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ISMERD MEG TEREMTŐD SZÁNDÉKÁT VELED! 
 

„Ismerd meg magadat!” 
A delphoi jósdán szereplő 
felirat sokak számára is-
merős felszólítás. Az önis-
meret azért fontos, hogy 
felfedezzük a csodálatos 
Istent. Felfedezzük a min-
dennapi csodákat. Az önis-
meret egyedüli forrása: Is-
ten ismerete rólunk. 

Pál apostol hozzáteszi: 
"Mert az Ő alkotása va-
gyunk, akiket Krisztus Jé-
zusban jó cselekedetekre 
teremtett." (Ef. 2,10) Te-
remteni azt is jelenti: „keze munkája, műve”. Mi mindannyian Isten „kézműves” remekművei 
vagyunk. Nem tucat termékek, hanem Isten egyedi mestermunkái! Isten teremtő szándékkal 
alkotott egyedivé, úgy, hogy a szolgálatunk is speciális, testhezálló legyen. 

A zsoltáros Dávid dicsőítette Istent azért a különleges, személyes figyelemért, amellyel az em-
bert a legparányibb részletekig megtervezte, létrehozta. Ő nem csak megformált születésünk 
előtt az anyaméhben, hanem életünket, jövőnket, mindennapunkat eltervezte, hogy fejlődhes-
sünk az Ő csodálatos tetteinek meglátására. 

Ennek ellenére a hétköznapok valósága mást mutat: 
 

„Isten megteremtette az embert, és kezet adott neki. 
Kezet adott arra, hogy építsen, de az ember megtanult rombolni. 
Kezet adott arra, hogy simogasson, de az ember megtanult ütni. 
…Kezet adott arra, hogy imádkozzon, és ő megtanult átkozni.” 

 

Isten minden bajt, nehézséget felhasználhat öntőformaként, hogy alkalmassá tegyen a szol-
gálatra. Képessé tegyen az Ő megismerésére, és saját magunk tisztán látására. Isten soha nem 
adott volna tehetséget, érdeklődést, rátermettséget, élettapasztalatot, ha nem állna szándéká-
ban, hogy ezzel az Ő csodálatos birodalmát építsük. 

Ismerjük meg Istent, ahogyan a Szentírás tanítja, hogy azzá válhassunk, amivé megálmodott… 
 

Sztankó Gyöngyi lelkész  

 

„Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos; 
csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.” (Zsolt 139,14) 
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TÁJÉKOZTATÓ PRESBITERI ÜLÉSRŐL 
 

A koronavírus járvány miatt a Presbitérium néhány hónapig nem ülésezhetett. A halasztha-
tatlan döntéseket (egyetlen ilyen döntés volt, melyről a Hírmondó XXIX. évf. 3. számában be-
számoltunk) elektronikus formában hozhattuk meg, így a július 8-i ülésre rendkívül sok témában 
kellett döntéseket hozni, ezek az alábbiak voltak: 

 

A Presbitérium 
 

• elfogadta a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola (a továbbiakban: Intézmény) 2019. évi egyszerűsített beszámolóját, valamint 
2020. évi költségvetését, 

• elfogadta az Intézmény intézményvezetői, vezető-helyettesi, illetve tagintézmény-veze-
tői pótlék és ösztönzési kereset-kiegészítésének összegeit a 24/2020 (II.24.) Kormányrendelet 
szerint július 1-jei hatállyal, 

• elfogadta Dr. Kovács László Attila tájékoztatását a veszélyhelyzet alatti intézkedésekről, 

• határozatot hozott a Lelkészi Életpálya Modell (LÉM) szerinti besorolási bérek támoga-
tási igénye felterjesztéséről, 

• megerősítette az Intézmény Alapító Okiratának módosításáról távszavazással hozott 
8/2020 (05.27) NYEK-Pb határozatát, 

• határozatban fejezte ki köszönetét az Intézmény tantestületének a digitális oktatás te-
rén kifejtett eredményes munkájának elismeréséül, 

• határozatot hozott a választói névjegyzék véglegesítéséről, 

• határozatot hozott a lelkészi álláshely megüresedésének kimondásáról és Adámi László 
helyettes lelkészi megbízatásának jóváhagyásáról. (Amint az a Hírmondó olvasói előtt ismere-
tes, Adámi László 2020. május 12-én nyugdíjba vonult, 2020. május 13-tól - visszavonásig - Dr. 
Fabiny Tamás elnök püspök úr pedig helyettes lelkészi szolgálatba küldte ki egyházközsé-
günkbe.), 

• határozatot hozott továbbá Adámi László helyettes lelkészi díjlevelének jóváhagyásáról, 

• határozatot hozott a lelkészválasztás módjáról, mely szerint - élve a törvény nyújtotta 
lehetőséggel - jelölés útján, meghívással kívánja a megüresedett helyet betölteni, 

• határozatot hozott a jogszabályban előírt lelkészválasztási Jelölő Bizottság 3 tagjának 
megválasztásáról; Veres Jánosné, Veczánné Repka Jolán, valamint Dr. Kovács László Attila sze-
mélyében, 

• határozatot hozott a megválasztandó lelkész díjlevelének jóváhagyásáról, 

• elfogadta az egyházközség 2019. évi egyszerűsített beszámolóját, valamint az egyház-
község 2020. évi költségvetését, 

• elfogadta az egyházközségi elektronikus térfigyelő rendszer üzemeltetésének részletes 
előírásairól szóló szabályzatát. 
 

Dr. Kovács László Attila               Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész            egyházközségi felügyelő  
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A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 2019 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓJA ÉS 2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Az Egyházközségi Számvevőszék az ellenőrzési program szerint helyszíni ellenőrzést végzett a 
Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségnél. Az egyházközség gazdálkodását a Magyarországi 
Evangélikus Egyház zsinati törvénye, valamint a vonatkozó hatályos világi törvények betartásá-
val végezte. 

