
 
 

Ezzel az üzenettel 
köszöntöm az Olvasót a kereszténység 2009. születés-
napján, pünkösd vasárnapján, melyet a Nyíregyházi 
Evangélikus Egyházközség is különös örömmel ünne-
pel, hiszen az egyház születésnapján közel 45 taggal 
bıvül a gyülekezet nagy családja a konfirmációi isten-
tiszteleten.  

A csaknem általános „kikonfirmálkodós” tenden-
ciával ellentétben hisszük és reméljük, hogy olyan 
meghatározó ismerettel és közösségi élményekkel 
gazdagodtak ezek a fiatalok az idáig vezetı úton, a hittan- és konfirmációi oktatás 
során, hogy képesek lesznek megcáfolni e jelenség szomorú valóságát, és konfirmá-
ciójuk napja nem válik majd gyülekezetünkben való megjelenésük utolsó alkalmává. 

Érték- és hagyományırzés, féltı szeretet, jó szándék és jó akarat a részünkrıl - 
lelkészek, hitoktatók, szülık és nagyszülık részérıl – sokszor nehezedik elviselhe-
tetlen teherként gyermekeink vállára. Számos fiatalnak szegi kedvét a jóindulatú 
„kell” és „muszáj” a hitélettel és vallásgyakorlással kapcsolatban is. Jól emlékszem, 
néha én magam is milyen rossz szájízzel mentem gyermek- és ifjúsági alkalmakra, 
kötelezı konfirmációi oktatásra csak azért, mert otthon azt mondták, hogy „kell” – 
ha nem is konkrétan ezzel a kifejezéssel. Hogy lelkész lettem is igazolja azonban a 
„kell” helyénvalóságát szüleim és lelkészeim részérıl. 

Kell a „kell” és kell a „muszáj”, nevelésben és oktatásban különösen is. Sajátos 
kifejezéseivel a Példabeszédek könyvének ısi bölcsessége is erre emlékeztet minket. 
„Neveld a gyermeket a neki megfelelı módon…” (Péld 22,6/a). „A gyermek szívéhez 
hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítı bot kiőzi belıle.” (Péld 22,15). „A bot és a 
fenyítés bölccsé tesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára.” (Péld 
29,15). 

Megtérésünknek és hitünknek soha nem lehet azonban alapja ez az emberi éle-
tünk számos relációjában sokszor oly hasznosnak, bölcsnek és szükségesnek bizo-
nyuló „kell” és „muszáj”. Pünkösdi erıtıl duzzadó ószövetségi igeversünk is ki-
mondja: nem hatalom és erıszak, hanem csak és egyedül Isten szelíd szent Lelke 
gyújthatja meg és lobbanthatja lángra hitünket és Isten iránt érzett szerelmünket. Hit 
és kényszer, hit és erıszak, hit és hatalom - összeférhetetlenek.  

XVIII. évf. 5-6. szám 
2009. május-június 

„Nem hatalommal és nem er ıszakkal, hanem 
az én lelkemmel! mondja a Seregek Ura.”   

(Zak 4,6) 
 



Hírmondó 2009. PÜNKÖSD 
  
2 

Hatalommal és erıszakkal harcba vitt katona nem elszántan küzdı, nem elkötelezett, 
nem odaadó katona. Jézus maga is megerısítette ennek igazságát, nemcsak tanításá-
ban és megjegyzésében, de követıi táborába toborzó módszereiben és eszközeiben 
is. Szentsége, tisztasága, egyszerősége, érthetısége, szelídsége, és szeretete, mág-
nesként vonzotta magához mindazokat, akiket az Isten Szentlelke erre belülrıl nyi-
tottá tett. „Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ı 
tetszésének megfelelıen.” (Fil 2,13) 

Kedves Kolléga, Szülı, Nagyszülı és Keresztszülı! Az ifjúság nem erıszakos, 
mégis határozott ösztönzése a hit- és vallásgyakorlásra, az Isten által Önre bízott ne-
velıi-pásztori küldetés fontos része, a Szentlélek titokzatos, hitet ébresztı, szíveket 
megnyitó, megszólító és átformáló munkájának igen fontos elıfeltétele! 

Kedves Konfirmandusok! Erısödjetek meg az Úrban és az ı hatalmas erejében! 
Gyökerezzetek meg és épüljetek fel Jézus Krisztusban és gyülekezetetekben, mely-
nek felelıs, nagykorú tagjaivá váltok! Erısödjetek meg a hit által! Hálaadásotok – 
családotokért, hitetekért, a gyülekezetért, az úrvacsorában kapott bőnbocsánatért –, 
pedig legyen egyre bıségesebb! Hisszük, hogy aki Szentlelke által elkezdte benne-
tek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. 

