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BEZÁRKÓZÁS VAGY BEFOGADÁS 
 

Pál apostol jól ismeri a római gyülekezetet. Származásukat 

tekintve vannak közöttük zsidók, görögök, és az antik római vallást 

követők. Az apostol az egymás elfogadásában Jézust állítja elénk 

példaként, aki a kereszten mindenkit magához vonzott, elfogadta 

Jánost, aki zsidó volt, a római századost és a mellette keresztre 

feszített latort is. 

2015. év igéje egész esztendőre napi feladatul tűzi elénk: 

ahogyan ő személyválogatás, osztályozás nélkül szeretettel viszonyul 

mindenkihez, ezt a szemléletmódot, magatartásformát szükséges a mindennapi életben 

megvalósítanunk. Mert nem csak a római közösségben tapasztalható széthúzás és 

gyanakvás a különböző beállítottságú, kegyességű gyülekezeti tagok között. Ma is minden 

gyülekezetben fellelhetőek a hagyományos és az újító szelleműek, a sok mindenre nyitottak 

és az óvatosabbak, a szociális kérdéseket hangsúlyozó, vagy a spiritualitásra összpontosító 

testvérek. Könnyen jöhet a kísértés, hogy a másikat elutasítva értelmetlen ellenállást 

tanúsítsunk egymás iránt vagy elítéljük, sőt, akár kirekesszük a másikat. Az apostol 

gondolkodásában nem a mindent ellaposító egyformaság felöltése jut kifejezésre, hanem az 

egyediség megtartása mellett, az egymást építő különbözőségek elfogadása. Az év igéje 

most arra hív, hogy ismerjük fel a másikban a pozitívumot, az értékeset, mert Jézus is 

mindenkit elfogadott, sőt ennél sokkal többet tett: életét adta azért az emberért is, akit én 

nem tudok elfogadni előítéleteim miatt. 

Az év igéje biztat bennünket, hogy naponta figyeljünk arra, hogy az önvédelmi, 

bezárkózási magatartásunkat levetkőzve legyünk nyitottak a változásra, az újra. Fogadjuk el 

tisztelettel és szeretettel a különbözőségeket, hogy Isten dicsőségére egységes közösséget 

alkossunk a Krisztusban. Ha mi nem fogadjuk be egymást Krisztusi lelkülettel, hogyan 

várjuk el, hogy a világ vonzónak találja közösségünket? A magába forduló közösség rideg, 

visszataszító és nem sugározza a mindenkit befogadó krisztusi szeretetet. A befogadó 

egyház nyitott és őszinte, krisztusi hitben erős és növekedő. 

Nem kötelességből, hanem Isten és Krisztus iránti hálából 2015-ben is törekedjünk 

egymást elfogadva egymásnak szolgálni, Krisztus példáját követve, hogy ez által is 

növekedhessen Isten dicsősége közöttünk. 

Sztankó Gyöngyi lelkész 

 

„Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is 

befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7) 
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BESZÁMOLÓ PRESBITERI ÜLÉSRŐL 

 
A presbitérium idei első ülését január 15-én tartotta, melyen két témakör volt napirenden: 

1. A 2015. évi munkatervek a munkacsoportok és a gyülekezet egésze számra 

2. A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Is-

kolával kapcsolatos fenntartói döntések 

 

A 2015. évre vonatkozó tervek készítéséről a presbitérium tájékoztatást hallgatott meg, azok el-

fogadása –az azóta már lezajlott- február 18-i ülésen történt meg. 

 

Fontos esemény lesz a március 7-én és 8-án tartandó presbiteri csendes hétvége, melyen Is-

ten előtt elcsendesedve szeretnénk keresni a válaszokat a gyülekezetünk jelenével és jövőjével 

kapcsolatos kérdésekre. Erre az alkalomra a Hírmondó hasábjain keresztül is szeretettel és 

nyomatékosan hívunk minden presbitert és más szolgálattevőt, hogy aktívan vegyen részt a 

hitünk szerint a jövő alakulását lényegesen befolyásoló eseményen. 

 

Az általános iskolával kapcsolatban az iskola és a számvevőszék által jól előkészített előterjesz-

tések alapján a presbitérium jóváhagyta: 

1. az intézmény Számviteli politikáját, 

2. az intézmény Pénzkezelési szabályzatát és 

3. az intézmény Saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú használata c. szabályzatát. 

Ezúton is kívánunk az iskola vezetőinek és pedagógusainak Istentől kapott szolgálatukhoz sok 

erőt és felülről származó bölcsességet. 