 

Az egyházközség működése, háztartása megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, vala-
mint a szervezet belső szabályainak. A gazdálkodás racionális, a törvényi előírások betartásával 
folyik, minden gazdasági esemény feldolgozása és dokumentálása hitelesen, a számviteli alap-
elveknek megfelelően történik. 

 
TÉTELEK-BEVÉTEL (HUF) 2019. évi beszámoló 2020. évi költségvetés 

Gyülekezeti tagoktól-magánszemélyektől 31 313 900 25 000 000 

Továbbítandó bevételek 2 428 170 960 000 

Szervezetektől 423 384 600 000 

Egyházi szervezetektől kapott támogatás 9 413 787 14 335 000 

Külföldi egyházi szervezetektől kapott tám. 777 729 0 

Központi költségvetéstől kapott támogatás 3 662 386 2 600 000 

Önkormányzati támogatás 200 000 200 000 

Ingatlanok bevételei 16 459 000 16 459 000 

Egyéb bevétel 454 128 0 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 

Pályázatok 32 036 090 0 

Továbbutalási céllal kapott támogatások 278 255 440 282 419 473 

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 375 424 014 342 573 473 

   

TÉTELEK-KIADÁS (HUF) 2019. évi beszámoló 2020. évi költségvetés 

Személyi jellegű kiadások 30 255 533 33220 000 

Adók járulékok-központi költségvetési 1 023 052 1510 000 

Egyházi szervezeteknek fizetett adók 2 916 921 3 150 000 

Hitéleti rendezvények 3 593 765 650 000 

Reprezentáció 848 830 600 000 

Működési költségek 13 153 427 11 065 000 

Gépjármű használat 1 980 394 1 450 000 

Egyházi szervezeteknek fizetett kötelezettségek 1 085 700 670 000 

Továbbítandó egyházi adományok 1 908 622 1 630 000 

Ingatlanokkal kapcsolatos beruházás, javítás 9 349 124 21 700 000 

Eszközök, felszerelések vásárlása 3 937 838 1 300 000 

Egyéb kiadások 3 617 159 400 000 

Pályázatok költségei 9 133 735 4 748 000 

Központi költségvetési támogatás továbbutalása 274 248 028 277 630 000 

KIADÁS ÖSSZESEN: 357 052 128 359 723 000 

 
Összeállította: Veresné Kása Anita 

egyházközségi gazdasági ügyintéző 
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A NAGYTEMPLOM FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAINAK JELENLEGI ÁLLÁSA 
 

Ma különös látvány 
tárul a Nagytemplom 
küszöbét átlépő ember 
tekintete elé. A főhajót 
teljes magasságig (10-
13 méter) beállvá-
nyozva láthatjuk. Az 
állvány tetejéről nézve 
a bordaívek és boltoza-
tok repedései ijesztőek 
voltak, de azokat már 
különleges „fal-varró” 
technológiával eltün-
tették a szakmesterek. 

Az oltár részei 
Sztrakai Judit festőmű-

vész-restaurátor műhelyében fogják visszanyerni eredeti színüket és fényüket. A karzati díszítő 
fémrácsok és az oltár előtti rekesztőrács Lehoczky Tivadar fém szakrestaurátor műhelyében 
nyerik vissza eredeti állapotukat. Az északi és déli karzat feletti bordaívek, boltívek és az ablak 
környezetének díszítőfestése már visszanyerte eredeti pompáját, Király József és Király Géza 
díszítőfestőknek köszönhetően. Már elkezdték a főhajó festésének felújítását is. 

A kábelek cseréje és falba süllyesztése nagy részén már túl vagyunk. Ezt a munkát a generál-
kivitelező Euro-Mádi Kft. szakemberei végezték. Folyamatban van a cserére ítélt nyílászárók ké-
szítése és a karzati padlók, lépcsők részleges felújítása is. Az előttünk álló hetekben látványos 
munkálatokra számítunk, mert egyre több felújított elem fog visszakerülni a helyére. Istennek 
legyen hála érte! 

 

Fényképek: Nádasi Tamás              Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész   
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FELÚJÍTÁSI MUNKÁK A KISTEMPLOMBAN 
 

Új, a meglévő bútorzathoz illő énekszám-tábla készült a Kistemplom részére. A tábla magas-
sága állítható, így kényelmesen cserélhetők rajta a számok. Ugyanannak az asztalosnak, Balku 
Sándor kölcsei evangélikus presbiternek a keze munkáját dicséri, aki a templom padjait készí-
tette, a számtartó kazettát pedig Martinovszky István körzeti felügyelő újította fel. A Kistemp-
lom főbejárati ajtaját Jónás József egyházfi kijavította és újra festette, akinek hálásan köszönjük 
szép és önzetlen munkáját. 

 

Fényképek: Nádasi Tamás               Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész 
 

TEMPLOMSZENTELÉSI ÜNNEP A MEGÚJULT EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN ÉRPATAKON 
 

Hálaadó istentisztelet keretében 2020. július 5-én került sor a felújított evangélikus templom 
újraszentelési ünnepségére Érpatakon, melyről közreadjuk a Kelet-Magyarországban, illetve az 
Evangélikus.hu portálon is megjelent tudósítást. 

Mint Adámi László körzeti lelkész (a hálaadó istentisztelet igehirdetője) elmondta, az 1886-
ban épült és évtizedek óta csak a reformátusok által használt, de evangélikus tulajdonban lévő 
templom az elmúlt években már nagyon rossz állapotba került. Néhány éve a mennyezete is 
beszakadt egy helyen és „beköltöztek” a galambok, így elkerülhetetlenné vált a teljes felújítása. 

Éppen ekkor, a megfelelő időben nyílt azonban lehetőségük arra, hogy bejelentkezzenek az 
egyházi épített örökség megóvására kiírt állami pályázatra. A Nyíregyházi Evangélikus Egyház-
község kapott is erre támogatást, így 2019 szeptemberének végén elkezdődhettek a munkála-
tok. Azok idén márciusra be is fejeződtek, de a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatti véde-
kezési intézkedések bevezetése akkor nem tette lehetővé az ünnepség megrendezését. 