Tóth Katalin iskolalelkész 
Kossuth gimnázium 

 
 
 

EGYHÁZKERÜLETI MISSZIÓI NAP A NYÍREGYHÁZI  
(NAGYTEMPLOMI) GYÜLEKEZETBEN 

„Egyenesedjetek fel!”   Van kiút a válságból – az Úr Jézus Krisztus vál sága!    
 
2009. május 23-án, Pünkösd böjtjében, az Északi Evangélikus Egyházkerület missziói 
napján, több mint ezer evangélikus töltötte meg a 222 éves nyíregyházi nagytemplo-
mot, ideutazva mind a hat egyházmegyébıl, hogy közösen keressenek kiutat, a ke-
resztyéneket is sújtó általános világválságból s építsék a testvéri közösséget. 
 
Zsarnainé Urbán Nóra énekszolgálata után, már a nap énekében is ezt kérték: „Uram, mu-
tasd meg utadat! Siess, add nekem magadat!” (EÉ 396) Blatniczky János, szügyi egyház-
kerületi missziói lelkész Lk 6,17-19 alapján mondott igei köszöntésével indult a délelıtti 
program. Györfi Mihály, a vendéglátó egyházmegye missziói lelkésze, vetítettképes elı-
adásában, mőholdfelvételeken mutatta be a nyíregyházi és környéki gyülekezeteket s ezek 
szolgálati területeit.  

Keczkó Pál, budahegyvidéki lelkész igehirdetési alapigéje az Emberfia eljövetelérıl, 
az Úr Jézus e mondata volt: „Amikor pedig ezek elkezdıdnek, egyenesedjetek fel, és emel-
jétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” (Lk 21,28) Példákat említett a Szent-
írásból: Ádám és Kain, a bőn elkövetése után nem emelték fel a fejüket, s Péter is süllyed-
ni kezdett a tengeren, amikor nem az Úrra tekintett. De János nem futott el a többi tanít-
vánnyal, egyedül ı állt Jézus keresztje alatt. Bátorító igehirdetését a zsoltáros szavaival 
zárta: „Segítségem az Úrtól jön. Az Úr a te ırizıd, ı megırzi életed!” (Zsolt 121)  
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A nyíregyházi kórus éneke után, dr. Fabiny Tamás püspök, fıelıadásában arról 
szólt, hogy van kiút a válságból! A megoldás: a válság szó közepére, illesszük be a Jézus 
keresztjét is jelképezı T betőt! S három egyházi szervezet véleményét is idézte. Evangéli-
kus körökben úgy vélik, hogy Luther ma, bizonyára körlevelet írna az interneten a banká-
roknak, az állam csıdjérıl is szólna, s az Isten elıtti felelısségvállalásra emlékeztetne. 
Egy katolikus vélemény szerint, a világkapitalizmus helyére egy globális, szabályozott 
szociális piacgazdaságot kellene létrehozni. S egy anglikán kezdeményezést is említett, 
honlapot nyitottak, hogy információkkal segítsék az érintetteket. Az ember birtokolni akar 
vagy létezni? – tette fel végül a kérdést a kerület fıpásztora. A Bibliában a létezés szentsé-
gére utal, az örök Vagyok. „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, 
lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?” (Mt 16,26) – 
kérdezi Urunk. 

 

Ezt követıen a fórumbeszélgetések vezetıivel tartott bemutatkozó mini fórumot a 
püspök e gondolatokról, majd három helyszínen folytatódott az egyháztagok beszélgetése 
a három altémáról. Az Evangélikus Általános Iskola dísztermében, Süveges Gergı mősor-
vezetıvel a családban megjelenı válságból; a Luther Márton Kollégium dísztermében, 
Dezanove Bartomoleu Inacio, az Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezetıjével a társa-
dalomban zajló válságból; a nagytemplomban, dr. Kovács László Attila helyi lelkész s ko-
lozsvári teológiai tanár vezetésével az egyházban tapasztalható válságból keresték a kiutat 
az érdeklıdık. Itt mondta el hozzászólásában Benczúr László, a kerület felügyelıje, hogy 
mennyivel válságosabb ez a helyzet, mint Pál apostol idején? Kiemelte a családlátogatások 
szükségességét, a közösségépítés fontosságát, s gyermekeinket a keresztyén hitre nevel-
jük! A fiatalok a hagyományos énekeket is tanulják meg! Állhatatosan maradjunk meg 
Krisztus mellett, ı az út! 

 

A kollégium éttermében elfogyasztott közös ebéd után, a délutáni program az iskola 
árnyas udvarán zajlott. A Felsıvezeték evangéliumi zenekar mini koncertjének, majd a 
vanyarci romamisszió bemutatkozásának örülhettek a missziói nap résztvevıi. A Nyíregy-
házi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai számos mővészeti ágban mutatták be 
tehetségüket. A délután során adta át a kerület elnöksége az Ordass- és a Prónay díjakat 
négy nyugdíjas lelkész s négy laikus nyíregyházi testvérnek. Az Ordass- díj kitüntetettjei: 
Bozorády Zoltán, Bozorády Zoltánné, Labossa László, Magyar László ny. lelkészek. A 
Prónay- díj kitüntetettjei: Bánszky István ny. igazgató, Hegymegi Ilona ny. tanító, Takács 
Ferenc ny. igazgató, Magera János ny. egyházfi. A kitüntetetteknek olvasóink nevében is, 
szívbıl gratulálunk! 

