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A Bibliaolvasó Útmutató júliusi igéjét a Hegyi Beszédben találjuk. Jé-

zus mennyei erővel tanítja az őt hallgató sokaságot: a tanítványnak fele-

lőssége, kimondott szavának pedig komoly súlya van. Beszédünk megha-

tározza egész életünket, mely hitelesen tükrözi szívünk indulatát. Aho-

gyan annak idején a kakasszó előtt Pétert, úgy bennünket is elárulnak 

szavainkba foglalt gondolataink, elárulják, hogy hova és kihez tartozunk. 

Lehet, hogy olykor két nyelvet beszélünk és a templomi szóhasználat 

mellett hétköznap megfér a kétértelmű, a manipulatív, a másik embert 

megalázó beszéd is. Sok helyen tanítják, hogyan lehet az értéktelent értékesnek láttatni, hogyan 

lehet a törvényt kijátszani a nagyobb haszon érdekében. 

Hány család élete hullik darabokra, mert a házastárs nem tudja eldönteni, kinek mondjon nemet 

- mert ő menne és maradna is egyszerre. Vannak, akik az igazság bajnokainak gondolják magukat 

és meggondolatlanul szembesítik kollégáikat az alkalmatlanságukkal. Megromlott emberi termé-

szetünk sok fájdalom és keserűség okozója lehet. 

Egy tinédzser beszélt arról, hogy azért próbálkozik egyre veszélyesebb ötletekkel, mert arra kí-

váncsi, mikor mondanak a szülei végre nemet a kalandjaira. Eközben a szülők aggódnak amiatt, 

hogy a következetes fegyelmezést gyermekükkel való kapcsolatuk sínyli meg. Nehéz eligazodni 

az emberi elképzelések útvesztőjében. 

Jézus azt mondja, hogy az igen legyen igen, a nem pedig nem, mert ami ezen túlmegy, az a go-

nosztól van. Attól, aki képes összekuszálni az óvatlan keresztyén ember életét, attól, aki kihasz-

nálja pillanatnyi gyengeségünket és közben észrevétlenül beférkőzik az életünkbe, hogy belülről 

romboljon, elégedetlenséggel és békétlenséggel kísértsen bennünket. 

Jézus látja a mi bizonytalanságunkat, elveszett állapotunkat és helyes istenismeretre tanítja övé-

it. Arra hív, hogy az ő jelenlétében éljük mindennapjainkat. Engedjük, hogy Jézus szóljon hoz-

zánk igéjén és az imádságon keresztül, hiszen amikor ő beszél, megváltozik minden, szavai áldás-

sá lesznek életünkben! Az egyenetlen dolgok elsimulnak, a sebek gyógyulni kezdenek, és Isten 

igazsága győz a hamisság felett. Helyre kerül az önértékelésünk, helyre kerülnek homályos gon-

dolataink, és megragadhatóvá válik Krisztus ígérete. 

Az apostol tanítása, úrvacsorai liturgiánk jól ismert igéje vigasztal és bátorít mindannyiunkat: 

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden 

gonoszságtól.”(1Jn1,9) 

Legyen az Ő áldott igéje nyaralásunk, pihenésünk idején is lámpás, utunk örök fényforrása! 

Bozorády Ildikó 

 

 

„Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem 

pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” 

(Mt.5,37) 
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BESZÁMOLÓ A PRESBITÉRIUM JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRŐL 

 

A márciusi presbiteri csendesnapon elfogadott kezdeményezésnek megfelelően a presbiteri ülés a 

18 órakor kezdődött áhítatot követően imaközösséggel folytatódott. 

 

Elsőként Dr. Kovács L. Attila számolt be az első félév fontosabb gyülekezeti eseményei-
ről és a gyülekezetben folyó munkálatokról: 
 
 A Kistemplom felújítási munkálatai jó ütemben haladnak. Megtörtént a helyiségek belső fes-

tése. A vizes blokkok már használhatók. A munkálatok folytatása, befejezése attól függ, hogy 

kapunk-e támogatást az országos egyháztól és milyen mértékben tudnak híveink adakozni er-

re a célra. 

 Az igazgató lelkész örömét fejezte ki a megvalósult szeretetvendégségek miatt, és hangsú-

lyozta, hogy mindenképpen folytatni kell ezt a sorozatot. 

 A 2015/2016-os tanévben egy főállású hitoktatót tudunk foglalkoztatni. Jelenleg négy hitokta-

tónk van. Az elnökség és a lelkészek Adámi Mártát javasolták erre. 

 Az V. körzet felügyelője, Németh Lászlóné egészségi okokra és a munkahelyén bekövetke-

zett változásokra hivatkozva lemondott tisztségéről. 

Lemondott tisztségéről a Számvevőszék elnöke is: Garai András. Korára, valamint lelkiisme-

reti okokra hivatkozott. Nem tud egyetérteni azzal a belső egyházi törvénnyel, miszerint a 

Számvevőszéknek kell elvégeznie a belsőellenőrzés feladatát is. A Számvevőszék elnökét kö-

vetve a Számvevőszék tagjai is lemondtak tisztségükről. 