A korlátozások feloldását követően most kerülhetett sor az ünnepi hálaadó istentiszteletre, 
amelyet - „Istent dicsőítve, az Úr Jézus Krisztusban kapott kegyelméért hálát adva, Szentlelké-
nek segítségét kérve” - evangélikus és református közös szolgálattal tartottak meg. Hiszen a két 
testvéregyház - ahogyan korábban - ezután is együtt fogja használni majd a templomot. Éppen 
ezért a felújított épület három kulcsából egyet-egyet a két felekezet lelkésze, egyet pedig a köz-
ség nevében Nagy Imre Attiláné, Érpatak polgármester asszonya kapott meg. 
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A renovált templom szentelé-
sét Zsarnai Krisztián, a Hajdú-Sza-
bolcsi Evangélikus Egyházmegye 
esperese, valamint Dr. Gaál Sán-
dor, a Nyírségi Református Egy-
házmegye esperese végezte, az 
igét hirdető evangélikus körzeti 
lelkésszel, Molnár Csilla, évtize-
dek óta itt is szolgáló református 
lelkésznővel és a jelenlévő többi 
lelkipásztorral együtt. Az immár 
nyugdíjas, de püspöki kiküldés 
alapján helyettes lelkészként to-
vább szolgáló Adámi László ige-
hirdetése 1Pt 2,5 alapján hang-
zott: „Ti magatok is mint élő kö-
vek épüljetek fel lelki házzá, szent 
papsággá, hogy lelki áldozatokat 
ajánljatok fel, amelyek kedvesek 
Istennek Jézus Krisztus által.” 

A hálaadó istentisztelethez Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész és Veczánné Repka Jolán 
egyházközségi felügyelő által vezetett közgyűlés kapcsolódott, melyen köszöntések hangzottak 
el. A kicsiny templomba be sem férő - sokfelől összejött, több felekezetű - népes gyülekezet 
együtt fohászkodhatott az alkalmi kamarakórus énekével is: „Igéddel áldj meg bennünket, 
Urunk!” Az alkalomhoz szabadtéri, sátras szeretetvendégség kapcsolódott. A régen várt ese-
ményt megtisztelte jelenlétével többek között Dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képvise-
lője is. Az ünnepségről készült videóösszeállítás megtekinthető az alábbi linken a „Nagytemplom 
Nyíregyháza” YouTube csatornáján: youtube.com/watch?v=eZDDWcNoHhQ. 

 

Nádasi Zoltán Sándor újságíró                 Adámi László lelkész 
 

BORBÁNYA ÉS VARGABOKOR 

Borbányán a nyár elején 
végre elkészült az új temp-
lomajtó, Hibján György asz-
talos mester munkája: öröm-
mel tárjuk ki az istentiszte-
letre érkezők előtt! 

Emellett a gyülekezet nyil-
vánossága előtt ezúton is 
szeretnénk megköszönni 
azoknak a testvéreknek - Sze-
gedi Sándornak, Jónás Jó-
zsefnek és Oláh Istvánnak - 
az óriási mértékű munka-fel-

ajánlását, önkéntes fáradozását, akik 2020. június második és harmadik hetében elvégezték a 

Fénykép: Nádasi Tamás 

https://www.youtube.com/watch?v=eZDDWcNoHhQ
https://www.youtube.com/watch?v=eZDDWcNoHhQ
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szükséges faljavításokat, az oltártérben lévő falikép és a temp-
lombelső festését. Köszönetet mondunk a takarítást végző 
testvérek, kiváltképpen a templomot és környezetét folyama-
tosan rendben tartó Molnár házaspár szolgálatáért is! 

Az ÚR áldása kísérje mindazokat, akik részt vettek ezekben 
a feladatokban és azokat is, akik ide - a jövőre 70 éves szente-
lési évfordulójához érkező borbányai evangélikus templomba 
- járnak hétről hétre Isten igéjéért! 

 

30 éve, 1990. július 29-én történt a vargabokori Immánuel 
evangélikus imaház fölszentelése! Az idei kerek évfordulón 
nem tudtunk olyan ünnepséget tartani, mint szerettük volna: 
közbejött a világjárvány és az imaház felújítása sem fejeződött 
még be. Ezért a templomszentelési ünnepen készült egykori 
videót tettük közzé az egyházközség Nagytemplom Nyíregyháza YouTube csatornáján: hála-
adással emlékezünk Isten csodáira a próbák közepette is! 

Az eredeti beszámoló az ünnepről az Evangélikus Élet 1990. szeptember 2-i számának címlap-
ján jelent meg, és az alábbi linken keresztül elolvasható az interneten is: library.hungari-
cana.hu/hu/view/EvangelikusElet_1990/?pg=144&layout=s. Az építkezésen - és feleségével 
együtt az imaháznál azóta is - rengeteget dolgozó (a videó elején az elkészült imaház kulcsát a 

püspöknek átadó) Veres János testvérünk 
az utóbbi hetekben kórházba került, de 
már otthon lehet. Imádkozunk érte! 

Veres Jánosné körzeti felügyelő testvé-
rünk jelezte, hogy augusztus végétől nem 
tudja tovább vállalni az imaház körüli gond-
noki teendőket. Köszönjük 3 évtizedes szol-
gálatát ezen a téren is, és keressük utódját! 
Isten adjon új kezdetet ismét ezen a he-
lyen, hogy a fiatal nemzedékből is legyenek 
olyanok, akiknek élete Krisztusban megújul 
és a Szentlélek örömében szolgálnak az Ő 

dicsőségére és emberek üdvére!  
            Adámi László lelkész 

 

ISTEN CSODÁLATOS TERVEI VALÓSULTAK MEG KÖZÖS ÉLETÜNKBEN 
 

„Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs Hozzád fogható. Szeretném 
hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni.” (Zsolt 40,6) 

Nem mindennapi és magától értetődő dolog, hogy valakik megérik a 60. házassági évfordu-
lójukat: ez rendkívüli ajándék, ezért szeretnék bizonyságot tenni e sorokkal Isten hűségéről, sok-
szor megtapasztalt kegyelméről. 