A záró, úrvacsorás istentiszteleten Sztankó Gyöngyi Hajdú-szabolcsi esperes hirdette 
az igét ApCsel 3,5–8 alapján a meggyógyított sántáról. Tíz Luther-kabátos lelkész osztotta 
az úrvacsorát az udvar öt pontján. Zárszavában a püspök megköszönte a helyi gyülekezet 
szervezésben és lebonyolításban végzett áldozatos munkáját. S e helyrıl pedig a gyüleke-
zet elnöksége tolmácsolja köszönetét mindazoknak, akik bármely módon, idıt, pénzt, 
fáradtságot nem kímélve szolgáltak azért, hogy méltóképpen kerüljön megrendezésre 
ez a missziói nap. A helyszíni tudósító a teljesség igénye nélkül, szinte címszavakban tá-
jékoztathatott az eseményekrıl, de az érdeklıdık a http://www.garainyh.hu c. honlap 
Hangzó örömhírtár rovatában meghallgathatják a nap igeszolgálatait; melyek közös üzene-
te: Van kiút a válságból! 

Garai András 
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TÚRÓCZY ZOLTÁN PÜSPÖK NYÍREGYHÁZÁN 
(1. rész) 

 
Hetven évvel ezelıtt – 1939. május 16-án iktatták be 

Nyíregyházán a tiszai egyházkerület püspöki székébe 
Túróczy Zoltán gyıri lelkészt Kapi Béla dunántúli püspök 
szolgálatával. 

1937. és 1939. között meghalt Geduly Henrik, Dr. 
Domján Elek püspök, Paulik János és Krieger Mihály lel-
kész. Szolgálatba lépett Rızse István, Balczó András, Joób 
Olivér és Solymár János lelkészekkel új korszak kezdıdött a 
gyülekezet életében. 

A fiatal 46 éves püspök megrendülten vette át fıpásztori 
szolgálatát reformátori lelkülető, hitvalló püspökök után, 
nagyapja örökébe lépve. Így kezdte bemutatkozó beszédét, 
amelyet magam is láttam és hallottam. Biztatást is kapott, 
hogy ne féljen, hiszen határon innen és túl is imádkoztak ér-
te, nem csak a kerületében, a magyar protestantizmusban, 
Finnországban és Észtországban is. Nem uralkodó püspök akart lenni, hanem szolgáló, 
egyenlık között az elsı. Lelkész volt és lelkész is akart maradni. Az egyház arcának leg-
fıbb vonása a misszió, amelyet az egyházon belül kell kezdeni. Égılelkő pásztorokra van 
szükség, akinek a munkatársai a felügyelık, presbiterek, tanárok, tanítók is legyenek azok. 
Érjenek el minden gyülekezeti tagot, beleértve a szórványban élıket is. 

Nyíregyházán 1939. és 1948. között, rövid tíz esztendı alatt úgy cselekedett, amint a 
bemutatkozó- beszédében vázolta. Végrehajtották a körzetesítést, felosztották a munkate-
rületeket. A délszabolcsi szórvány egyházban Nyírszılısön templomot építettek, amelyet 
püspök úr 1940. október 31-én szentelt fel. Nyíregyháza jelentıs iskolaváros volt. Két 
evangélikus gimnáziuma volt. Az országban egyedülálló elemi iskolai rendszerben 100 
evangélikus pedagógus tanított. Részükre havonta tartott evangélizációt. Év végén 3 napos 
konferenciára hívta össze ıket, elıször Nyíregyházára, majd Miskolcra, Rozsnyóra, Szol-
nokra. 

Mi diákok is éreztük, hogy számon tart bennünket. Bevezette, hogy az evangélikus 
diákok minden reggel áhítatra jöjjenek. 1940. október 30-án felavatta a lépcsıházban a fiú 
polgáristák mővészrajztanárának, Szalay Pálnak festményét, amely Luthert ábrázolta a vá-
rosi birodalmi győlésen 1521-ben V. Károly német-római császár elıtt. Alatta híres mon-
dása: „Itt állok, és másként nem tehetek!” 

Evangélizációt nem csak a lelkészek végeztek gyülekezetünkben. 1940 telén a köz-
ponti elemi iskola dísztermében Sréter Ferenc tartott evangélizációt. Gyülekezetünk ekkor 
ismerte meg az Énekem az Úr címő énekfüzet énekeit, amelyet szívesen énekelt, 
evangélizált nálunk Ágoston Sándor is. Jártak nálunk finn lelkészek. Püspök úr három-
gyermekes apaként fél évet töltött Finnországban. 1940 nyarán templomunkban rendezte 
meg evangélizációját a Bethánia CE Szövetség. 