 

Dr. Bálint Zoltán 

felügyelő 

 

 

GÁNCS PÉTER ELNÖK-PÜSPÖK NYÍREGYHÁZÁN 
 

A szombati presbiteri csendes naphoz szorosan kapcsolódva, annak folytatásaként két 

kiemelkedő jelentőségű szolgálaton való részvételre hívjuk a presbitereket, 

képviselőtestületi tagokat, 

más szolgálókat és a gyülekezet minden tagját. 

 

Március 8-án, vasárnap délelőtt a 10 órakor kezdődő istentiszteleten 

az evangélikus Nagytemplomban 

Gáncs Péter elnök-püspök hirdeti az igét. 

 

Március 8-án délután 16 órakor pedig szeretetvendégséget tartunk 

a Túróczy Zoltán általános iskola dísztermében 

püspök úr szolgálatával, ahol előadása a presbiteri csendes nap témáinak 

 – ébredés, megújulás, gyülekezet építés, misszió – tovább gondolása lesz. 
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A fenti adatok a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség statisztikai jellemzőit ábrázolják úgy, 
hogy 2007-ig az Emmaus Evangélikus Gyülekezet adatai is benne foglaltatnak, 2007 után pedig 
csak az I, III, IV és V körzet adatait tartalmazzák. Örömünkre szolgál, hogy 2014-ben növekedést 
láthatunk a keresztelők és esküvők számában, de az ábra arra is felhívja figyelmünket, hogy a jö-
vő gyülekezetét képező konfirmandus jelöltekre mindenkinek (szülőknek, nagyszülőknek, lelké-
szeknek, hitoktatóknak) jobban oda kell figyelni. 

BZ 
 

 

FELÜGYELŐI FOGADÓÓRA 
 

Szeretettel tudatjuk testvéreinkkel, hogy a gyülekezet felügyelője, Dr. Bálint Zoltán 

péntek délutánonként 15 és 16 óra között felügyelői fogadóórát tart a Lelkészi Hivatal-

ban. A fogadóórára várja mindazokat a gyülekezeti tagokat – és leendő gyülekezeti ta-

gokat –, akik javaslataikkal, ötleteikkel, gondolataikkal hozzá szeretnének járulni gyü-

lekezetünk megújulásához, további épüléséhez.  

Mivel feladatai néha nem teszik lehetővé, hogy az adott időpontban Nyíregyházán le-

gyen, javasoljuk, hogy aki igénybe kívánja venni ezt a lehetőséget, előre egyeztessen a 

Lelkészi Hivatalban, vagy a 42-508770 telefonszámon. 
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KRISZTUSÉRT ÉGŐ TANÚSÁG 

Husz János 600 éve szenvedett máglyahalált 

 

Miközben a REFORMÁCIÓ indulásának 

500. évfordulójára készülünk (2017-ben), nem 

szabad elfeledkeznünk az előzményekről sem! 

Ezek sorában óriási jelentőségű a vértanú cseh 

reformátor tanúskodása arról, hogy JÉZUS 

KRISZTUS az EGYHÁZ egyetlen igazi feje. 

Tudnunk kell, hogy maga Luther is saját előfu-

tárának tekintette Husz Jánost, és sokszor nyi-

latkozott pozitívan a huszitákról, még ha nem 

is mindenben értett velük egyet. Amikor a lip-

csei hitvita (1519) után a cseh-morva testvérek 

egyházának (Unitas Fratrum – Jednota 

Bratrska) két lelkésze megküldte neki Husz 

főművét „Az egyházról” (De ecclesia), s némi 

halogatás után elolvasta azt, megrendülten írta 

Spalatinnak: „Mindannyian husziták vagyunk, 

anélkül, hogy tudnánk róla, s végeredményben 

Pál meg Ágoston is azok voltak. Ámulatomban 

nem is tudom, mit gondoljak, ha Isten rettene-

tes ítéletét szemlélem az embereken: az egé-

szen világos és igazi evangéliumot már egy 

évszázaddal ezelőtt nyilvánosan elégették, ma 

is megbélyegzik, és senkinek sem szabad hitet 

tennie mellette.” 

Husz János / Jan Hus a dél-csehországi 

Husinecben született 1369 körül. 1390-ben 

iratkozott be a prágai egyetemre, melyet 1394-

ben végzett el. Öt évvel később tudományos 

fokozatot szerzett, majd egyetemi tanár, 1401-

ben a filozófiai fakultás dékánja, később az 

egyetem rektora is lett. Nagy hatással voltak rá 

az oxfordi angol reformátor, John Wycliffe 

(1320-1384) filozófiai és teológiai munkái. 

Mint fölszentelt pap, 1402-től a Betlehem-

kápolna prédikátora, ahol cseh nyelven hirdet-

te az igét. Krisztusért égő szívű és szavú ige-

hirdető volt. Zbynko prágai érsek őt választotta 

tanácsadójának, a királyné pedig gyóntatójá-

nak. 