A lemondásokkal kialakult helyzet szükségessé teszi a szeptemberi gyűlésen új Számvevő-

szék választását. Az igazgató lelkész javasolta, a Presbitérium egyhangúlag támogatta, hogy a 

Presbitérium jegyzőkönyvi határozatban mondjon köszönetet Németh Lászlóné körzeti felü-

gyelő és Garai András számvevőszéki elnök hosszú éveken át végzett áldozatos, szakszerű 

munkájáért és a Számvevőszék tagjainak szolgálatáért. 

 Az igazgató lelkész kérte a Presbitériumot, hogy Jónás József próbaidőre alkalmazott egyház-

fit véglegesítse szolgálatában. Ehhez a Presbitérium egyhangúlag hozzájárult. 

 Végül a „Reformációi Emlékutak” turisztikai pályázatról számolt be az igazgató lelkész. El-

mondta, hogy megjelentek a kivitelezők, de többszöri ígéret ellenére sem kaptuk meg az or-

szágos irodától a Nagytemplom tervezett beruházási dokumentációját. (Ez az ülés óta válto-

zott – Szerk.)  

A megbeszélések szerint a földszint déli oldalán megtörténik az akadálymentesítés. 

Az orgona mögötti terület teljes, vagy részleges felújítása várható, ez a tér kiállítás célját fog-

ja szolgálni. Az északi karzat emeleti ablakainak cseréjét is reméljük. (A presbiteri ülés óta az 

egyeztetés intenzívebbé vált, és a gyülekezeti elnökség javaslatára a tervezett fejlesztések át-

gondolásra kerültek. A folyamatról a következő Hírmondóban számolunk be – Szerk.) 

 

Ezt követte Dr. Bálint Zoltán beszámolója a munkacsoportok tevékenységéről az alábbi-
ak szerint: 
 
 A Hitoktatói, Gyermek és Ifjúsági Munkacsoport folyamatosan dolgozott. Vasárnap délelőt-

tönként, az istentisztelet ideje alatt a gyülekezeti teremben gyemekbibliaórát tartanak. A ki-

emelt ünnepeken szép műsorral ajándékozták meg a gyülekezetet és aktívan működött a VISZ 
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levelező klub. A munkacsoport kérte, hogy az ifjúsági szolgálat ne tartozzon felelősségük kö-

rébe, arra külön munkacsoport alakítását javasolták. 

 Az Istentiszteleti és Rendezvényi Munkacsoport gondosan megszervezte a szeretetvendégsé-

geket és az iskolai rendezvényeket. A Nagytemplomban az istentiszteletre érkezőket néhány 

testvér szorgalmasan fogadja, jó lenne a fogadók létszámát bővíteni. 

 A Média és Információáramlási Munkacsoport beindította az e-mailküldő szolgálatot, elkészí-

tette a gyülekezeti adatbázist (a körzetek kijelölése folyamatban van) és elkészítette a Nagy-

templom történetét bemutató brossurát. 

 A Műszaki Munkacsoport felügyelte a Kistemplom felújítását, segítette az épületek villámvé-

delmét és áramütés elleni védelmét biztosító felmérés elkészítését. Sok teendő vár még a 

munkacsoportra az idei évben. 

 Az Oktatási Munkacsoportban – rugalmas módosításokkal – az első félévre tervezett progra-

mok megvalósultak. Jól sikerültek az általános iskolások és a gimnazisták alkalmai, sajnos a 

vártnál kisebb számú gyülekezeti tag részvételével.  

 A Családi és Diakóniai Munkacsoport működése sajnálatos módon nem indult be, a választott 

vezető lemondott. E munkacsoport feladata lett volna többek között a lelkészek segítése a 

családlátogatásokban. A felügyelő e helyett javasolta, hogy minden lelkész jelölje ki a hét egy 

meghatározott napját, amikor családokat fog látogatni, minden esetben egy körzeti presbiter 

kíséretében. A látogatások a következő családokra irányulnának: 

 az elmúlt néhány évben megkeresztelt gyermekek szülei 

 a konfirmációra esedékes gyermekek családja 

 az elmúlt néhány évben megkonfirmált gyermekek családja 

 azok a fiatal házaspárok, akik az elmúlt 10 évben tartották esküvőjüket a Nagytemplomban, 

és egyházközségünkhöz tartoznak. 

Augusztus 31-én 17.30 órakor várjuk a presbitereket és képviselőtestületi tagokat arra az 
alkalomra, amikor kiosztjuk azokat a meghívókat, melyek a szeptember 12-én induló kis-
ifjúsági órára hívogatnak, és melyeket a presbiterek személyesen fognak átadni a listán 
szereplő gyermekeknek és családjuknak. 
 Következő napirendi pontként Zsarnai Krisztián lelkész tájékoztatta a Presbitériumot a közelgő 

finnországi testvér-gyülekezeti látogatásról. 12 fiatal, két felnőtt tolmács/kísérő és a Zsarnai 

család fogja képviselni gyülekezetünket a 7 napos látogatáson, melyen gazdag prog-

ram/szolgálatok várják az utazókat. A repülőjegy árának döntő részét (57%) a résztvevők fize-

tik, a Kajaani gyülekezet hozzájárulása 26%, a nyíregyházié pedig 17%.  