Nyíregyházi mőködése alatt nagy történelmi események játszódtak le. 1939. szep-
tember 1-jén kitört a második világháború a német-lengyel háborúval. 

Dr. Reményi Mihály 
(A befejezı részt a következı számban adjuk közre.) 
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PASSIÓ 
 

A Nagytemplom volt az utolsó helyszíne annak a nagyheti körútnak, melyen a har-
madéves teológusok passiójáték elıadásával ajándékozták meg a Hajdú-Szabolcsi Egy-
házmegye több gyülekezetét. Isten-, bőntıl és örök haláltól - szabadító szeretetének jó hí-
rét elvitték az evangélikus iskolák tanulóinak, a szeretetotthon lakóinak, a hajléktalan ellá-
tás gondozottjainak, sıt börtönök fogvatartottainak is. 
A passiójáték rendezése és elıadásmódja sok üzenetet közvetített. Dr. Orosz Gábor Viktor, 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészének igehirdetése készítette fel a szíveket 
ezen üzenetek befogadására. 

Ezek közül négyet szeretnék kiemelni: 
- A passió emlékeztetett arra a mérhetetlen szeretetre, mely Isten és Egyszülött Fia, Jézus 
Krisztus értünk hozott áldozatának mozgatórugója volt. 

- A darab szereplıi letették felsı ruhájukat a kereszt tövébe, kifejezve ez által, hogy csak 
Jézus halála árán kaphatunk új életet: „végy tılem… fehér ruhát, hogy felöltözz…” (Jele-
nések K. 3,18). „Magára vette szennyes ruhámat, Így békíté meg Istent, Atyámat…” 
(EKE ÉK. 308.) Csodálatos lehetıség ez a „ruhacsere”! 

- Az elıadásban a tanítványok láncaikat egyenként helyezték a keresztfára, utalva arra, 
hogy a bőn minden rabságából van szabadulás a Kereszt tövében. Az igehirdetı lelkész-
tıl hallhattuk, hogy a börtönben milyen megrendülten fogadták a rabok ezt a jelenetet. 

- Jelképes üzenet volt számunkra az is, amikor a színdarab végén a szereplık, a tanítvá-
nyok megszemélyesítıi – már félelem nélkül, szabadon – foglaltak helyet a padokban a 
gyülekezet tagjai között, utalva a Feltámadott Jézus parancsára: „Menjetek el szerte az 
egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megke-
resztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.”  (Márk 16, 15-16). 

Kedves harmadéves teológusok! Köszönjük a szolgálatot! 
Bálint Éva 
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„A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány  

2008. évi zárszámadása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Összeállította: 

Demcsákné Balczó Ildikó 
a kuratórium elnöke 

 
A kuratórium köszönetet mond az adományokért és a személyi jövedelemadókból felaján-
lott 1%-ért. 

1. Bevételek  
  
1.1. Adományok 488.000 Ft 
1.2. SZJA 1% 475.309 Ft 
1.3. Folyószámla kamata 17.480 Ft 
1.4. Betét kamata 215.967 Ft 
Bevétel összesen: 1.196.756 Ft 
   
2. Kiadások  
  
2.1. Templomi szınyegek 171.555 Ft 
2.2. Hısugárzók 14.775 Ft 
2.3. Postaköltség 4.200 Ft 
2.4. Írószer, nyomtatvány 6.906 Ft 
2.5. Fényképek, köszönı levelek 1.280 Ft 
2.6. Bankköltség 40 Ft 
Kiadás összesen: 198.756 Ft 
   

Zárómérleg 
   
 Elızı évi maradvány 2.684.876 Ft 
 2008. évi bevétel 1.196.756 Ft 
 Összesen: 3.881.632 Ft 
 Kiadások -198.756 Ft 
   
Pénzeszközök 2008. december 1-jén 3.682.876 Ft 
   
Pénzeszközök megoszlása  
  
 Készpénz 79.990 Ft 
 Folyószámla 656.927 Ft 
 Lekötött betét 2.945.959 Ft 
 Összesen: 3.682.876 Ft 
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P ü n k ö s d h é t f ı i c s e n d e s n a p 
 

2009. június 1-jén Vargabokorban, 
 de. 10 órától du. 16 óráig az evangélikus imaházban és kertjében: 

    

Az Atya országa – a kicsiny nyáj mennyei kincse  

(Lk 12,32-34) 
    

10:00  Ének 
Imádság, köszöntés – Adámi László 

10:15  „Ne félj, te kicsiny nyáj!” – Kiknek mondja ezt Jézus?  
– Kiss Péter (Szombathely): Jézus tanítványának hív el a Szentlélek 