A középkori egyházban szörnyű állapotok 

uralkodtak ekkor. Két pápa is volt egyszerre. A 

francia király IV. Vencel cseh királlyal együtt 

1409-ben zsinatot hívatott össze Pisába, hogy 

fölszámolják 

ezt a szakadást. 

Az egyetemen 

a csehek támo-

gatták Vencelt, 

de az érsek s a 

német profesz-

szorok ellene 

voltak. A király 

ezért módosí-

totta a prágai 

egyetem al-

kotmányát, há-

rom szavazatot 

adva a csehek-

nek s egyet a más nemzeteknek. Erre a néme-

tek elhagyták Prágát s 1409-ben Husz lett a 

cseh többségű egyetem meghatározó személyi-

sége. 

A pisai zsinat egyaránt letette XII. Gergelyt 

és XIII. Benedek ellenpápát, és V. Sándort vá-

lasztotta meg pápának. A leváltottak ezt nem 

fogadták el, így egyszerre három pápa volt 

már. A cseh érsek és a főpapság eleinte XII. 

Gergelyt támogatta. De Zbynkonak azután – 

Husszal és a reformpárttal szemben – sikerült 

rávennie V. Sándort, hogy tiltsa be a prédiká-

lást a kápolnákban, így a Betlehemben is. Mi-

vel Husz ezt nem tartotta be, az érsek kiátkozta 

s följelentette Rómában. Bár a király ekkor 

Husz mellé állt, az érsek 1411-ben elérte, hogy 

kiközösítsék: ellenfelei eretnekséggel vádol-

ták, Wycliffe elítélt tételeinek követése miatt. 

Husz azonban tovább prédikált és tanított. 

Egyik közismert követelése az volt, hogy a hí-

vek is – Krisztus rendelésének megfelelően – 

„két szín alatt” részesüljenek az úrvacsorában. 

Ezért lett a huszitáknak – s nyomukban később 

nálunk az evangélikusoknak és a reformátu-

soknak is – fő jelképe a kehely. 

XXIII. János (ellen)pápa (V. Sándor utóda) 

1411-ben keresztes háborút és búcsúcédula-

árusítást hirdetett XII. Gergely s annak híve, 
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László nápolyi király ellen. Husz ezt elítélte. 

Ellenfelei ekkor felújították római perét, mire 

Husz – a király kívánságára – pártfogói birto-

kára, Dél-Csehországba költözött. Itt született 

meg „Az egyházról” szóló latin nyelvű fő mű-

ve is, melyben az egyház fejéül csak Krisztust 

ismerte el, vitatva az egyházi hierarchia és a 

pápaság létjogosultságát; a hit egyedüli forrá-

sának pedig a Szentírást tekintette. Cseh nyel-

vű írásaival ő tette irodalmi nyelvvé a prágai 

nyelvjárást s új – kis ékszerű mellékjeleket 

használó – helyesírást is dolgozott ki. 

Amikor Zsigmond magyar uralkodó (Vencel 

cseh király testvére) német király lett, az egy-

ház egyesítése végett XXIII. Jánossal zsinatot 

hivatott össze Konstanzba. Meghívta Huszt is, 

aki Zsigmond menlevelét elfogadva, 1414 

őszén elment a zsinatra. Becsületes teológiai 

vitát remélt, azonban rövid idő múlva lefogták, 

majd bíróság elé állították. Hívei elérték, hogy 

nyilvánosan védekezhessen, s a vádak egy ré-

szét visszavonták. Egy 39 pontos listát állítot-

tak össze a neki tulajdonított tételekből, amiket 

meg kellett volna tagadnia. Az utolsó tárgyalá-

son, 1415. július 6-án, a konstanzi dómban 

eretneknek nyilvánították, s még aznap meg-

égették. Ő zsoltárt énekelve, Krisztust dicsőít-

ve lépett a máglyára. Halála a bátorság és áll-

hatatosság jelképévé tette. 

Husz kivégzése után, 1416-ban megégették 

barátját, Prágai Jeromost is. Hamarosan fel-

lángolt Prágában az ellenállás. A huszita moz-

galom két főágra szakadt. Véres időszak kö-

vetkezett Csehországban és a környező orszá-

gokban. Tudjuk, hogy Magyarországon is na-

gyon erős volt a huszita hatás, és az inkvizíció 

elől Moldvába menekült magyar huszita papok 

– Pécsi Tamás és Újlaki Bálint – készítették a 

XV. században az első magyar bibliafordítást. 

Később a husziták mérsékeltebb, „kelyhes” 

ágából alakul meg 1467-től a cseh testvérek 

egyháza. Első püspöküket egy valdens püspök 

szenteli föl, majd Prágai Lukács szervezi meg 

őket. Ők veszik föl a kapcsolatot Lutherrel, s 

némelyek csatlakoznak közülük a lutheri re-

formációhoz. Hazánkban is van olyan evangé-

likus gyülekezet, melynek ősi kelyhe még a 

huszita időkből való. 