Az első csoda, hogy két életút egyáltalán találkozott. Férjem Nyírkarászban született, görög-
katolikus hitben nőtt fel. Kisvárdán érettségizett, és Miskolcon a Műszaki Egyetem Gépészmér-
nöki karán volt végzős hallgató 1956-57-ben. Kiváló matematikusként egyértelmű volt, hogy 
egyetemi oktatóként fogja folytatni pályáját. 

https://www.youtube.com/channel/UCTVTMpiErrEJM4HM9Z6iZ3w
https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusElet_1990/?pg=144&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusElet_1990/?pg=144&layout=s


8 Hírmondó 2020. augusztus 
  

Én Nyíregyházán nőttem fel, a Zrínyi gimnáziumban érettségiztem, és ugyanebben az időben 
a Budapesti Műszaki Egyetem III. éves hallgatója voltam. 

Jött a csodálatos októberi forradalom, és utána a szörnyű megtorlás. Férjemet, mint az egye-
temi diákság egyik vezetőjét, 1957 februárjában letartóztatták, és úgy tűnt, hogy jó pár év bör-
tön vár rá. Itt újra az Úr avatkozott be az életébe, és pár hónap múlva csodával határos módon 
kiszabadult, de az egyetemi karrier bezárult előtte. Úgy tűnt, hogy sehol sem akarják alkalmazni, 
mikor a Nyíregyháza székhelyű Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság egy régi vágású mérnöke 
elment gépészmérnököt keresni Miskolcra. Ő nem riadt vissza az „ellenforradalmártól”, és el-
hozta Nyíregyházára, mert olyan nagy szükség volt jó szakemberre. 

Én 1959 júniusában végeztem vízépítő mérnökként, és Budapesten képzeltem el a jövőmet, 
hiszen két testvérem már ott vert gyökeret. Engem is váratlanul ért a vízügyi igazgató meghívása 
Nyíregyházára, hiszen itt a keleti végeken olyan nagy szükség volt mérnökre, hogy még egy nő-
nek is örültek. Én magam is szívesen jöttem haza a meleg családi fészekbe. 

Férjemmel „első látásra” egymásba szerettünk, ma is hiszem és vallom, hogy az Úr adta szí-
vünkbe ezt az érzést, amely mai napig is tart. Karácsonykor már eljegyzés volt, és találkozá-
sunkra egy évvel, 1960. június 26-án, édesapám összeesketett minket a nagytemplomban. 

Életünk minden területén megtapasztaltuk az Úr kézzelfogható áldásait. Házasságunkat egy 
alig 10 m2-es, mellékhelyiségek nélküli vízügyi vendégszobában kezdtük, de másfél év múlva 
szolgálati lakásként felépült az a társasház, amelyben a mai napig is lakunk. Két lánykánk már 
ide érkezhetett. Férjemmel sok minden összeköt minket. A 60-as években indult a megyében a 
közműves vízellátás. Városok és községek vízellátási, vízműtelep terveit készítettük el közösen. 

Nem voltunk a rendszer kegyeltjei, szerényen éltünk, nem telt nyaralásra, különösen kül-
földre nem. Isten ebben is gondoskodott rólunk. A Vízügyi Igazgatóság által létesített Oláhréti 
tározótónál potom áron kaptunk vízparti telket. Ott tanultak meg gyerekeink nyáron úszni, télen 
korcsolyázni. Közben szálltak az évek, ők is felnőttek, diplomát szereztek, férjhez mentek. Isten 
ajándékaként fogadtuk az öt unokát, akik gyerekkoruk nyarait szintén Császárszálláson, a táro-
zótó mellett töltötték a természet közelében. 

Lassan eljutottunk a nyugdíjas korig. Én Isten akaratát megértve, egy év korengedménnyel 
jöttem el, így az 1990-ben induló hitoktatásban vállaltam tíz évig szolgálatot. Isten hűséges sze-
retetének jeleként a Jókai Mór Református Általános Iskolában alsó tagozaton két lányunoká-
mat is oktathattam hittanra. Hálával tartozunk Istennek azért is, hogy az egyházközség életében 
is kaphattunk szolgálatot: voltunk mindketten presbiterek, én több ízben körzeti, majd összgyü-
lekezeti feladatot is végezhettem. 

Isten csodálatos ajándékaként éltük meg, hogy Orsolya uno-
kánk a lelkészi pályát választotta. 2015 augusztusában, abban a 
templomban, ahol dédapja közel 25 évet szolgált, szentelték lel-
késszé őt is. Egy év múlva ugyancsak a mi templomunkban kö-
tött Pápai Attila lelkésszel házasságot. Most a 60. házassági év-
fordulónk előtt pár hónappal először látogattak haza fiacskájuk-
kal, Gellértkével Nyíregyházára, így mi is karunkba vehettük 
dédunokánkat. Június 28-án, vasárnap a gyülekezeti teremben 
sok kedves hittestvérünk jelenlétében, Zsarnai esperes úr felejt-
hetetlen igehirdetése után, Tőle kaptuk meg az áldást még hát-
ralévő életünkre.        Demcsákné Balczó Ildikó  
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SZTANKÓ GYÖNGYI 40 ÉVE VÉGZETT TEOLÓGUSKÉNT 
 

"Az Úr segített el bennünket egészen idáig!" (1 Sám 7,12) 
 

Egyházközségünk parókus lelkésze, Sztankó Gyöngyi 1980 júniusában végzett az Evangélikus 
Teológiai Akadémián, egyházközségünkben 1980. augusztus 1-től lépett szolgálatba. Az eltelt 40 
év alatt különféle szolgálatokban, de egy szolgálati helyen végezte lelkészi feladatait, amely 
egyedülálló a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben. 

A 40 éves szolgálatot 
elismerő diplomát 2020. 
szeptember 4-én veheti 
át ünnepélyes keretek 
között az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem 
tanévnyitó ünnepségén. 