10:45  Ének 
Akiknek Atyja az Isten – Mi a forrása az Atya tetszésének?  
– bizonyságtétel(ek): Isten gyermekévé tesz a Szentlélek 

(közben) Énekek 
11:25  Isten országa és e világ országai – Mi a különbség, és hogyan jelenik meg 

Isten országa ebben a világban…?  
– Horváth-Hegyi Áron és Adámi Johanna (képes-hangos beszámoló): 
Megıriz a Szentlélek 
Imádság, ének 

 

12:00  Ebédszünet – magunkkal hozott ebédet lehet fogyasztani, melyhez teát, ás-
ványvizet, némi süteményt stb. biztosítanak a szervezık 

 

13:15  Földi javaink és az el nem avuló, kifogyhatatlan mennyei kincs – Mit je-
lent az Úr Jézus követése?  
– beszélgetés csoportokban a délelıtti témák nyomán: Meggyız, késztet és 
vezet a Szentlélek 

15:00  Ének 
Hol a kincsed, hol a szíved?  
– Horváth Géza ref. lp. (Nagyvarsány): Bizonyosságot ad a Szentlélek 
Úrvacsora – Adámi László, Horváth Géza 

 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki Isten Lelkének engedve ismerni és követni 
akarja az Úr Jézust! 

Adámi László 
 
 

Az EKE 2009. évi nyári csendesheteinek programjából 
 
 

Ifjúsági hét:   júl.13-18. / Sámsonháza 
 

Ifjúsági hitm. hét:  júl. 20-25. / Piliscsaba 
 

Családos hét:   júl.13-18.   / Piliscsaba 
 
 

Felnıtt hitm. hét:  aug. 9-15. /  Piliscsaba 
 

Jelentkezés: EKE Evangéliumi Alapítvány tel/fax: 06 1 332 70 63; 
1068 Budapest, Szondi u. 95. 1/1. ekeal@freemail.hu 
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HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 
„DOBRÉ SLOVO” – „Jó Szó” 

 
Április 27-28-án Komáromban jártunk a „Jó Szó” elnevezéső nemzetközi vers-és 

prózamondó versenyen. Ezt a versenyt immár 13. éve szlovák nyelven rendezi meg a 
Selye János Magyar Tannyelvő Gimnázium.  

A szlovákiai magyar tannyelvő iskolák mellett részt vettek azok a magyarországi, 
romániai és szerbiai iskolák is, ahol a szlovák nyelvet is tanulják a diákok. A 100 verseny-
zı, szlovák költıktıl, íróktól választhatatott irodalmi mőveket. A mi iskolánk második éve 
vesz részt ezen a versenyen MIRA STRACSINOVA szlovák tanárnı segítségével.  

Ebben az évben hárman neveztünk be a versenybe, és nagy örömünkre mindhárman 
helyezést értünk el. 
- Kovács Emese 7. osztály próza I. helyezés, 
- Dankó Dóra 7. osztály versmondás II. helyezés, 
- Palicz Anikó 7. osztály versmondás III. helyezés. 
 
Az értékes díjakat a Szlovák Parlament elnökétıl, Pavol Paskától, a verseny fıvédnökétıl 
vehettük át. 
Nagyon sok, és szép élménnyel lettünk gazdagabbak. Lehetıségünk nyílt arra, hogy köze-
lebbrıl megismerjük egymást, erısítsük a kapcsolatokat a szlovákiai magyar és a magyar-
országi diákok között. 

Dankó Dóra, Kovács Emese, Palicz Anikó 
Evangélikus Általános Iskola 7.a oszt. tanulók 
 
 
 

ORGONAZENÉS ÁHÍTATOK A NAGYTEMPLOMBAN 
 

Május 31-én, pünkösdvasárnapján este 18 órakor orgonazenés áhítatra hívjuk és 
várjuk az érdeklıdıket. Kovács László-Attila elıadásában Bach, Mendelssohn és 
Franck orgonamővek fognak felcsendülni. 
 
Ezzel a zenés áhítattal orgonazenés áhítat-sorozatot indítunk. A sorozat alkalmaira ha-
vonként, mindig a hónap 3. vasárnapján kerül majd sor az evangélikus Nagytemplom-
ban, este 18 órai kezdettel. A sorozaton felváltva fognak játszani: Dr. Kovács László Atti-
la evangélikus lelkész/orgonamővész és Kiss Zoltán orgonamővész, a Nagytemplom je-
lenlegi orgonistája, a Nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola orgona és zongoratanára. 
Az orgonazenés áhítatoknak áldott hagyománya volt a Nagytemplomban, amit Gáncs Ala-
dár kezdett el 1969-ben, s folytatódott Nagyváti Pál és Jávori Pál tevékenysége alatt is. Ezt 
a hagyományt kívánjuk újból életre kelteni, és hisszük, hogy ezzel Isten dicsıségét hirdet-
jük és nemcsak az evangélikus gyülekezet, de Nyíregyháza lakosainak szolgálatára, épülé-
sére leszünk. 
Orgonazenés áhítatainkra a belépés ingyenes, de reméljük, hogy az érdeklıdık a persely-
be helyezett adományaikkal támogatni fogják egyházzenei rendezvényeinket. 
 