A cseh-morva testvérek tudós lelkipásztorai 

készítik el azután 1579-1594 között a teljes 

Biblia cseh fordítását, melynek végső szöveg-

változata az 1613. évi kralicei kiadás. Ezt a 

Bibliát használták évszázadokon át a tót / szlo-

vák evangélikusok, ezt olvasták több, mint 120 

éven át a Nyíregyházi Evangélikus 

Nagytemplom szószékén, s a XX. század kö-

zepéig a „tirpák” evangélikus otthonokban is. 

Lám, annak, hogy mi evangélikusként élünk 

ma Nyíregyházán, sokkal több köze van a 600 

évvel ezelőtt Krisztusról égő tanúságot tévő 

Husz Jánoshoz, mint gondolnánk!  

Adámi László lelkész

 

 
ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA AZ ÓVODÁBAN 

 

Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy március 10-én óvodánk ad otthont a tavaszi 
szakmai konferenciának. Az ország több evangélikus óvodájából érkeznek hozzánk óvónők.  
 
A konferencia témái: 

 

Egyházi szimbólumok értelmezése és bemutatása óvodáinkban; előadó Lázárné Skorka 
Katalin, lelkész. 

 

Vizualitás az óvodai keresztyén nevelésben; előadó Rozs-Nagy Szilvia MEE hittanrefe-
rens. 
A szakmai nap a Nagytemplomban nyitó áhítattal kezdődik, amelyen dr. Kovács László Atti-
la igazgató lelkész úr szolgál. Kérjük Isten áldását erre az alkalomra. 
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„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 
Gyermekkoromtól tagja vagyok a nyíregyházi evangélikus gyülekezetnek. Kezdetben a vasárnapi 

gyerekórára, majd később a nagytemplomi istentiszteletekre jártam. 2009-ben konfirmáltam, és rendszere-
sen részt vettem az ifjúsági órákon is. 

Gimnáziumi éveim elején kezdtem belekóstolni a világi életbe, s ez egyre messzebb sodort Isten közel-
ségéből. Engedetlen, tiszteletlen voltam édesapámmal, tanáraimmal, és még lelkipásztorommal szemben 
is. Az ifi órák után bulizni jártam a barátaimmal, szavaimmal és cselekedeteimmel káromoltam az Úr ne-
vét, bár keresztyénnek tartottam magam. Mivel édesapám egyházközségi felügyelő volt, kötelességemnek 
is éreztem a gyülekezeti életben való részvételt. 

2014 nyarán elmentem egy gyülekezeti szervezésű biciklitúrára, ahol a szabadidős programok mellett az 
Istennel való közösség volt az első helyen. A hatnapos túra utolsó estéjén, a Jelenések Könyvének egy ige-
szakaszán keresztül az Úr összetört: „Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg vol-
nál, vagy forró! Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” (Jel 3, 15- 16) 

Korábban már hallottam ezt az igeszakaszt, de sosem értettem, vagy nem akartam megérteni, az Úr 
azonban kimunkálta bennem, hogy megértsem: ez az én életem. Egész addigi életemet egy „maszk” mö-
gött éltem. Egy maszk mögött, aminek a kinézetét folyamatosan lehetett változtatni, hogy megfeleljen a 
gyülekezeti tagoknak, lelkipásztoroknak, barátoknak, haveroknak, rokonoknak, családtagoknak, és ha be-
lenéztem a tükörbe, csak azt láttam, hogy az életem milyen tökéletes. Nagyszerű barátaim vannak, akikkel 
bármikor elmehetek bulizni, sörözni, vagy akármilyen programot szervezni, és ugyanakkor járok gyüleke-
zetbe, gyülekezeti programokra, ifikre, táborokba, hiszen „keresztyén” vagyok, örök életem van. Kell-e 
ennél tökéletesebb élet? 

Az Úr a túra utolsó estéjén összetörte ezt az életet. Levette a maszkot rólam, tükröt tartott elém, és 
megláttatta velem, hogy a maszk mögött egy bűntől eltorzult, romlott, erkölcstelen, istenkáromló ember 
lakozik, aki mindenkinek meg akart felelni, egyedül Istennek nem. 

