

sziójukról szólva, a készséget emelte ki az engedelmességre, az Úr szolgálatában.   

A helybeliek több nagy bogrács gulyással és sok finom süteménnyel vendégelték meg a 

pünkösdi „lelkes” alkalmi gyülekezetet. A délután négy csoportban zajló kötetlen és élénk 

beszélgetésekben a több helyről jött hívek az „egy nyelven való szólás” kegyelmi ajándékát 

is átélhették. A léleképítés ünnepi alkalma úrvacsorai istentisztelettel zárult: hadd tanítsam 

utaidra a hűtleneket, – s ez nem csak Dávid önként vállalt küldetése!  

Ahogyan a nap végére megérkező, s aranyat érő májusi eső megöntözte a környékbeli 

termőföldet és a zöldellő növényeket; úgy frissítette fel a szomjas szíveket a pünkösdi Lélek 

az ige záporával, az anyaszentegyház születésnapján. Isten éltesse továbbra is Szentlelkével 

az ő kétezer éves gyülekezetét, amíg az egyház Ura el/vissza nem jön érte a felhőkön! 

–i–s 
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ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS HITTANVERSENY ZÁNKÁN 
 

Ebben az évben, az eddigiektől eltérően, más volt az országos hittanverseny. 
Először fordult elő, hogy a gyülekezeti és iskolai csoportokat külön értékelték, va-
lamint két naposra tervezték a versenyt. Így Nyíregyházáról egy népes kis csapat 
utazhatott a Balatonhoz: az általános iskolába, a gimnáziumba és a gyülekezeti kö-
zösséghez tartozó gyerekek. A hosszú út során volt idő ismerkedni, ami tovább 
folytatódhatott Zánkán. 

A szervezők – a Vasi Egyházmegye - színes programokkal várták a csoporto-
kat. Játékos vetélkedők, agyagozás, üvegfestés és táncház közül mindenki kedvére 
választhatott.  

A másnap délelőtt azonban már izgalmasabb volt, hiszen több órás versenyen 
kellett bizonyítaniuk a gyerekeknek. A verseny témája a Bibliából Ruth könyve volt. 
A feladatok tudást, ügyességet és kreativitást igényeltek. Végül azonban felszaba-
dultan és boldogan térhettünk haza, hiszen két első helyezést, valamint egy 
harmadik és egy negyedik helyet tudathatott magáénak a nyíregyházi csapat.  

Az iskolák versenyében, az 1-3. osztályosok között első lett a Nyíregyházi 
Evangélikus Általános Iskola csapata. Tagjai Manaserov Anna, Papp Zsófia, Pálhá-
zi Timea, Sajben Erik voltak. Felkészítő tanáruk Keveháziné Antal Enikő.  

A 4-6. osztályosok között szintén a dobogó legfelső fokára állhattak az iskola 
hatodikosai: Sallós Dorka, 
Nagy Jolán, Berzeviczi Nóra, 
Gégény Dávid. Felkészítő ta-
náruk Pataki Zoltánné volt.  

Egy nagyon erős korcso-
portban (7-8. osztály) sikerült 
megszerezni a III. helyezést a 
gyülekezeti csoportnak, akiket 
Kósa János hitoktató készített 
fel. A csapat tagjai: Gelsei Dó-
ra, Ruzsinszki Rita, Bánszky 
Richárd, Boncsér János vol-
tak. 

A gyülekezet középső 
csoportja is helytállt a nagyok 
között, hiszen még csak ne-
gyedikesek, de a IV. helyet szerezték meg. A csapat tagjai: Lippai Lilla, Majoros 
Boglárka, Sándor Boglárka és Balázs Ákos voltak. Felkészítő tanáruk: Dr. Bodnár 
Zsoltné volt. 

Nem mindenki térhetett haza díjazott eredménnyel, de szép élményekkel min-
denki gazdagodott. Reméljük, hogy a lelkesedés mindannyiunkban megmarad, és 
jövőre ismét ott lehetünk a legjobbak között. 

Keveháziné Antal Enikő  
Az evangélikus általános iskola hittantanára 
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ORSZÁGOS ZENEI MŰVELTSÉGI VERSENY HEINRICH SCHÜTZ  

MŰVEIBŐL 
 

Mit „sütsz” kis szűcs? Az embereknek tréfásan e kis mondóka villan fel, hogy ha Heinrich Schütz 

nevét hallják. Mások még nem is hallottak róla. Schütz, korának legkiválóbb német mestere s a zene-

történet egyik legnagyobb géniusza 1585-ben született. Nagyon tehetséges, magát kifejező személyi-

ség, élete végéig az Úrnak élő, istenfélő ember volt. 