Dr. Kovács L. Attila és Dr. Bálint Zoltán 

 

 
A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM A TELEPÜLÉSI 

ÉRTÉKTÁRBAN 
 

A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság a Nyíregyházi Evangélikus 

Nagytemplomot felvette a nemzeti értékek listájára. Az erről szóló oklevelet 2015. 

május 15-én adta át Nyíregyháza város polgármestere Dr. Bálint Zoltán gyülekezeti 

felügyelőnek és Sztankó Gyöngyi lelkésznek a városnapok ünnepségsorozat kereté-

ben, a Polgármesteri Hivatalban tartott ünnepségen. 
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Szükségből, hitből, szeretetből 

- 25 éves a vargabokori imaház - 
 

Szükségből épült ház 

A nyolcvanas évek elején szerető Urunk 

lehajolt a vargabokori és jánosbokori lako-

sokhoz. Szentlelkével megérintette néhány 

testvérünk szívét, akik felbuzdultak és el-

kezdték hívogatni egymást istentiszteletekre, 

bibliaórákra. 

A bibliaórák egyre elevenebbek lettek,  folyt 

a beszélgetés az igéről és mélyültek az imád-

ságok. Az Úr formálta testvéreink gondolko-

zását, és voltak életújulások. Jó volt az al-

kalmakra járni. Jézus több gyülekezeti tag 

életének középpontjába került. Gyermekek és 

fiatalok is jöttek istentiszteletre. Egyre gyak-

rabban került a beszélgetések középpontjába, 

hogy vagy az iskola épületét kellene felújíta-

ni, vagy új gyülekezeti házat építeni. A gyü-

lekezet Isten elé vitte ezt a kérdést. A döntés: 

új imaház épüljön. 

Hitből épült ház 

Az imaház építésének elhatározása után 

kérdések, kérdőjelek sokasága fogalmazódott 

meg. Ha az Úr nem építette volna előzőleg a 

gyülekezetet hitében, a felmerülő gondok va-

lószínűleg meghátrálásra kényszerítették vol-

na a közösséget. 

Isten azonban többször megmutatta hatalmát 

gyülekezeti tagok életében és a közösségi 

életben egyaránt. Egyre több hűséges testvé-

rünk napi imájában hordozta az építés ügyét. 

Sok bátorító szó is elhangzott, hogy az, aki 

hatalmával és  szeretetével megújította a lel-

keket, hatalmas arra is, hogy materiális dol-

gokban segítsen. Imádságban került az Úr elé 

az a kérdés is, milyen nevet adjunk az ima-

háznak. Az IMMÁNUEL név örömmel töl-

tötte el a gyülekezetet, VELÜNK AZ ISTEN. 

Szeretetből épült ház 

Megtapasztalta a gyülekezet Isten szerete-

tét, ez volt az alap, ez látható a fent leírtakban 

is. Isten szeretetének elfogadása közel hozta 

egymáshoz az embereket, sokan felbuzdultak 

a városban élő testvérek közül is arra, hogy 

segítsenek.  

A rendszerváltás előtt indult az engedé-

lyeztetés, a kritérium az volt, hogy tájba illő 

legyen az épület. Demcsákné Balczó Ildikó 

vállalta a tervezést, kicsit megszeppenve, - 

hiszen vízépítő mérnök -. az Úr kezébe téve 

kezdte a munkát. Így vallott erről: „Az Úr ve-

zette kezemet.” A gyönyörű terv hamar elké-

szült. A gyülekezetnek nagyon tetszett. Veres 

János és felesége Zsuzsa munkása 

és irányítója volt a munkálatoknak. Helybeli-

ek és távolabb lakók az ő hívásukra minden 

munkát társadalmi munkában végeztek el. 

Isten szeretete és oltalma alatt folyt az építke-

zés a befejezésig. A szentelés ünnepének 

szolgálatát D. Szebik Imre püspök végezte 

1990. július 29-én. A nagyszámú gyülekezet 

boldogan adott hálát az Úrnak, megtapasztal-

va: IMMÁNUEL. 

Bozorády Zoltán 

 
 

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET VARGABOKORBAN 

 

Június 28-án ünnepelte a vargabokori gyülekezet, az Immánuel imaház felszentelésének 25. 

évfordulóját.  

Ebből az alkalomból csendesnapot tartott a közösség, ahová szép számmal érkeztek vendégek 

más istentiszteleti helyekről is. 

Adámi László Zsoltárral köszöntötte a résztvevőket, majd a mandabokori ifjúság szolgált 

énekkel, és az egyik fiatal az Úr Jézussal való találkozásáról, megtéréséről tett bizonyságot, ami 

sokakat megérintett. 
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Nagyon érdekes volt Lőrincz Zsanett beszámolója németországi tartózkodásáról. Zsani 8 hó-

napot töltött a Stuttgart melletti Liebenzelli missziói központban, ahol más nemzetiségű leányok-

kal együtt gyermekek és fiatalok között végzett különféle szolgálatot, megtapasztalva az Úr gaz-

dag áldását. 