Végiggondoltam az életemet, és kezdtek fájni a bűneim. Fájt, ahogy beszéltem embertársaimmal, roko-
naimmal, fájt az, hogy mit sem törődve azzal, amit a lelkészek, bizonyságtevők mondanak Isten végtelen 
szeretetéről, kegyelméről, én élem világi életemet, és emellett gyülekezetbe járok, és azt állítom magamról, 
hogy keresztyén (Krisztus követő) vagyok. A leginkább az fájt, amit már gyermekkorom óta tudok, de 
csak aznap értettem meg: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3, 16) 

Isten annyira szeretett, hogy elhagyta a Mennyet azért, hogy az én bűnös, tisztátalan lelkemnek örök 
élete legyen. Annyira szeretett, hogy megbocsátja a múltban, jelenben, és jövőben elkövetett összes bű-
nömet Jézus Krisztus vére által. Vagy elfogadom azt a kegyelmet, amit Isten ajándékozott nekünk Jézus 
Krisztusban, a bűntelen, tiszta, tökéletes Bárányban, és elnyerem az örök életet, amiért Ő meghalt - vagy 
pedig nem fogadom el, nem adom át az életemet, megkeményítem a szívemet igéjével szemben, és elkár-
hozom. Vagy mindent átadok Neki, vagy semmit! Nincs arany középút! 

Aznap este megvallottam bűneimet, és elindított az Úr az igazság útján, s most már újjászületett keresz-
tyénként írhatom le ezt a bizonyságtételt, amiért hálás vagyok. Isten teremtményéből Isten gyermeke let-
tem! Folyamatosan formál az Úr, folyamatosan építi az életemet, és ezért hálát adok Neki minden nap. 

Kívánom minden kedves testvéremnek, hogy hozza meg a saját, személyes döntését az Úr Jézus mel-
lett, és adja át az életét a mi mennyei Atyánknak, hogy amikor Krisztusunk dicsőségesen visszajön, 
örömmel és hálaadással állhassunk Elé, és Ővele éljünk örök boldogságban! 

 
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacso-

rálok, ő pedig énvelem.” (Jel. 3, 20) 

Ifj. Veczán Zoltán 
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EMLÉKTÁBLA – AVATÁS 

 

Január 25-én, az ökumenikus imahét záró napjának 

délutánján dr. Fabiny Tamás püspök úr a Luther ház 

homlokzatán leleplezte dr. Domján Elek püspök em-

léktábláját. 

Domján Elek 1896-ban született Vásárosfaluban. 

Teológiai tanulmányait Sopronban, majd Németor-

szágban végezte. Sátoraljaújhelyen szolgált harminc 

éven át. A Rákóczi-szabadságharc kétszázadik évfor-

dulójára, 1903-ban Miskolcon adták ki II. Rákóczi Fe-

renc saját kezűleg írt latin nyelvű önéletrajzát, melyet 

Domján Elek fordított le magyarra és franciára. 

Legértékesebb munkájának Az áldozati kultusz című 

vallástörténeti tanulmányát tekintik. E műve alapján 

avatták a vallásbölcselet doktorává a debreceni egye-

temen 1926-ban. 

1937-ben lett a Tiszai Evangélikus Egyházkerület 

püspöke 1938. október 24-én bekövetkezett váratlan 

haláláig. 

 

Sírja a nyíregyházi Északi temetőben található, a 

főbejárati ravatalozó mögött. 

 

 
 

KÖSZÖNJÜK! 

 

Isten iránti hálával számolunk be arról, hogy jó ütemben folynak a Kistemplom épületének fel-

újítási munkálatai. Különböző pályázati forrásokból 10,5 millió forintot sikerült erre a célra el-

nyerni. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség tagjai az elmúlt esztendőben több mint hét-

százezer forintot adományoztak a Kistemplom felújítására. Az idei ökumenikus imahét hatszáz-

ezer forintnyi perselyes adományait ugyancsak erre a célra fordíthatjuk. 

Az egyházközség nevében megköszönjük az adományokat. Nagyszerű érzés megtapasztalni, 

hogy híveink tudnak anyagi áldozatot hozni az egyházközség céljaiért, közösségi épületeiért. To-

vábbra is számítunk híveink adakozó készségére. Ahhoz, hogy a munkálatokat befejezhessük, 

még több millió forintnyi anyagi fedezetre lesz szükségünk. A kifejezetten erre a célra befizetett 

adományokon túl, a Kistemplom felújítására fordítjuk a 2014. októberi zenés áhítatainkról készült 

hangfelvételekből befolyó adományokat is. A CD-k a Lelkészi Hivatalban kaphatók. 

 

Isten gazdagon áldja meg mindazokat, akik imádságaikban hordozzák gyülekezetünk 

ügyeit és anyagi vagy más természetű áldozatot is hoznak azokért. 