Dr.Kovács László Attila 
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ORGONAZENÉS ÁHÍTATAINK RENDJE: 
 

Május 31-én, pünkösdvasárnapján es-
te 18 órakor 
Kovács László Attila 
Bach, Mendelssohn, Franck 

Augusztus 16-án, vasárnap 18 órakor 
Kiss Zoltán 
Muffat, Bach, Mendelssohn, Dubois 
 

Június 21-én, vasárnap 18 órakor 
Kiss Zoltán 
Buxtehude, Bach, Liszt, Händel 

Szeptember 20-án, vasárnap 18 órakor 
Kovács László Attila 
Bach, Mendelssohn 

Július 19-én, vasárnap 18 órakor 
Kovács László Attila 
Mendelssohn, Widor 

Október 18-án, vasárnap 18 órakor 
Kiss Zoltán 
Bruhns, Bach, Brahms, Mozart 

 

 
Maradandó zenei élményben volt részük azoknak, akik eljöttek Nagytemplomba 
a húsvéti zenés áhítatra.  
Köszönjük az énekkar, a karvezetı orgonamővész dr. Kovács László Attila és a 
Nagytemplom kántorának, Kiss Zoltánnak szolgálatát.  

Isten áldását kérjük további munkájukra. 
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KONFIRMANDUS TÁBOR TIVADARON 

 
A múlt évhez hasonlóan, az idén is a Tisza-parti településre, Tivadarba mentünk az 

V. körzet konfirmandusaival április elején négy napra. A szülık és a gyülekezet segítségé-
vel negyvenen indultunk útnak Nyíregyházáról, köztük többen olyan fiatalok is, akik bár 
tavaly konfirmáltak most is csatlakoztak hozzánk, hogy lelkileg épüljenek, elmélyüljenek 
Isten igéjének tanulmányozásában, és aktívan készüljenek konfirmációjukra. 

 
A reggeli áhítatokat, Belyus Beáta tartotta. Ezt követıen három csoportban volt lehe-

tıség arra, hogy megbeszéljük a hallottakat. A délutánok kirándulással, vagy játékkal foly-
tatódtak. Volt bibliai és ügyességi vetélkedı, rajzverseny, vízi röplabda, és megnéztük a 
helyi református templomot egy este, pedig szalonnát sütöttünk. 

 
Zsarnai Krisztián az igemagyarázatokban arról beszélt, hogy miért vagyok Istené. 

Elmondta, hogy Isten milyen nagy árat fizetett azért, hogy az İ gyermekei lehessünk. Az 
ár nem mérhetı pénzben, annál sokkal - sokkal több. Krisztus, Isten egyszülött Fia ke-
reszthalálával váltott meg minden embert a bőn, s a gonosz hatalmából. Aki ezt hiszi, s 
megbánja bőneit, és átéli a megbocsátást, és szívébe fogadja Krisztust s vele éli napjait, 
annak örök élete van. Nagyhét második felét töltöttük együtt, ezért nagypénteken megnéz-
tük a Passió c. filmet, mely mindannyiunkat mélyen megérintett. Több gyermekkel szemé-
lyes beszélgetésre is lehetıség nyílt. A négy nap során sok ifjúsági éneket énekeltünk.  

Hálát adunk Istennek hogy lelkiekben gyarapodva együtt tölthettük ezt a pár napot. A 
fiatalok közül sokan elindultak a hit útján, imádkozzunk értük, hogy a hitben megmaradja-
nak és növekedjenek. 

Zs.U.N. 
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2009. ÁPRILIS 25-ÉN, BUDAPESTEN RENDEZTÉK A XVIII. ORSZÁGOS 
EVANGÉLIKUS HITTANVERSENYT, MELYEN TANULÓINK SZÉP 

EREDMÉNYEKET ÉRTEK EL. 
 

Gyülekezeti csapatok között 
Nyíregyházi Egyházközség 

Helyezés:  Csapattagok: Felkészítı hittantanár: 
  Durucz Dorottya  

9. 1-2. osztály Nagy Zsófia Belyus Beáta 
  Tóth Bianka  

  Vetési Szabolcs.  
 