A beszámoló után levetítették az imaház 25 évvel ezelőtti felszentelésének videó felvételét, 

felelevenítve az akkori ünnepi istentiszteleten történteket. A közel egy órás filmen hallhattuk D. 

Szebik Imre püspök úr igehirdetését is. Az idősebbeknek nagy élmény volt 25 évvel ezelőtti ma-

gukat és ismerőseiket látni. Nekünk, akik akkor még nem is éltünk sokat jelentett mindaz, amit 

hallhattunk és láthattunk. 

Késő délután megérkezett közénk dr. Fabiny Tamás püspök úr. Igehirdetése – többek között –, 

arról szólt, hogy ha nem adjuk át életünket Istennek, addig a bűn és a Sátán uralma alatt élünk. 

Egyedül Isten képes arra, hogy életünket „gyümölcstermővé” tegye, és áldás legyen terveinken, 

munkánkon. Az Úr türelmesen hív és vár, nem ront ránk, kopogtat „szívünk ajtaján”, mert szeret. 

Ezután dr. Kovács László Attila igazgató lelkész úr vezényletével az egyházközség énekkará-

nak szolgálatát hallhattuk. 

Az úrvacsorát követően szeretetvendégség várta a résztvevőket az imaház udvarán, így alka-

lom nyílt a kötetlen beszélgetésekre is. 

Ez úton is köszönjük a szolgálatokat, a testvéri vendégszeretetet, a fáradtságos munkát, és a 

sok finom süteményt. 

Dankó Barbara 

 

KONFIRMÁCIÓ 2015 

 

Egyházközségünkben május 31-én volt a Nagytemplomban a konfirmáció. Az istentisztelet 

kezdetén felügyelőnk, Dr. Bálint Zoltán szólt a gyülekezethez: 

 

Kedves Konfirmáló Fiatalok, Kedves Szülők! 

Eljött hát az a nap, amikor sikeres konfirmációi vizsgátokat követően hitet tesztek arról, hogy Is-

ten útján akartok járni, és Isten megerősíti azt, hogy saját gyermekeinek tekint titeket, és e szerint 

veletek lesz minden napon. 

Vége a konfirmációi oktatásnak, az óráknak, de vajon ez végét jelenti-e egy folyamatnak? Nem 

sokkal inkább egy kezdet, egy új út eleje kell, hogy legyen? Lehetőség arra, hogy ezentúl teljes jo-

gú keresztyén tagjai legyetek a nyíregyházi evangélikus gyülekezetnek! Egy lehetőség, hogy immár 

megkonfirmált keresztyénként naponta döntsetek, válasszatok: Isten útját akarjátok-e járni, vagy a 

világ által kínált utat? 

Meg vagytok keresztelve, és a konfirmációban megerősítettétek, hogy Isten parancsolatai szerint 

akartok élni. Tartsátok meg ezt az ígéretet a mindennapokban: otthon, az iskolában, sportolás, ze-

nélés, vagy bármilyen más foglalatosság közben. Tartsátok be nagyon egyszerű módon: amikor 

mások csúnyán beszélnek, ti ne csatlakozzatok hozzájuk; amikor mások hiába veszik Isten nevét 

szájukra, ti ne tegyétek azt; amikor mások hazudnak, ti ne hazudjatok. Miért ne? Mert ti szövet-

ségben vagytok Istennel, aki ígérete, a konfirmációban adott ígérete szerint veletek van, veletek 

lesz minden napon. 

Ez a szövetség egy különleges szövetség: csak Isten és csak te közötted köttetett. Isten be fogja 

tartani a szövetségét és melletted áll majd mindenben. Hogy te betartod-e, rajtad áll. Ő veled lesz 

jóban, rosszban, veled lesz a nyári vakációban és a következő tanévben, nem hagy el a nehézsé-
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gekben és a betegségben; de a nevetésben és boldogságban is közel lesz hozzád. Soha nem kell 

egyedül lenned, egyedül harcolnod. 

A mai nap ennek a szövetségnek a kezdete. Kívánom, hogy mindnyájan tapasztaljátok meg min-

den nap, hogy milyen jó ebben a szövetségben élni. 

 

Szeretnék még egy gyakorlati információt megosztani veletek arról, hogy a nyíregyházi evangé-

likus gyülekezet számon tart titeket egyen-egyenként, és szeretne rendszeresen találkozni veletek. 

Ezért minden héten várunk majd titeket a gyülekezeti terembe egy olyan alkalomra, ahol kötetle-

nül lehettek együtt az utóbbi években konfirmált fiatalokkal, és problémáitokat, kérdéseiteket ke-

resztyén közösségben beszélhetitek meg. Az első alkalom szeptember 12-én, szombaton délután 3 

órakor lesz, s ezen süteménnyel, üdítővel várunk titeket. 

Isten áldását kívánom a mai nap hátralévő részére, és egész életetekre. 