 

Kétévenként kerül megrendezésre az evangélikus gimnáziumok között a Magyarországi Evangéli-

kus Egyház által szervezett zenei műveltségi vetélkedő. Mendelssohn majd Bach után nem volt kérdés, 

melyik protestáns zeneszerző következik.  

Amikor meghallottam, hogy az általam is csak névről ismert komponista lesz a verseny témája, 

őszintén szólva megijedtem, s húzódzkodtam a kihívás elöl. Végül Belinszky Etelka tanárnőnek sike-

rült a háromfős csapatot összeszednie. A verseny beugrója egy kb. 8-10 oldalas információkkal dúsí-

tott fogalmazás volt. A három téma közül Schütznek a tanuló éveit választottuk, amelyet Velencében 

töltött. A megszerkesztett iromány a legkimagaslóbb pontszámot kapta. 

Több hetes kemény felkészülés után, április 23-án elindultunk a versenyre, amelynek a Deák Téri 

Evangélikus Gimnázium adott otthont. Kíváncsian vártam a feladatokat, mert nem kaptunk semmi 

konkrétumot a feladatokkal, és levezetéssel kapcsolatban.  

 

A verseny, a zsűri tagjainak (Bódiss Tamás, dr. Finta Gergely, dr. Kamp Salamon) köszöntésével, 

majd a reggeli ige felolvasásával kezdődött: „ Tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az 

Úrtól”. Nagyon megnyugtató volt a vetélkedő hangulata, amelyet két szóval tudnék jellemezni: ko-

moly, de barátságos.  

Tizenkét feladatból állt a verseny. Két zenehallgatási része volt, melyekből jelentős pontszámot 

lehetett gyűjteni. A mester hatvanöt műve közül játszottak le részleteket, nagyobb részük német nyel-

ven szólalt meg. Ez megnehezítette a dolgunkat. Kreativitásunkra is kíváncsiak voltak, amelyről pár-

beszéd formájában adtunk számot: hogyan viselkedtünk volna egy-egy szituációban Schütz helyében. 

Olasz, német, magyar nyelven szóló idézeteket kaptunk, melyekről meg kellett mondani, hogy melyik 

műből származnak. A verseny része volt még, hogy az élete fontosabb pillanatairól a képeket ismerjük 

fel. Meglepő feladathoz érkeztünk, tetszés szerint lehetett választani Schütz művekből: énekelni, vagy 

zongorázni. Részünkről elég jól sikerült ez a feladat, hiszen a maximális tíz pontból kilencet kaptunk. 

 

A verseny végeztével megebédeltünk, és már csak az eredményhirdetés maradt hátra. Száznyolc-

vankilenc ponttal (kilenccel lemaradva az első helyről) második helyezést értünk el. A dobogós csapa-

tokat pénzjutalomban részesítették, és még kaptunk CD- lemezeket is ajándékba. 

Nagyon hasznos volt számomra ez a verseny, hiszen közelebbről megismerhettem a barokk- kort, 

és egy olyan embert, aki nagyon sokat tett a zene fejlődéséért. Úgy gondolom, hogy evangélikusként 

feladatom mások figyelmét is felhívni ennek a rendkívüli zeneszerzőnek a munkásságára. 

Örülök, hogy felkészülhettem, és részt vehettem ezen a magas színvonalú versenyen, hiszen nem-

csak lexikálisan, hanem lelkileg is épültem. 

 
Horváth Ádám 

a Kossuth gimnázium tanulója 
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Konfirmált fiatalok névsora (2.) 

2005. 
 

IV. Körzet. Felkészítő lelkész: Sztankó Gyöngyi 

Orosz Brigitta, Németh Jenő, Borbély Dávid, Kurucz János Péter, Négyesi Nelli, Pa-

licz Eszter, Jeszenszki Fanni, Vasas Adrián, Gombos Nóra, Mulik Eszter, Balázs Bri-

gitta, Petrilla Petra, Kiss Balázs, Droppa Csaba, Turcsán Péter, Ruzsinszki Péter, 

Bánszki Norbert, Harsányi Vivien, Majoros Gábor, Droppa Dóra, Márföldi Nikoletta, 

Csepregi Márton, Hajnal Lilla, Török Attila, Jávor Vivien, Bogár Dóra, Jávor Kitti, 

Dallos Kitti, Gombos Beáta, Incze Richárd. 