 

Dr. Kovács László Attila 

az I. körzet lelkésze 
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT 

 

Az ökumenikus imahét vasárnap esti záró alkalmán a Nagytemplomban dr. Fabiny Tamás, az 

Északi Egyházkerület püspöke hirdette az igét. 

Az oltártérben egyházi vezetők, és különböző felekezetű lelkészek foglaltak helyet. „Olyan jó 

együtt lenni a keresztelő medence körül – mondta püspök úr –, de még jobb lenne, ha az úrvacsorai 

kelyhet adhatnánk egymásnak! Legyen ez ima tárgya az imahét után, hogy éljük meg az összetartozás 

érzését, csodáját.”  

 

 
 

Az evangélikus, református, római- és görög katolikus, valamint a baptista és metodista énekkarból 

alakult összkar –melyet dr. Kovács László Attila vezényelt – gyönyörű szolgálatával zárult az imahét. 

 
LEVELEZŐS VERSENY A KOSSUTH GIMNÁZIUMBAN 

 

A már régi hagyományra visszatekintő ’Kossuth levelezős versenyt’ ebben a tanéven is meghirdették 

az általános iskolások 4., 7., és 8. évfolyamának. 

A megye 91 iskolájából közel 1400 kisdiák nevezett magyar, történelem, matematika, angol, német, fi-

zika, természetismeret, mozgókép kultúra és médiaismeret, vagy rajz tantárgyakból a több fordulós meg-

mérettetésre. 

Az első feladatlapokat novemberben kapták meg a versenyzők. A középdöntőre decemberben került 

sor, ezeket már az általános iskolákban, egy időben írták meg megyeszerte a tanulók, majd a legjobb 350 

diák a Kossuthban mérte össze erejét január végén. Mialatt az eredményhirdetésre várakoztak a gyerekek, 

kipróbálhatták a falmászást, a floorballt, a táncházat, a robotikát, a kísérleti fizikát, így nem csak érmek-

kel és könyvjutalmakkal, hanem szép élményekkel is gazdagabban térhettek haza a nemes versengésről. 



 Hírmondó február 9 
  

„SEGÍTSÉG HÁZA A TIRPÁK UTÓDOKÉRT” ALAPÍTVÁNY 

2014. évi zárszámadása 

BEVÉTELEK KIADÁSOK 

1.1. Adományok pénztári 

befizetéssel:  

178 560 Ft.  2.1. Irodaszer, nyomtatványok: 1 965 Ft.  

1.2.Önkormányzati támogatás: 250 000 Ft.  2.2. Posta költség: 230 Ft.  

1.3.NAV 1 % bevétele:  165 703 Ft.  2.3. Pályázati elszámolás (1): 153 900 Ft.  

1.4. Folyószámla kamata: 2 041 Ft.  2.4. Pályázati elszámolás (2): 100 010 Ft. 

  2.5. Anyag és egyéb költség:  80 805 Ft.    

  2.6. Paraván gyártása 

(bábelőadásokhoz): 

65 350 Ft. 

  2.7. Banki költség: 12 428 Ft. 

 

Bevétel összesen: 596 304 Ft. Kiadás összesen: 414 688 Ft. 

 

ZÁRÓMÉRLEG 

2014. évi bevétel:  596 304 Ft.  

2014. évi kiadások:  414 688 Ft.  

Pénzeszközök 2014. december 31-én: 447.665 Ft. 

 

Az alapítvány tevékenysége a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben 

 

Az Alapítvány évek óta kiemelt figyelmet fordít a gyermekekre, fiatalokra, valamint a 

többgenerációs családokra. Évről-évre úgy állítja össze programjait, hogy tevékenységével 

Nyíregyházán és a bokortanyákon élőket is támogassa, lehetőséget biztosítva táborozásra, 

közösségi alkalmakon való részvételre. 

Több gyülekezeti önkéntes dolgozik családi napokon, táborozások szervezésében, gyermek-

programok előkészítésében és lebonyolításában. 
 

Az év folyamán a következő programok szervezésében és támogatásában vettünk részt: 

1) Baba-mama klub: Heti rendszerességgel folyamatosan tartott nyitott foglalkozások. Elsősorban 

játékok vásárlásával támogattuk a programot. 
2) Napközis tábort szerveztünk általános iskolások részére, (hétfőtől – péntekig) 30 fővel. Főként 

múzeumi, botanikus kerti, stb. belépőjegyekkel támogattuk a nehéz helyzetben lévő gyermeke-

ket. A tábornak olyan sikere volt, hogy ebben az évben meg tervezzük duplázni a résztvevők 

számát. A nyári tanítási szünet alatt un. „utcai gyermekfoglalkoztatást” is végeztek önkéntese-

ink a város különböző játszóterein olyan gyerekek részére, akiknek nem volt módjuk más nyári 

programokon részt venni. 
3) Családi nap: 275 fő részvételével egész napos rendezvényt szerveztünk Manda-bokorban azzal 

a céllal, hogy nagyszülők és unokák közös programban vegyenek részt. 
4) Karácsonyi előkészületek: Kézműves foglalkozásokon készítettük el a gyerekekkel a karácso-

nyi ünnepkörhöz kapcsolódó kellékeket. 