Az egyházközségünk-
ben végzett 40 éves ál-
dozatos lelkészi tevé-
kenységéért az egyház-
község vezetősége kö-
szönetét és elismerését 
fejezi ki. 

 

Dr. Kovács László Attila 
igazgatólelkész 
 

Veczánné Repka Jolán 
egyházközségi felügyelő 

 

NAPKÖZIS TÁBOR ROZSRÉTSZŐLŐBEN 
 

Július 27 és 31. között az 
idén is megrendezésre ke-
rült a sokak által nagyon 
várt Rozsréti Tábor. Gon-
dos szervezés, több részle-
tes megbeszélés előzte 
meg, de megérte! Az idei 
év vezérigéje, ami megadta 
az ige körüli összegyüleke-
zésünk irányát, a 119. Zsol-
tár jól ismert 105. verse 

volt: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” 
A hét témája: Szuper (h)ősök Isten szolgálatában, a Bibliából jól ismert személyek élettörté-

netének egy-egy epizódját vette górcső alá. A napok rendszeresen dicséretekkel és rövid áhítat-
tal kezdődtek. Ezekben a körzet lelkésznője, Sztankó Gyöngyi mellett teológus hallgatóink, Bakai 
Vivien és Jávori Fülöp szolgáltak. A dicséretek színesebbé váltak élő hangszeres kísérettel: ebben 
Jávori Fülöp és Hugyecz Péter voltak segítségünkre. 

Evangélikus Teológiai Akadémia végzett hallgatói - 1980. június 
Hátsó sor: Bence Imre, Varsányi Ferenc, Hafenscher Károly, Laborczi Géza, 

Szentpétery Péter, (†)Tekus András 
Első sor: (†)Seben István, Sztankó Gyöngyi, Szent-Iványi Ilona, Mosoni Edit, 

Amriskó Mária, Lupták György 



10 Hírmondó 2020. augusztus 
  

A délelőtti foglalkozások korcsoportonként zajlottak. Három csoportban (óvodás, kisiskolás, 
konfirmandusok), többféle gazdag és színes műhelymunka segítette a gyerekek lelki épülését. 
Ezekben az anyagyülekezet főállású hittanárai: Hódi Eszter, Kocsár-Kozma Anett, Melichné Szu-
gyiczki Edit vettek részt segítőként. 

Mindezen lelki programok mellett még jutott idő tevékeny testmozgásra és tartalmas kirán-
dulásokra is. Így voltunk a „Nevelős farm”-on, valamint egész napos buszkiránduláson Nyírbá-
torban és Máriapócson. Az időjárás a „kegyeibe” fogadott minket, így a programok mellett ter-
mészetesen jutott idő sok örömteli, vidám pillanatra és ízléses „mókára” is. 

Gyorsan eltelt az öt nap? Kétség nem fér hozzá! Lelkileg gazdagodtunk? Minden bizonnyal! 
Az az őszinte reményünk, hogy jövőre folytatás következik. Már várjuk! 

Melichné Szugyiczki Edit 
 

„JÉZUS AZ ÉN MEGVÁLTÓM ÉS BARÁTOM” 
 

Ezzel a címmel tartottuk meg idén az 
5 Napos Klubokat, összesen 4 helyszí-
nen: Érpatakon, Vargabokorban, Borbá-
nyán és Nagycserkeszen. A Vasárnapi Is-
kolai Szövetség (VISZ) által összeállított 
bibliai történetekben arról beszéltünk a 
gyerekeknek, hogyan lehet az Úr Jézus a 
barátjuk. Amy Carmichael indiai misszi-
onáriusnő életén keresztül pedig az Is-
tennel élt élet egy-egy kérdését jártuk 
körbe. Sokat énekeltünk, játszottunk 
együtt. Szolgált köztünk Kertészné Ági 
néni VISZ munkatárs, metodista és re-
formátus fiatalok, és gyülekezetünk hittanárai. 

Összesen 68 gyermeket érhettünk el az evangélium üzenetével, és két gyermekről tudhatjuk, 
hogy elfogadta Jézust Megváltójának! Hálásak vagyunk mindazért, amit Isten köztünk és ben-
nünk végzett! 

Adámi Márti  

A gyermekklub résztvevői Érpatakon 

A gyermekklub résztvevői Vargabokorban és Borbányán 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

„Csak én tudom, mi a tervem veletek” (Jer 29,11) 
 

Áprilisban a koronavírus járvány miatt nagyon bezárt há-
zamban kellett napról-napra egyedül élnem. Nehéz napokat 
éltem, hiszen napról napra egy szót sem váltottam senkivel. 
A gyermekemmel beszéltem telefonon, s eközben arra let-
tem figyelmes, hogy a ház falán képek jelentek meg, fénnyel 
változva. Más sem hiányzott, csak a félelem vett erőt rajtam. 
Ez napról napra megjelent, így kezdett a napom elviselhetet-
len lenni, ez egyre súlyosabb lett. Nem szűnt a kép, a Gonosz 
legyőzött, már úgy döntöttem, hogy hiába imádkozom, olva-
som az Igét, nincs segítség. 

Ez hosszú ideig így telt, amikor kértem a gyermekem: hadd 
menjek hozzájuk pár napra. Így lettem Sóstóhegy lakója, bár 
már négyen voltunk együtt, mégis ott elkezdődött az éjszakai 
föntlevésem, ahol minden éjszaka rémálmaim voltak. Alig 
aludtam valamit, és sokat sírtam. Föltettem az Úrnak a 
„MIÉRT ér ez engem?” kérdést. A lelki betegség mellett még 
testi betegségem, fájdalmas lábfájásom is lett. 