 

V. Körzet. Felkészítő lelkész: Bozorády Zoltánné 

Ambrusz Dóra, Barzó Dávid, Hajcsák Péter, Huczman Klaudia, Jakubcsák Mariann, 

Karasz Timea, Koska Dóra, Koska Rita, Kovács Edit, Pazár Kitti, Petris István, Tóth 

Vivien, Török Alexandra, Turcsán Henriett, Uhrin Barbara. 

Kálmánházán konfirmáltak: Droppa Gergő, Gyetvai Renáta, Kiss Klarissza, Mihály 

Nikoletta, Pokol Orsolya. 

 

Kertváros. Felkészítő lelkész: Laborczi Géza 

Andrejkovics József, Gyurján Brigitta, Jakucska Mónika, Kis Edina, Lesch Alexandra, 

Liskány András, Márton Barnabás, Pinte János, Praviczki Gábor, Vathy Veronika, 

Veres Dávid. 

 

 

Kedves fiatalok! 

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 14.) 

Hogy mire jó ez? 

Megismerkedhetsz korodbeli fiatalokkal, 

beszélgethetsz velük az élet nagy kérdéseiről, 

és közben találkozhatsz Jézus Krisztussal,  

aki téged is követésére hív. 
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Élimi munkatársi csendesnap 
 

Ismét „csendes délelőtt” volt az Élimben dolgozó munkatársaknak május 
24-én. Mindig izgalommal várjuk, hogy Kertészné Iványi Ágnes VISZ munkatárs mi-
lyen tanulságos történetekkel fog nekünk szolgálni. 

Az igemagyarázat középpontjában a következő bibliai igék álltak: „Egymás 
terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Galata 6,2), valamint 
„…aki mást felüdít, maga is felüdül” (Példabeszédek 11,25b). 
 A lelki életben nagyon fontos, hogy tudjuk, kitől kapjuk az erőt a terhek elviselé-
séhez. Ezek a terhek sohasem nagyobbak, mint amit el tudunk hordozni. 
 Kérdés: fölvesszük-e a másik ember terhét, meglátjuk-e problémáját, tudjuk-e 
„hordozni” őt, és imádkozunk-e érte? Akkor megtapasztaljuk, hogy a mi nehézsége-
ink könnyebbé válnak és kapjuk az áldást, az erőt Istentől. De mindig csak annyit, 
amennyire éppen szükségünk van. 
 Ez a délelőtt arra is jó példa volt, hogy tudunk örülni egymásnak, vidámak lenni. 
Igaz, problémáink megmaradtak és gondjaink is, de lelki segítséget kaptunk ahhoz, 
hogy hordozni tudjuk ezeket a terheket itt a munkahelyen és otthon a családban is. 

Balázsné István Edit  
főnővér 

 
/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ 

/ \ / \  

 

 

 

 

A május 21-ei ifjúsági délutánon dr. Gran-

ville Pillar misszionárius tartott előadást 

„CUNAMI” címmel. Ez úton is köszönjük 

az előadónak és a nyírszőlősi gyülekezet 

ifjúságának szolgálataikat. A találkozó jó 

hangulatú szalonnasütéssel zárult. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Dr. Jászai Tamás és dr. Bálint Lívia, dr. Simon Attila és Márton Adrienn, Mo-

gyorósi Roland és Király Edit, dr. Vraukó Béla és dr. Rácz Krisztina, Dudás 

János és Kőszegi Éva, Szkiba Ernő és Kobzos Beáta, Tóth Szabolcs és Mikita 

Enikő, Gurály Tamás és Vitkai Viktória, Tóth Zoltán László és Molnár Zsuzsa, 

Grexa Attila és Petróczy Krisztina. 
 

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

Kukucska Ákos Benedek, Nagy Nóra Anna, Juhász László, Szurovcsák Niko-

lett, Pinke Márk, Burik Máté, Mihucz Petra, Keszthelyi Titanilla, Huczman 

Viktória Gyöngyike, Szántó Dávid, Lakatos Leticia, Krajcsovics Balázs And-

rás, Tomasovszki Péter, Szuetta Tamás. 

Felnőtt keresztelés és konfirmáció: Kander Ildikó, Dankó Pál. 