5) Karácsonyi műsor: 3-14 éves korú gyerekek és 14-30 éves korú fiatalok dalban és prózában, 

színdarab formájában adták elő (több helyszínen is) nagy létszámú közönség számára a kará-

csonyi történetet. 
Összeállította: Pelles Ferenc, a kuratórium elnöke 
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A babszemek tanítása 

 

Dani nagyon szerette a repülőket. Telküktől nem messze volt egy kicsi reptér, ahonnan 

hétvégeken, ha jó idő volt, sorra szálltak fel a különböző repülők. Órákig elnézte a gépeket, ahogy 

fel- és leszálltak. De ma látványos ünnepségre készülnek a kis reptéren, légi parádéra. Dani egész 

éjszaka izgatott volt. Reggel már korán felkelt, hogy elvégezze szokásos feladatait. Éppen indulni 

készült, amikor édesapja kezébe nyomott egy zacskó babot.  

  - Ezt még el kell ültetned! – mondta. Dani duzzogva ment ki a kertbe, és munkához látott. Egyál-

talán nem volt kedve a babvetéshez, minden gondolata a légi parádén járt. Három sor babbal sem 

végzett, amikor messziről meghallotta a zeneszót.  

  - Bárcsak ne lenne semmiféle bab a világon! – gondolta keserűen, és ekkor remek ötlete támadt. 

Meglátta a kertjük végét jelző nagy követ, gyorsan befejezte a megkezdett sort, majd a kőhöz sie-

tett, és arrébb gurította. Ásott egy lyukat, és beledobta az összes babot, ami még maradt, majd 

visszagörgette a követ a helyére. Azután olyan gyorsan, ahogy csak tudott, futott a légi parádéra. 

Gondolatai azonban még a babszemek körül forogtak, melyek a kő alatt, elásva hevertek.  

„Különös – gondolta – míg a babot vetettem, a légi parádén járt az eszem, most, hogy itt vagyok, a 

babot nem tudom kiverni a fejemből.” Egész nap nyugtalanította a gondolat: „Mi lesz, ha apu rá-

jön, hogy mit tettem a babbal?” 

Vacsoránál édesapja rákérdezett, hogy rendesen elvetette-e a babot. Dani 

habozás nélkül rávágta: 

- Igen. Mindet bedugdostam a földbe.- Este az ágyban még eltűnődött 

azon, hogy milyen könnyen ment a hazugság. Sikerült elaltatni a lelkiisme-

retét, és elfelejteni a babot. Néhány hét múlva azonban édesapja váratlanul 

ismét rákérdezett:  

- Különös, hogy a bab nem hajt ki. Biztos, hogy jól dugdostad a földbe?   

- Igen! Lehet hogy rossz volt a bab - felelte Dani. Pár nap múlva a kertjük 

végén lévő útról kanyarodtak a házuk felé. Dani nem hitt a szemének, mert 

egy rakás gyönyörű bab virított a hatalmas kő körül. Édesapja éppen emellett 

a kő mellett állt meg, és fürkészően nézett Dani szemébe:  

- Te talán a babot…? - Dani a feje búbjáig elvörösödött, a szíve úgy kala-

pált, hogy majd kiugrott a helyéről. Ráadásul alvó lelkiismerete is megszó-

lalt: „Hazug vagy! Egy nagy hazug!” Sírva fakadt, és zokogva mondta édes-

apjának:  

- Papa, én végig hazudtam! Sajnálom! Kérlek, bocsáss meg nekem! Édes-

apja szeretettel magához vonta, és csak annyit mondott neki:  

- Megbocsátottam neked! - majd megsimogatta a fejét. Dani még életében nem volt ilyen bol-

dog, mint akkor. 

Kedves Gyerekek! Ne rejtegessétek hazugságaitokat, hiszen egy napon napvilágra kerülnek, 

mint a babszemek. Isten kész megbocsátani nektek, mint szerető édesapátok. Ő az őszinte bűnbá-

nattal hozzá fordulónak bűnbocsánatot, és örök életet ad Jézus Krisztusért. 
 