 

Szeretettel köszöntöm a jelenlévő, jubiláló testvéreket. Azokat, akik 50-60-70 esztendővel ezelőtt 

konfirmáltak, és azóta életükkel tesznek bizonyságot arról, hogy Isten szövetsége végigkísérte őket 

az elmúlt évtizedek napjain. Arról, hogy sok-sok öröm van abban az életben, amely ennek a szö-

vetségnek a jegyében folyik. Isten áldása legyen valamennyiük életén. 

 
A fiatalok nevében Kovács Kristóf Pál köszönte meg a felkészítő lelkészek fáradságos munkáját, 

a szülők, keresztszülők, nagyszülők imádságát, szeretetét. 

 

A jubiláló konfirmandusok nevében Csengeri Andrásné szólt. Megilletődötten hallgattuk a 65 éve 

konfirmált Erzsike néni tanulságos bizonyságtételét. 

 

Felkészítő lelkész Konfirmandusok névsora 
 

Dr. Kovács László Attila Kovács Éva, Bodnár Vivien, Balázs Dávid. 

 

Adámi László Henzsel Áron, Dudás Panni, Czura Zsóka, Vámos Csaba. 

 

Sztankó Gyöngyi Hell János, Kovács Kristóf Pál, Marcsek Nóra Nikoletta, 

Mokánszki Zsanett, Nanszák Flóra, Novák Noémi, Piskóti Ani-

kó, Székely Nóra, Zsiros Anikó. 

 

Zsarnai Krisztián Berecz Eszter, Bigai Bettina, Czapp Regina Ágnes, Fodor Tamás 

Zalán, Greksza László Kapus Nóra, Kazai Ákos, Kósa Bence, 

Majoros Tamás, Maroda Máté, Maroda Réka, Mató Maja Anikó, 

Mócsán Réka, Molnár Kevin, Nagy Blanka Zsanett, Pukler Petra, 

Riharenkó Réka, Simai Alexandra, Siska Bence, Szurovcsák 

Szabolcs, Uhrin Eszter, Varga Gergely, Vízvári Ádám, Zovát 

Bertold Norbert. 
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A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 2014 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT 

ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 

A Számvevőszék jelentése szerint az egyházközség 2014 évi zárszámadása és 2015 évi költ-

ségvetése az Egyház háztartásáról szóló, 2000. évi I. Törvény, az 5/2014. (XII. 11.) Országos Sza-

bályrendelet, valamint az Egyházmegye közgyűlése által 2003. április 24-én elfogadott Szabály-

rendelet hatályban lévő előírásai szerint került összeállításra, még ez évben az összehasonlítás biz-

tosítása érdekében, az eddigi szerkezetben. A bennük foglalt számszaki adatok helyesek, és a szö-

veges indoklással összhangban vannak. 

TÉTEL BÁZIS TERV 

 2014. éves Zárszámadás 2015. éves Költségvetés 

EGYHÁZKÖZSÉG (Pénzforgalmi szemléletben) 

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK 

 1. Gyülekezeti tagoktól 23.041.750 24.045.000 

 2. Állami járadék 16.073.000 16.073.000 

 3. Továbbítandó és átfutó b. * 6.838.420 4.366.452 

 4. Egyházi saját és külső b. 23.750.769 26.348.800 

 5. Egyéb és rendkívüli bev. 0 0 

Összesen tárgyévi bevételek 69.703.939 70.833.252 

Nyitó pénzegyenleg 5.559.921 1.342.697 

Iskola állami normatíva * 199.266.407 216.024.685 

Mindösszesen Bevételek 274.530.267 288.200.634 

Összes -*: Szabad saját Pénz 68.425.440 67.809.497 

ebből le: Egyéb beruházás 2.752.094 1.810.000 

          le: Manda beruházás 2.639.648 14.862.000 

          le: Nagytemplom beruházás 0 0 

          le: Kistemplom beruházás 10.381.515 7.000.000 

Működési nettó bevétel 52.652.183 44.137.497 

TÁRGYÉVI KIADÁSOK 

1. Illetmények és közterhei 30.180.992 22.949.538 

2. Dologi és működési kiad. 18.616.443 20.143.508 

3. Továbbítandó és átfutó k. * 2.055.962 1.945.825 

4. Felújítás és beruházás 22.167.771 27.440.000 

5. Egyéb és rendkívüli kiad. 900.000 0 

Összesen tárgyévi kiadások 73.921.168 72.478.871 

Záró pénzegyenleg 1.342.697 0 

Iskola állami normatíva * 199.266.402 216.024.685 

Mindösszesen Kiadások 274.530.267 288.503.556 

Összes -*: Szabad saját Pénz 73.207.903 70.533.046 

ebből le: Egyéb beruházás 2.091.801 2.620.000 

          le: Manda beruházás 5.883.574 14.860.000 

          le: Nagytemplom beruházás 5.207.000 0 

          le: Kistemplom beruházás 8.985.396 9.960.000 

Működési nettó kiadás 51.040.132 43.093.046 
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FELVIDÉKRE KIRÁNDULTAK A LUTHER KOLLÉGISTÁK 

 

Minden diák örül, ha nem kell iskolába mennie, hanem csodálatos élményt jelentő kirándulá-

son vehet részt. 