 

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

Sárga Emilné Benczur Juris Ibolya (57), Nándori József (48), Morauszki And-

rás (77), Melich László (64), Hegedűs Ferenc (80), Turcsán József (82), Pál 

László (52), Pokoraczki Ilona (84), Izsai Mihályné Siska Zsuzsanna (84), Pa-

licz Istvánné Varga Valéria (66), Gál László (68), Tóth Mihályné Ocsenás 

Zsuzsanna (90), Mihályfalvi Pálné Tóth Erzsébet (56), Petris András (78), 

Szikszai András (76), Tóth Béla (80), Kovács Mihályné Kósa Ilona Julianna 

(71). 

 
 

NYÁRI TÁBOROK 
 

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. 

Idén is megrendezésre kerül az olcsvai gyermek és ifjúsági tábor.  

Időpontja: július 4–július 9. (hétfőtől - szombatig). 

Témája: Dániel próféta élete. 

Az áhítaton és bibliatanulmányon túl, kézműves, színjátszó, újságíró csoportokban 

dolgozzuk fel a hallottakat.  

Részvételi díj: 8000 Ft. Indokolt esetben kedvezményt tudunk adni. 

Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen, vagy az 508-770 telefonszá-

mon és Sztankó Gyöngyi lelkésznél. 
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HÍREK 
 

❖ A nagytemplomban június 5-én, a délelőtti istentiszteleten az EKE (Evangélikusok Kö-

zössége az Evangéliumért) által indított bibliaiskola végzős hallgatói közül Lend-

vay Éva (Budapest), Oravecz Mónika (Győr), és Szabó Andrásné (Érd) szóltak a 

gyülekezet tagjaihoz.  

Személyes bizonyságtétellel vallottak arról, hogy milyen „nagy dolgokat” cseleke-

dett velük az Úr az elmúlt három év alatt, a képzés idején.  

Reménységük szerint gyülekezetünkből is indít Isten Szent Lelke embereket arra, 

hogy jelentkezzenek a bibliaiskolába, hogy egyre jobban megismerhessük Istent és 

igéjét a Bibliát, és legyünk készek szolgálni az Urat közösségeinkben.  

Információért Herkely Jánoshoz, az EKE titkárához fordulhatnak. Címe: Budapest, 

Szondy u. 95. szám I. e. 1. Telefonszám: 06/1-332 7063 

 

❖ Egyházközségünk Szolgáló Női Közössége legközelebbi szeretetvendégsége szeptem-

ber 11-én délután 1630 órakor lesz az Evangélikus Általános Iskola dísztermében. 
 

Május 6-án ballagtak a Kossuth gimnázium végzős tanulói 

 

 

 
MINDEN ELADÓ? 

Nagy kirakat lett az egész világ, 

már megvenni lehet 

azt is, ami eladó sosem volt: 

szót és becsületet… 

A hiányzó szeretet helyett is 

van valami pótlás, 

amelyben a kiábrándult ember 

még valami jót lát… 

Csak olykor a lélek mélye titkon 

mintha fuldokolna, 

a mennyei oxigén hiányát 

semmi sem pótolja!  

Éppen azért, mert az nem eladó! 

Megvenni nem lehet! 

Azért Urunk saját életével, 

érthetetlen nagy szeretetével 

immár megfizetett! 

Azt az Ő átszegezett kezéből, 

ingyen kegyelemből 

elfogadni lehet! 
 Lukátsi Vilma 
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Hetenként ismétlődő állandó gyülekezeti alkalmak 

2005. július-augusztus hónapokban 

 Nagytemplomban 

 

Gyülekezeti teremben 

(Luther tér 14. szám) 

Vasárnap   800 istentisztelet úrvacsorával 

1000 istentisztelet  

a hónap első és harmadik 

vasárnapján úrvacsorával 

930 gyermek-istentisztelet 

1000 gyermek bibliakör külön-

böző korcsoportokban 

1800 istentisztelet 

Hétfő    800 istentisztelet 

1800 bibliaóra /Bozorády Zol-

tán/ 

Kedd    800 istentisztelet 

1800 közösségi óra /Sztankó 

Gyöngyi/ 

Szerda    800 istentisztelet 

1800 istentisztelet  

Csütörtök    800 istentisztelet 

Péntek    800 istentisztelet 

1700 Énekkari próba (megbe-

szélés szerint) 

Szombat    800 istentisztelet 

1500 serdülő ifjúsági óra 

1700 ifjúsági óra /Labossa Pé-

ter/ 

A fenti alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket! 
 

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. augusztus 7. 

Lapzárta: 2005. július 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. 

 

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 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1500 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