Egyik napon a gyermekem arra kért, hogy lelkésznek valljam meg bűneimet, visszamenőleg, 
gyermekkoromra is tekintettel, amit még nem vittem az Úr elé. Ezt el is fogadtam, és igyekeztem 
mindent emlékezetemből adódóan megvallani. Ekkor a következő napokban az Úr személyesen 
szólt, és azt mondta: „Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek”, … „jólétet és nem romlást 
tervezek.” (Jeremiás 29,11-12) 

Ekkor már volt egy reményteljes napom, hogy az Úr szólt, (tehát van kiút a rosszból), de itt 
még nincs vége. Úgy éreztem, haza tudok menni, mert bíztam az Úrban. Hazaköltöztem, és ott-
hon másnap nem tudtam a lakásban maradni. Egyik kedves imatársam azt mondta, ha nem tu-
dok otthon aludni, aludhatok nála. Két éjszaka elfogadtam, imádkoztunk minden nap együtt. Ez 
idő alatt arra gondoltam, elfogadom gyermekem tanácsát. Felhívtam a megbeszélt lelkészt, és 
arra kértem: kész vagyok megvallani bűneimet Jézusnak őelőtte, mint tanú előtt. Mert az ember 
azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Jézus megszabadított min-
den megkötözöttségemből, a félelemből, és szabaddá tett, gyógyulást hozott, örömömre! 

Legyen áldott az Úr neve, és megígértem ezt a kérésemet: ha megszabadít ezekből a próbák-
ból, bizonyságot teszek az Úrnak, hogy aki elolvassa, okuljon belőle! 

 
 

Én bemehetek házadba, 
Mert Te nagyon szeretsz engem, 

És szent templomodban leborulok, 
Mert tisztellek, és szeretlek Téged! 

 
Balogh Lászlóné (77)  
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ISMÉT KENYÁBAN - TALÁLKOZÁS A PÁRTFOGOLT GYEREKEKKEL 
 

Néhány hét híján 13 éve kezdődött az a szolgálat Kenyában, melynek keretében az Evangéli-
kus Külmissziói Egyesület hivatalos hátterével, és sok-sok magyar ember adományainak köszön-
hetően 40 árva gyermeknek biztosítunk minden nap egy tányér egyszerű, meleg ételt, és to-
vábbi mintegy 40 gyermeknek fizetjük ki rendszeresen a tandíját. 

Mialatt Kenyában éltünk - 2013-ig -, szinte napi kapcsolatban álltam a kis árvákkal, és amikor 
készülődtünk haza, bizony felmerült a kérdés: mi lesz a gyerekekkel, mi lesz a szolgálattal, ha mi 
6000 km távol vagyunk tőlük? Csodálatos módon mutatott rá Urunk, hogy nem a mi közel- vagy 
távollétünkön múlik a szolgálat sorsa, hanem az Ő áldásán. Hazatérésünk után nemhogy elsor-
vadt, sokkal inkább bővült, s bővül ma is. A gyerekek viszont hiányoznak! Jóllehet, rendszeres 
híreket kapunk róluk az Uhuru gyülekezet két lelkészétől, értesülünk tanulmányi eredményeik-
ről és sorsukról, a személyes találkozást semmi sem pótolja. Ezért kétévente, saját költségünkön 
meglátogatjuk őket. 

Ez év elején - még a Covid-mentes időszak utolsó percei-
ben - ismét lehetőségünk volt kiutazni Kenyába. Ezúttal 12-
en mentünk, velünk tartott többek között négy orvos, egy 
szakápoló és egy lelkész is. Három napos tábort szerveztünk 
a gyerekeknek, azért, hogy minél több időt tölthessünk 
együtt, sokat játszhassunk és beszélgethessünk. Az orvosok 
pedig mindenkit alaposan megvizsgáltak, néhány labor tesz-
tet végeztek és vitaminokat adtak a gyerekeknek. Szemvizs-
gálat is volt, és az ő élethelyzetükhöz illő ismeretterjesztő 
előadásokat is hallhattak. Mindezért jutalmul igazán vagány 
napszemüveget kaptak ajándékba, ami nem mellesleg a 
forró, szennyezett, poros környezetben rendkívül hasznos 
szemük egészségének megőrzése szempontjából. 

Az afrikai emberek többsége nagyon szeret, és igen szé-
pen tud énekelni. Mambó - egy utcagyerekből lett pártfogoltunk, aki befejezhette az iskolát, 
sofőr lett belőle és ma már családja van - vállalta fel az éneklés vezetését, így minden áhítat 
előtt zengett Istenünk dicsérete. Örömmel tapasztaltuk, hogy a vasárnapi gyerekórák, a gyüle-
kezetben töltött idő, a konfirmációi oktatás meghozta gyümölcsét: a gyerekek jó bibliaismeretre 
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tettek szert és értően, átgondoltan, hitükről bizonyságot téve válaszoltak/reagáltak az interaktív 
foglalkozások során. Jézus mondja: „… aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé 
meg nem szomjazik, mert az a víz örök életre buzgó forrássá lesz benne” (Jn 4,14). 

Ez az ige volt a mottója alkalmaink-
nak, a VÍZ, ami Afrikában oly nagyon 
drága, és amit annyira nélkülöznek, de 
az Élet Vizét Urunk ingyen és bőven kí-
nálja mindannyiunknak. Különös jelen-
tőséget adott témánknak az a nagy-
szerű ajándék, amivel Isten szinte az 
utolsó percben örvendeztetett meg ki-
csiket és nagyokat: sikerült nagyon jó 
áron olyan szállást találnunk, amihez 
egy kis úszómedence is tartozott. Ott 
aztán volt önfeledt pancsolás! 

Én magam az idő túlnyomó részét azzal töltöttem, hogy személyesen beszélgettem minden 
pártfogolttal. Azokat a fiatalokat is meghívtuk, akik már „kinőttek” a programból, ma már dol-
goznak és néhánynak családja is van. Semmihez sem tudom hasonlítani azt az érzést, amikor 
mesélnek arról, hogyan rendeződött az életük a támogatásnak köszönhetően, és ezért – amel-
lett, hogy nekünk és pártfogóiknak is megköszönik -, végtelenül hálásak Istennek. A gyerekek 
megrendítő dolgokról is beszámolnak, nehéz, küzdelmes sors jut nekik, de roppant bizakodók 
és hálásak a támogatásért. 