Utunk először Vizsolyba vezetett. A XVI. sz. végén református könyvnyomda működött a köz-

ségben. Élvezettel hallgattuk a humorban is bővelkedő előadást az egykori nyomtatási technikáról. 

1590-ben itt nyomtatták ki Károli Gáspár gönci prédikátor bibliafordítását; a felbecsülhetetlen 

értékű „Vizsolyi Biblia” egy példányát féltve őrzik. 

Az esős idő sem rontotta el jókedvünket, pedig átázott cipőben gyalogoltunk Kassán, amikor 

eljutottunk a dómhoz. Mikor beléptünk a katedrálisba, elállt a lélegzetünk a hatalmas méretek lát-

tán. Az alagsorban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját, és igazgatónk, Martinovszky István 

tárogatóján eljátszotta a nagyságos fejedelem „bús” énekét, mely az Evangélikus Énekeskönyvben 

a 379. szám alatt található. 

A Kassán eltöltött szabad időt követően autóbuszunk festői tájakon Betlérre vitt minket. 

Az egykori Andrássy kastélyt néhány évvel ezelőtt felújították, így igazán volt miben gyö-

nyörködnünk. A kedves idegenvezetővel szobáról - szobára haladtunk és ő minden helyiségről ér-

dekes dolgokat mesélt, korabeli történetekkel fűszerezve a krónikát. 

Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk kollégiumi otthonunkba, ahol hálát adva Istennek 

megőrző szeretetéért, nyugovóra tértünk. 

Szőllősi Krisztina 

tanuló 

 

ÉVZÁRÓ AZ ÉLIMBEN 

 

Ha valaki boldog iskolásokkal szeretne találkozni, látogasson el Nyíregyházára, az Élim Evan-

gélikus Szeretetotthonba, ahogy én is tettem pótmamaként. 

A meghívó a június 9-én sorra kerülő tanévzáró ünnepélyre invitált. Mivel még nem vettem 

részt hasonló alkalmon az intézményben, érdeklődéssel vártam. Iskola az Élimben? Mit tanulnak a 

diákok, és milyen eredménnyel? Napjainkban az eredményesség a legfőbb jelszó. Gyanítom, hogy 

az embereknek - hozzám hasonlóan - nem sok fogalmuk van arról, mi történik egy ilyen speciális 

szükségleteket kiszolgáló otthonban. 

Az iskolás lakók szép ruhába öltözötten elfoglalták helyüket a kápolnában. A tantestület az 

asztal mögött ült, és amikor a lelkész is megérkezett, elkezdődött a hálaadó ének és imádság. Ez-

után a két kerekes székes diák kezében tartott, nyírfaágból készült aranykapu alatt énekelve átsé-

táltak a többiek, majd a jó „gyerekek”, rétest kaptak estére a dal szerint. 

Az ünnepi műsort komoly program követte, amikor mindenki átvehette a lelkésztől a bizonyít-

ványát. De nem akármilyen bizonyítványt, hanem olyat, amit a fejlesztő pedagógusok saját kezű-

leg készítettek. Mindenki jó tulajdonságát, erősségét rímbe foglalva tartalmazta, és mindezt a je-

lenlévők előtt név szerint felolvastak. 

Ennyi mosolyt, nevetést, a büszkeségtől dagadó keblet iskolában még nem láttam, és ez kivétel 

nélkül mindenkire érvényes volt. Érdeklődésemre kiderült, hogy több éves hagyomány tanúja le-

hettem az Élimben. Úgy gondolom, tanulhatna belőle, és követhetné ezt a mentalitást más iskola 

is. Az évzáró közös, felszabadult játékkal, ebéddel zárult. 

Jó volt itt lenni. 

Trizner Ágnes (pótmama) 
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GYEREKEKNEK 
 

 

Jézus ismét megszólalt és ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem 

jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”  (János 8,12) 
 

A szentjánosbogarak 
Tibi tizenegy éves volt. A szülei ezen a nyáron először engedték el sátortáborba. Tizedmagával 

sátoroztak az erdőben, ahol Tibi nagyon élvezte a friss levegőt, a fenyők, és a zsenge fű illatát. Miu-

tán felállították a sátrakat, Tibi sétálni indult az erdőben. Messzire elkalandozott, észre sem vette, 

hogy alkonyodik, s felhők gyülekeznek. Nemsokára beesteledett, és szuroksötétség vette körül. 

– Hű ha! Hol van az ösvény, amelyik visszavezet a táborba? – gondolta aggodalmasan. 

Szemét a talajra meresztette, kutatva a keskeny ösvény után. Nem látott mást, csak a sűrű sötét-

séget. Helyzete minden perc múlásával egyre kilátástalanabb lett. Hát nincs egy csepp fény, sehol? 

Legalább annyi, mint a szentjánosbogáré? 