Gyermek bibliakört tartunk 3-14 éves gyermekek részére minden vasárnap 10 órától 

a Lelkészi Hivatalban. 
 

Az oldalt írta és szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin 
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Túrmezei Erzsébet: ÚJÉVI KÉRÉS 

„Isten erejével a mázsás teher könnyű,  

mint a szalmaszál – nélküle mázsás  

súly a szalmaszál is.”  

Luther Márton 

Láttam, Uram! 

Egyik béna volt, a másik aszott, sárga… 

vagy nem volt lába… 

De a Te fényed hullt a betegágyra! 

Hitükkel elrejtőztek Nálad, 

és úgy hordozták mázsás terhüket, 

a Te erőddel, mint a szalmaszálat. 

És láttam szalmaszál alatt roskadókat. 

Mert mázsás teher 

könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled. 

De nélküled 

a szalmaszál is mázsás súly lehet. 

 

Új évbe indulok, 

és nem tudom, mi vár rám. 

Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván. 

Csak azt tudom: utam már kijelölted. 

Mint bízó gyermek, járhatok előtted. 

Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet, 

s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. 

Csak egyet adj: hogy cél iránt haladjak, 

hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak! 

És ha szereteted mázsás teherrel 

tenné próbára ezt a gyenge vállat – 

segíts úgy vinni mázsás terhemet 

a Te erőddel – mint a szalmaszálat! 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

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

 

Szabolcsi Máté, Fodor Noel. 

 

 

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

 

Szunyogh János és Barbócz Anita. 

 

 

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

Lóczi János (74), Kukucska András (77), Laczják András (63), Szabolcsi Lászlóné 

Knáver Julianna (65), Dankó Jánosné Potoczki Erzsébet (85), Kerekréti Andrásné Hok 

Ilona (84), Nádasi Jánosné Gyurján Erzsébet (92), Dósa Sándorné Sajben Mária (82), 

Sztrehószki Pálné Smid Mária (63), Kis Jánosné Repka Ilona (72), Bogár András (64), 

Tóth Jánosné Andrejkovics Julianna (80), Hankóczki Péterné Molnár Irén (89), Laczják 

János (63), Kostyál Istvánné Frankovics Erzsébet (79), Jávor Zoltán (64), Zatureczki 

Gábor (61), Donka Jánosné Palicz Márta (70), Ruzsinszki József (84), Csonka György-

né Tarpataki Judit Julianna (72), Győrfi Istvánné Zeba Erzsébet (92), Krasznavölgyi 

Mihályné Dankó Julianna (94), Bencsik Mihály András (92), Molnár Endre (53), Bodák 

János (80), Karsai Mihály (77), Potoczky Andrásné Harman Ilona (89). 
 

Összeállította: Horváth Csabáné 
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Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 
 

Március 2-5. Hétfőtől – csütörtökig, 18 órától böjti sorozat lesz Manda-bokorban. Igét hirdet 

Ittzés István ny. ev. lelkész. (Ha Isten igazságos… De Isten igazságtalan… Isten 

terve veled… Isten ajándéka neked…) 

Március 29. Virágvasárnap 17
00

órakor az általános iskola dísztermében tartják húsvéti ünnepsé-

güket a gyermekek. A műsorban az iskola alsó tagozatos diákjai, az óvodások, a 

gyermek bibliakörösök és az ifjúság szolgálatát láthatják az érdeklődők. 

 Az esti istentisztelet az ünnepséggel egybekötve ugyanitt lesz megtartva 18 órától. 

Március 30 - ápr. 1. Nagyheti sorozat a gyülekezeti teremben esténként 18 órától. 
 

 ÓRAIGAZÍTÁS  
 

Március 29-én, vasárnap áttérünk a nyári időszámításra. E naptól kezdve, a vasárnapi és szerdai 

istentiszteletek 18 órakor kezdődnek a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben. 
 

Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik a 2014. év folyamán adományukkal támogatták 

egyházközségünket, és adójuk 1%-át felajánlották evangélikus egyházunknak, a másik 1%-ot a 

„Nyíregyházi Nagytemplomért” vagy a „Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítványoknak. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány adószáma: 18801703-1-15 

„Segítség Háza a tirpák utódokért Alapítvány” adószáma: 18151053-1-15 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért! 
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is 

jelentősen megterheli az egyházközség költségvetését, 
ezért a kiadvány megjelenésének támogatására 

adományt köszönettel fogadunk. 
 

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: 2015. Nagycsütörtök 

Lapzárta: 2015. március 17. 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

Gyülekezetünk bankszámla száma: OTP 11744003–20001010 

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

Szerkesztőbizottság: 

Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 

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

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 

Készült: A Grafit Nyomdában 800 pld.-ban. 
 

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