Egy ilyen utazás és tábor megszervezése sok figyelmet igényel, és rengeteg feladattal jár. Bi-
zonytalanságok, bosszúságok, a részletek apró megtervezése, szállás, program, a gyerekeknek 
vitt sok ajándék beszerzése, sokáig folytathatnám a sort. De nagyszerű volt mindvégig tapasz-
talni, hogy Urunk, aki 13 évvel ezelőtt ezzel az igével indított el erre a szolgálatra: „Tedd meg, 
amire módot találsz, mert veled lesz az Isten” (1Sám 10,7) nemcsak kiegyenesíti az utakat, el-
gördíti a sziklákat és eloszlatja a felhőket, hanem megőriz, megáld és sok örömmel is megaján-
dékoz.          Bálintné Kis Beáta 

 

(A Kenyában töltött közel nyolc évünkről és az árvák között zajló szolgálatról részletesebben 
az Újra Afrikában című könyvben lehet olvasni.) 
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GYERMEKOLDAL 
 

A Teremtő dicsérete XI. - A Teremtő 
 

Sir Francis Bacon (olvasd: szőr frenszisz békön) szerint: „Isten két 
könyvet adott nekünk: a Természet Könyvét és a Bibliát”. Ha meg aka-
rod ismerni Istent, akkor mindkét könyvét tanulmányoznod kell. Isten 
úgy teremtette ezt a világot, hogy megismerhető, kikutatható legyen. 
Téged pedig olyan értelemmel ajándékozott meg, amellyel képes vagy 
a világ felfedezésére. „Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilván-
való előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem 
látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől 

fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.” (Róm 1,19-20) 
A Szentírás már a legelső lapjain kijelenti, hogy Isten a Teremtő! Mózes 1. könyve, a Teremtés 

könyvének 1. és 2. fejezete arról számol be, hogyan alkotta meg Isten ezt a világot 6 nap alatt! 
A „Ki teremtette Istent?” vagy „Hol volt Isten, a teremtés előtt?” és ehhez hasonló kérdéseknek 
nincs értelme! Istent nem teremtette senki, mert nem teremtmény, Ő a Teremtő! Isten örök-
kévaló, ami azt jelenti, hogy Ő VAN, nincs kezdete és nincs vége létezésének! Hatalmának és 
szentségének titka ez, hogy nem tudjuk felfogni, és megmagyarázni létezésének mikéntjét! 

Isten szólt: „Legyen…” és amit kimondott meglett! A bolygók és a csillagok a helyükre kerül-
tek, fényévnyi távolságra voltak egymástól már a megalkotásukkor, a teremtés 4. napján. Ho-
gyan kerültek oda? Isten, akit nem köt ez a tér és idő, Ő helyezte ezeket meghatározott he-
lyükre! Számukat, nevüket is ismeri. Isten a megtervezője és a kivitelezője is ennek a világmin-
denségnek! A fák gyümölcsöt és magot hoztak, teljesen alkalmasak voltak arra, hogy táplálékul 
szolgáljanak. Isten, a Teremtő határozta meg az alakjukat, nagyságukat stb., és minden informá-
ciót erről „beleprogramozott” a növény terméshozó magjába. Isten találta ki tehát a világban 
működő törvényszerűségeket is. Az utoljára teremtett élőlényt, az embert Isten a saját képmá-
sára alkotta. Az első házaspár neve: Ádám (=ember) és Éva (=minden élő anyja) volt. Gondol-
kodtál-e már azon, hogy Ádám és Éva a teremtésük napján már felnőttek voltak, pedig még 1 
napja sem éltek!? Ne feledd: Isten teremtett világában nem minden annyi idős, amennyinek 
látszik! 

Az Újszövetség határozottan Jézus Krisztust jelöli meg, mint Teremtőt! Minden általa és reá 
nézve teremtetett a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok. Így az Újszövetség az 
Úr Jézust egyértelműen Istennel teszi egyenlővé! Személyében tehát az ember Teremtője lé-
pett az Ő általa teremtett világba, amikor kb. 2000 évvel ezelőtt megszületett erre a földre. Isten 
Jézusban lett láthatóvá. Jézus, a te Teremtőd, azért lett emberré, hogy megmentsen a bűn és a 
Sátán fogságából, és hazavigyen a vele való szeretetközösségbe. Meghalt a Golgotán, magára 
vállalva a te büntetésed. „Mert azt, aki bűnt nem ismert (Jézus Krisztust), bűnné tette értünk, 
hogy mi Isten igazsága lehessünk őbenne.” (2Kor 5,21) Jézus azonban nem maradt a halálban, 
hanem harmadnap feltámadt! Így lehetséges, hogy aki hisz a Fiúban, annak örök élete van! Jöjj 
Jézushoz, mert neki van hatalma újjáteremteni téged! 

Eszedbe jutott-e, hogy amikor az első emberpár életében először kinyitotta a szemét, Isten 
arcát látta meg először!? Micsoda kiváltság! Minden Jézus Krisztusban hívőnek megadatik, hogy 
amikor itt a földön bezárja szemét (vagyis meghal), azonnal a mennyben nyitja ki, és láthatja az 
ő Teremtőjét, Megváltóját: az Úr Jézus Krisztus arcát örökkön örökké! 

Hajagos-Tóth Katalin  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Gyermekek: Gidály Gréta Szofia, Szakács-Békési Barnabás, Tóth Erzsébet Vanessza, 
Povazsanyecz Tamás, Gyurecskó Léna, Laskay Örs, Molnár Maxim, Nagy Emese Panna, 
Medve Maja, Péter Bianka, Szénási Tamara, Molnár Gerda, Mazák Hanna, Csengeri 
Barnabás. 
 

Felnőtt: Bokor Mariann. 
Felnőtt konfirmáció: Bokor Mariann, Brondics Péter, Morauszky Tamás. 
 