Hirtelen eszébe jutott, hogy amikor sétálni indult, az ösvény melletti bokrokon sok- sok szent-

jánosbogarat fedezett fel. Kicsit feljebb emelte a tekintetét. Nini! Ott vannak! Most, hogy a szeme 

hozzászokott az erdő teljes sötétségéhez, a szentjánosbogarak piciny lámpái szikráztak a bokrok kö-

zött. Megtalálta az annyira keresett ösvényt! Így jutott vissza a táborba. 

Este, a tábortűznél Jancsi bácsi, a táborvezető arról beszélt, hogy sok ember teljes sötétségben bo-

lyong. Nem ismeri Jézust, nem tudja, hogy van szeretet, és van megoldás a szomorúságára. Ha bátran 

elmondjuk, amit Jézusról megtapasztaltunk, világítani tudunk az embereknek abban a sötétségben, 

amiben járnak. Minden kedves tettünk, szerető szavunk egy-egy szentjánosbogár lehet. A sok szent-

jánosbogár fénye haza vezeti a sötétben bolyongó embert Jézushoz. 
 

Segíts eljutni a kisfiúnak az Úr Jézushoz! 

 
Veczán Éva, Bálintné Hegedűs Katalin 
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Kicsiny faluban nagy dolgok történtek 

 

Nyíregyházi és kölcsei fiatalok öt napot töltöttek együtt Isten igéje körül éneklésben, igehallgatás-

ban, játékban és örömben. 

Kicsiny faluban nagy dolgok történetek. Olcsván, az Oltalom Szeretetszolgálat új többfunkciós 

épületében 18 fiatal hallgatta a reggeli áhítatokon Sztankó Gyöngyi lelkész szavait Isten szereteté-

ről és a megváltás öröméről az ézsaiási bizonyságtétel alapján: „Ne félj, mert megváltottalak, ne-

veden szólítottalak, enyém vagy.” (Ézs 43,1). Egyik délelőtt Kovács Erzsébet kertvárosi lelkész lá-

togatta meg táborunkat, akkor az ő gondolatai mellett csendesedhettünk el.   

Az esti áhítatokban Jézus neveit ismerhették meg a fiatalok Tóth Attila lelkész szolgálatain ke-

resztül.  

A délelőtti programokban Bálintné Kis Beáta „Kincskeresésre” hívta a résztvevőket, melyben 

különféle trükkös módokon juthattak a gyerekek az Igazi Kincsről, a megváltásról szóló üzenet 

darabjaihoz, majd azokat, mint mozaikot, ügyesen összerakták. Ezen kívül a misszió mai lehető-

ségeiről, feladatairól szólt vetített képes előadásban. Nagy élmény volt a résztevőknek, amikor af-

rikai ruhákba beöltözve afrikai ételt (ugali) ehettek, s szinte azonosulhattak az ottani éhező gyer-

mekekkel.  

Bálint Márton és felesége Kata a Lélek gyümölcseiről tartott interaktív beszélgetést.  

A vidám, nyüzsgő, zsibongó kis csapat mélyen elcsendesedett, és átélte Isten közelségét a 

„csendsétában”, ahol a nyári alkonyatban mécsesekkel megvilágított ösvényen sétálva elgondol-

kodtató idézetek hangzottak el a táborvezetők halk felolvasásában.  

Nagy volt a riadalom, amikor a gergelyiugornyai élményfürdőbe érkezésünk után rövidesen sö-

tét viharfelhőket pillantottunk meg az égen, s nagy cseppek koppantak a fejünkön. Körbeálltunk, s 

úgy kértük Istent, hogy ne éppen most essen az eső. Hamarosan ki is derült, s ragyogó napsütés-

ben lubickolhattunk egész délután. Ámulatunk és hálánk határtalan volt, amikor később láttuk és 

hallottuk, hogy a környéken mindenütt óriási zápor vonult végig. A mi szerető Atyánk még ilyen 

apró dolgokban is gondoskodik rólunk, meghallgatja imánkat! 

A tábor életét sok-sok játék, sportvetélkedők, folyó parti séta és éneklés, virágszedés, tábortűz 

tette változatossá.  

A délelőtti és délutáni programok alatt a konyhában nagy volt a sürgés-forgás. A fáradhatatla-

nul munkálkodó kölcsei kis csapat - Máté Roland és felesége Gyöngyi néni, valamint Tóthné P. 

Ildikó - finom ételeket készítettek.  

A jókedv mellett a táborban szeretetteljes légkör, példás rend és fegyelem volt a jellemző.  

Jó volt látni a fiatalok érdeklődését, szívük nyitottságát, Jézus keresésüket.  

Egy hét rövid idő, az olcsvai tábor véget ért, de a fiatalok lelkében Isten Lelke tovább folytatja 

munkáját. Olcsva csak kezdet volt és péntek délután a búcsúzással nem ért véget. Reméljük, hogy 

új ifjúsági  közösségek indulnak el szeptembertől Nyíregyházán és Kölcsén.  

Szeptember 12-én újra találkozunk Nyíregyházán, és együtt énekeljük: „Ne félj, mert megvál-

tottalak....” 

Tóth Attila lelkész Kölcse 

 

 

„Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán 
boldogok, akik keresték és megtalálták hogyan lehet másokat szolgálni.” 