Iskolai csapatok 

Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola 
Helyezés: Csapat: Tagok: Felkészítı hittantanár: 

  Lengyel Ágnes  
7. 1-2. osztály Bozorády András Kovács Erzsébet 

  Dankó Viktória  
  Riharenkó Péter  
 
  Brtka Bettina  

4. 3-4. osztály Mató Mariann Kovács Erzsébet 
  Sajben Kíra  
  Balogh Zsuzsanna Zsófia  
 
  Dankó Barbara  

2. 5-6. osztály Papp Attila Pataki Éva 
  Koska Patrik  
  Kotán Tamás  
 

Nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium 
Helyezés: Csapat: Tagok: Felkészítı hittantanár: 
  Soltész Gábor  

5. 5-6. osztály Kucsmár Vivien, Bozorády Zsuzsa 
  Gyebrószky Flóra,  
  Ferdinánd Milán  
 

Nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola 
Helyezés: Csapat: Tagok: Felkészítı hittantanár: 
  Németh Péter Zoltán  

5. 7-8. osztály Mezısi Balázs Kósa János 
  Kósa Márk  
  Bakos Zoltán  
    

 
Közreadta: Hajagos-Tóth Katalin 

A szép eredményekhez gratulálunk! 
Isten áldását kérjük a gyermekekre és felkészítıikre egyaránt! 
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GYERMEKOLDAL 
 
„Az Úr(…) megváltja életedet a sírtól...” (Zsoltárok 
103,4) 
 

Harry de Leyer elkésett az árverésrıl azon a havas 
napon 1956-ban, és így már minden jó ló elkelt. A 
megmaradt néhány állat már öreg volt, és kiszolgált. 
Harry, aki lovas oktató volt egy New York-i 
leányiskolában, már épp indulni készült, amikor az 
egyik lovon – egy elhanyagolt szürkén, melynek csúnya 

sebek éktelenkedtek a lábain –, valahogyan megakadt a szeme. Valami megfogta benne 
Harryt, ezért 80 dollárt ajánlott érte. Havazott, amikor Harry gyermekei elıször megpillan-
tották a lovat, és a hátán feltornyosult hókupac miatt azonnal a Snowman (angol, jelentése: 
Hóember) nevet adták neki. 

Harry gondját viselte az állatnak, amely kedves és megbízható barátnak bizonyult, olyan 
lónak, amelyen mindenki szeretett lovagolni. Sıt, Snowman olyan gyorsan javult, hogy a 
szomszéd az eredeti ár kétszereséért vette meg Harrytıl. Ekkor bukkant elı rejtett talen-
tuma és vele együtt maga a ló is! A szomszéd kerítései magasak voltak, de Snowman újra 
és újra átugrott rajtuk, hogy a gazdájával és azzal a családdal legyen, akiket szeretett. Idı-
vel persze a szomszéd megelégelte a dolgot, és követelte, hogy Harry vegye vissza az álla-
tot. Egy napon Harry az összetartozást állandósította, és visszavásárolva a lovat. 

Snowman már öregedett – nyolc éves volt, mikor Harry megvette –, és azelıtt rosszul is 
bántak vele. Minden jel arra mutatott azonban, hogy Snowman ugrani akar, így aztán 
Harry úgy döntött, megnézi mire képes, és a többi már történelem. 1958-ban Harry bene-
vezte Snowmant az elsı díjugrató versenyére. Ahogyan Snowman ott álldogált a gyönyö-
rő, nemesített versenylovak között, bizony eléggé kilógott a sorból. A tenyésztık csak 
„bolhás fakó”-nak csúfolták. Azon a napon azonban csodás, hihetetlen dolog történt. 
Snowman nyert! Harry folytatta a versenyzést 
Snowmannel, Snowman pedig folyamatosan 
gyızött. 1958-ban és 1959-ben Snowman lett az 
„Év lova”. A végén aztán a szürke ló bekerült az 
ugrólovak híresség-csarnokába. 
 
Kedves Gyerekek! A zsoltáríró azt mondja: „Az 
Úr(…) megváltja életedet a sírtól.” Amikor 
mások leírnak, İ látja, hogy mivé válhatsz. İ az, 
Aki megmenthet, és kihozhatja rejtett 
talentumaidat is! Szánj rá egy percet ma, és adj 
hálát Annak, aki megmentette életedet a sírtól, a 
pusztulástól! 
 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:  
Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 
10 órától a Lelkészi Hivatalban. 

 (Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin) 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...” 
 

Petrilla Mihály László és Kusnyerik Julianna, Blaner Zoltán és Barna An-
namária Evelin, Pataki Krisztián és Lehoczki Zsuzsanna, Jánowszky Sza-
bolcs és Nagy Mariann, Balázs Péter és Váradi Edina, Gerliczky István és 
Vaszily Éva 

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

Juhász Donát, Szkiba Levente, Bogár Jázmin, Kovács Bence Róbert, 
Sasvári Levente Flórián, Hibján Lilla Bianka, Litvai Nimród, Litvai Hunor, 
Nagy Bence Máté, Jasku Milán Marcell, Záhonyi Ivett, Szikora Zsófia 