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

Hibján János László és Szuchánszki Petra, Pataki Márk és Hankóczi Gitta, Liskány Péter 
és Szigili Szabina, Jenei Tamás és dr. Halkó Evelin, Palitz Tibor és Harcsa Anita, Horváth 
Milán Gyula és Kálmán Mónika, Jámbor Zoltán és Dankó Barbara, Uhrin János és Szabó 
Anikó, Balogh Csaba és Pásztor Dorottya, Simkó Levente és Petrik Bernadett, Brondics 
Péter és Bokor Mariann. 
 

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

Álmos Lászlóné Bíró Erzsébet (75), Bartha Béláné Kökényesi Mária (78), Kondor 
Sándor (73), Miholecz András (76), Tomasovszki Pál (83), Makács József (82), 
Tomasovszky Lászlóné Szabó Julianna Gyöngyike (61), Bánszki János (85), Kasik 
Lászlóné Török Ilona (91), Suták Julianna (77), Bus Lászlóné Kovács Erzsébet (85), 
Liskány Andrásné Bogár Mária (77), Henzsel Györgyné Vabják Julianna (85), Újlaky 
Gábor (86), Molitórisz Lászlóné Orosz Anna (74), Gombos András (80), Vitéz Magera 
András (84), Madár István (76), Siska Istvánné Lippa Julianna (89), Bodnár Sándor (61), 
Medve Mihályné Felföldi Mária (77), Kovács Károlyné Petris Erzsébet (78), Moravszki 
Magdolna (69), Kiss Andrásné Pristyák Mária (69), Miholecz Zoltán (55), Kovács 
Mihályné Garai Erzsébet (90), Benkó Gábor Andrásné Gerda Ilona (70), Dankó Gyula 
(72), Szolár Pál (68), Hunkó Józsefné Járosi Erzsébet (80), Hunkó Andrásné Járosi 
Julianna (84),  Gyurján Mihályné Dankó Mária (89), Balázs János (85), Dankó Mihályné 
Kostyál Ilona (84), Bacsinszki Mihályné Humik Ilona (91) Sorbán Józsefné Liszkai Irén 
(75).         Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Augusztus havi előzetes 
 

❖ Augusztus 25-én kedden 16:30-kor dr. Kovács László Attila orgonakoncertjére kerül sor a 
Vidor-fesztivál keretében a Nyíregyházi Római Katolikus Társszékesegyházban. 
 

Szeptember havi előzetes 
 

❖ Szeptember 20-án, vasárnap este 18:00 órától Zenés áhítatot tartunk a Luther téri gyü-
lekezeti teremben. Ez alkalommal elsősorban harmóniumra írt zeneműveket fog előadni Kiss 
Zoltán orgonaművész. 
 

Október havi előzetes 
 

❖ Október 31-én tervezzük megtartani az evangélikus Nagytemplom felszentelésének év-
fordulója alkalmából szervezett gyülekezeti napunkat, az aktuális járványhelyzet függvényé-
ben. 
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❖ Istentiszteleti alkalmainkra arcmaszkot vagy az arc eltakarására szolgáló sálat, kendőt 
mindenki hozzon magával! Akinek nincsen, annak a helyszínen biztosítanak a tartalék száj-
maszkokból használatra. 
❖ Csak otthonról hozott, saját énekeskönyvet szabad használni! 
❖ A nem egy háztartásban lévők egymástól minden irányban legalább 1,5 méteres távolsá-

got tartsanak! 
 

Az online közvetítések az istentisztelet kezdete előtti 5-10. perctől kezdődően érhetők el min-
den alkalommal! 

Istentiszteleti alkalmaink online élőben megtekinthetőek és visszanézhetőek: 
• a nyiregyhaza.lutheran.hu és a mandabokor.lutheran.hu weboldalakon, 
• a Facebook oldalainkon (facebook.com/evnyiregyhaza és facebook.com/mandabokor) 
• valamint a YouTube csatornáinkon (youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet és 

youtube.com/channel/UCTVTMpiErrEJM4HM9Z6iZ3w - „Nagytemplom Nyíregyháza” kereső 
kifejezéssel a YouTube főoldalán). 

Lelkészeink elérhetősége: 
Adámi László: +36 20 824-6833      Dr. Kovács László Attila: +36 20 824-3915 
Sztankó Gyöngyi: +36 20 824-5429       Zsarnai Krisztián: +36 20 369-2487 

 

Ha hozzátartozója, ismerőse vagy barátja kórházba kerül, kórházlelkészünk, Melich Mihály 
elérhető a +36 20 824-2306 telefonszámon, vagy a misi.melich@gmail.com email címen. 

 
 

A mostani helyzetben egyházközségünket az alábbi lehetőségeken tudják támogatni: 
 

1. Számlaszámra utalással 
OTP számla száma: 11744003-20001010 
CIB számla száma: 11100702-19861274-36000001 

2. Az átutalási lehetőséggel élni nem tudó gyülekezeti tagjaink számára csekken történő be-
fizetési lehetőséget biztosítunk. 

 
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 
Lelkészi Hivatalának címe: Luther tér 14. 

Hivatalos órák: 
munkanapokon 9-17 óráig. 

Tel: +36-20/368-9935 

Gyülekezetünk bankszámla száma: 
CIB 11100702-19861274-36000001 

 

Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 
honlapját: nyiregyhaza.lutheran.hu 

 

Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! 
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2020. október 22. 

Lapzárta: 2020. október 15. 
 

Szerkesztőbizottság: 
Adámi László, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, Márk Borbála, ifj. Nádasi Zoltán 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Veczánné Repka Jolán 
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belső használatra, ingyenes terjesztésben. 
Megjelenik kéthavonként. 

Készült: A Grafit Nyomdában 700 példányban. 

https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
https://mandabokor.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evnyiregyhaza
https://www.facebook.com/mandabokor
https://www.youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet
https://www.youtube.com/channel/UCTVTMpiErrEJM4HM9Z6iZ3w
mailto:misi.melich@gmail.com
https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