Albert Schweitzer 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

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

Nagy Bence, Bogár Gergő, Novák Nelli, Novák Noémi, Pazár Félix Kevin, Hollai Dá-

niel Tamás, Tóth Gergely, Oláh Linett, Gyurcsán Róbert, Nagy Melinda, Zelenák Máté, 

Nyüsti László, Karasz András, Matus Milda, Kiss Csaba Levente, Kiss Bálint Csaba, 

Matejkó Marcell, Hulvej Hanna Nóra. 

 

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

Juhász Roland és Kovács Anita, Körösi – Szabó Gábor és Papp Ágnes, Ambrusz Mi-

hály és Kerekes Timea, Babicz István és Nagy Marianna, Márton Péter és Farkas Nóra, 

Csuri Károly Péter és Bodnár Evelin Vivien, Mátyás János Tibor és Gutyán Timea, 

Horváth Zoltán és Orosz Anita, Faragó Ferenc és Szedlár Bettina, Novák Tamás és Kó-

sa Henrietta, Bárány Péter és Lajti Zsuzsa, Varga Gergely Gyula és Elek Ildikó, Vámos 

Csaba és Nagy Angéla, Nagy Gábor és Mata Edit. 

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

Franczel Mihályné Pányiszkó Ilona Zsuzsanna (79), Závaczki Andrásné Aradvári Mária 

(75), Kiss Istvánné Nagy Mária Margit (61), Bachát Lászlóné Schárbert Éva Mária (86), 

Nagy Andrásné Harman Mária (94), Lakatos János (83), Nagy András (71), Kovács 

Gyuláné Németh Ilona (86), Smid István (57), Béres Miklósné Orosz Julianna (59), 

Liptai Ferenc (63), Kovács Jánosné Balázs Erzsébet (90), Hadobás Lászlóné Csernyik 

Ilona (89), Török Pál (75), Bajusz Lajos Csaba (57), Kovács Erzsébet (72). 

Összeállította: Horváth Csabáné 

 

 

 

Hírek oktatási intézményeink életéből 

 

 Az óvodából a négy csoportból 14 gyermek ballagott el és megy iskolába. 

 Az általános iskolában a nyolcadikos végzősök száma 53 fő volt. A leendő első évfolyam-

ra 56 gyermeket várnak. Az ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet 2015. augusztus 30-án, va-

sárnap délután 4 órakor lesz. 

 A gimnáziumban három osztályban összesen 70 diák érettségizett és mondott búcsút az 

Alma Maternak.  

 Kiváló munkája elismeréseként Vietórisz József díjat kapott Tar Jánosné, a Nyíregyházi 

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója és Hoffmann Ferencné, aki az 1.b  osz-

tály tanító nénije volt az elmúlt tanévben. 

 A Luther Márton Kollégium tanárai és diákjai május 27-én búcsúztak nyugdíjba vonuló 

igazgatójuktól, Martinovszky Istvántól, aki 15 éven keresztül volt az intézmény igazgatója. 

Szolgálati ideje alatt épült a ma már 130 főt befogadni képes kollégium. 

Az ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével dr. Fabiny Tibor püspök is. Isten áldását kér-

jük nyugdíjas éveire és presbiteri szolgálatára. 
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Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 

 

Augusztus 1-jén, szombaton 18 órakor a Nagytemplomban rendkívüli zenés áhítatot tartunk. 

Thomas Greif nürnbergi orgonaművész Bach, Karg-Elert és Francaix orgona-

műveket ad elő. 
 

Augusztus 16-án, vasárnap 18 órakor a Nagytemplomban a zenés áhítaton Horváth Zoltán ko-

lozsvári orgonaművész Scheidemann, Buxtehude, Bruhns, Bach, Ruzitska és Su-

lyok orgonaműveket ad elő. 
 

Augusztus 28-án, pénteken 15 órától a Nagytemplomban dr. Fabiny Tamás, az Északi 
Evangélikus Egyházkerület püspöke lelkésszé szenteli Tóth Orsolya 
nyíregyházi frissen végzett lelkészt. 

 

SZEPTEMBERI ELŐZETES 

 

Szeptember 5-én, szombaton 10 órától családi napot tartunk Kálmánházán. 

Szeptember 9-én, szerdán 18 órakor a Luther téri gyülekezeti teremben dr. Reuss András profesz-

szor fog előadást tartani Luther, Melanchton és az iskola címmel a Reformáció 

és oktatás előadássorozat keretében. 

Szeptember 12-én, szombaton 10 órától családi napot tartunk Mandabokorban. 

Szeptember 12-én, szombat délután 15 órakor a Luther téri gyülekezeti teremben ifjúsági találko-

zó lesz 10-16 éves fiatalok részére. 

Szeptember 19-én, szombaton gyülekezeti kirándulás lesz Harangodra 
 

+    +    + 

 
Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, 

de a nyomdai költség így is jelentősen megterheli az egyházközség költségvetését, 
ezért a kiadvány megjelenésének támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 
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E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 

Készült: A Grafit Nyomdában 800 pld.-ban. 
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