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

Oláh Jánosné Bencs Ilona (90), Pápai Józsefné Schubert Julianna (87), 
Garaj János (89), Buchnovics Tibor (83), Zvara Pálné Bodovics Margit 
(80), Hajcsák Jánosné Török Julianna (77), Csutkai Ernıné Hornyák Ilona 
(80), Henzsely Györgyné Nádassi Julianna (85), Czinkócki Andrásné Bo-
gár Zsuzsanna (84), Racskó Józsefné Franczel Zsuzsanna (83), Magyar 
Mihály (45), Pálvölgyi Jánosné Tomasovszki Julianna (91), Kocsis 
Andrásné Jámbor Zsuzsanna (89), Holik Zoltán (71), Liskány István (70), 
Kuzma Pálné Kostyán Erzsébet (79), Varga Jánosné Paulusz Julianna (80), 
Palicz József (52), Palicz Györgyné Kelemen Mária (88), Bárány Pál (66), 
Halcsák Józsefné Dolgos Zsuzsanna (60), Mócsán Istvánné Zlota Juliánna 
(69), Orosz Józsefné Jámbor Mária (98), Bencsik Jánosné Kostyál Julianna 
(82), Bartha János (82), Márton Józsefné Munkácsi Ibolya (50), Parilák 
Istvánné Szaffián Zsuzsanna (81), Bajka Imréné Csatári Mária (70), Radnai 
Józsefné Bartha Julianna Zsuzsanna (92), Izsai Mihály (89), Gyurján 
Mihályné Pazár Zsuzsanna (70), Cseh János (77), Pinke Ernıné Bodnárik 
Zsuzsanna (66). 

 
HÍREK 

 
- Anyák napján –május 3-án– a Nagytemplomban a délelıtti istentiszteleten kedves meg-

lepetésben volt részük az édesanyáknak, nagymamáknak, keresztanyáknak. Rozs-
réti fiatalok és Veczánné Márk Borbála verssel köszöntötték az ünnepelteket. 

- Ugyancsak ezen az istentiszteleten hallhattuk dr. Bálintné Kis Beáta beszámolóját arról, 
hogy Nairobiban, Kenya fıvárosában milyen önkéntes szolgálatot végez az árva 
gyermekek és az özvegyasszonyok között. Az un. Szívtıl – Szívig Alapítvány kere-
tében az ottani evangélikus gyülekezet élelemmel és ruházattal segít az AIDS ár-
vákon. Beáta küldetésének tartja, hogy Isten megtartó szeretetét továbbíthassa az 
elhagyott, éhezı gyermekeknek is. 
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- Május 15-16-17-én evangélizáció volt Mandabokorban. Pénteken és szombaton este 
Bozorády András hirdette az igét, és az Emmaus Band zenekar szolgált. A vasár-
nap délelıtti istentiszteleten dr. Fabiny Tamás püspök úr prédikált. Az együttlét 
közös ebéddel zárult. Köszönjük a szolgálatokat és az adományokat. 

- Május 17-én Túróczy Zoltán püspökké választásának 70. évfordulója alkalmából meg-
koszorúztuk emléktábláját, amely a gyülekezeti ház falán található. Dr. Fabiny 
Tamás püspök úr mandabokori szolgálata miatt személyesen nem lehetett jelen az 
eseményen, így a néhai elıdöt méltató sorait Sztankó Gyöngyi esperes olvasta fel. 
Az ünnepi megemlékezés a Nagytemplomban a délelıtti istentiszteleten folytató-
dott, ahol Adámi László lelkipásztor részleteket olvasott fel Túróczy Zoltán 1939. 
május 16-án elhangzott püspöki beköszöntı beszédébıl. Túróczy Zoltán egyetlen 
ránk maradt, ismert, Tanács c. versét Veczán Zoltánné mondta el. Hódi Eszter, 
Adámi Erzsébet és Adámi János elénekelték a néhai püspök egyik legkedvesebb 
énekét, melynek kezdısora: „A gecsemánei kertbıl, a Golgotára fel…” (Az isten-
tisztelet teljes hanganyaga meghallgatható: a http://www.garainyh.hu/ honlapon.)  

- NYÁRI TÁBOR Szeretettel hívunk és várunk minden 14 év alatti gyermeket, aki 2009. 
06. 28 – 2009. 07. 03. között Károlyfalván szeretne eltölteni egy csendeshetet. Ér-
deklıdni, és jelentkezési lapot kérni minden vasárnap 10-11 óra között a gyermek-
bibliaórán lehet (Luther tér 14. sz. gyülekezeti terem). Jelentkezési határidı: 2009. 
06. 07. Részvételi díj: 7 500 Ft 

 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is 
jelent ısen megterheli az egyházközség kiadását, ezért a ki advány megjele-
nésének támogatására 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 eljut-
tatni. 
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: 2009. augusztus. 30. 

Lapzárta: 2009. augusztus 12. 
 

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

Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 
 
 

Szerkesztıbizottság: 
Demcsákné Balczó Ildikó, Dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva. 
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 
belsı használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 
Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 900 pld.-ban. 


