
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFORMÁCIÓRA MINDIG SZÜKSÉG VAN 
 
Tévtanítók, visszaélések mindig voltak az egyházban. Mi sem 

vagyunk tévedhetetlenek. A kérdés csak az, hajlandók vagyunk-e 
beismerni tévedéseinket, hogy rossz úton járunk, és keressük-e a 
helyes megoldást. Krisztus hő követıje újból és újból önvizsgála-
tot tart: vajon Isten igéje szerint élek, cselekszem és beszélek? 

Reformátoraink eltökélt szándéka volt megtisztítani az egyház 
életét minden evangéliumellenes tanítástól, illetve téves emberi 
hagyománytól. Ezért állították Isten igéjének mércéje alá a vita-
tott kérdéseket. Ezért kapott olyan fontos szerepet a Reformáció-
ban a nép nyelvére lefordított Szentírás, a nép nyelvén tartott istentisztelet, s azon belül az 
igehirdetés. Alapvetı igény, hogy az egyház tagjainak legyen lehetısége minél jobban meg-
ismerni Isten igéjét. A reformátorok nem újítani igyekeztek, hanem az alapokhoz, az Ige 
„tiszta forrásához” kívántak visszatérni. A testvérszeretet, a felsıbbségnek való engedel-
messég, az emberi hagyományok ápolása nem elvetendı értékek. Sıt, a jó rend és együtt 
élés érdekében nélkülözhetetlen értékei az életünknek, egyházi életünknek is. Amikor vi-
szont a felsıbbség ige ellenes cselekvésre kötelez, akkor „inkább Istennek kell engedel-
meskedni, mint az embereknek.” Amikor az emberi hagyományok, istentiszteleti szertartá-
sok, egyházi tanítások evangélium ellenesnek bizonyulnak, azoktól meg kell szabadulni, 
mert „inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint az embereknek.” 

Ez az igevers különleges helyet kapott a Reformáció történetében. A reformátori tanok 
gyorsan terjedtek, jó visszhangra találtak. Sokan kötelezték el magukat a reformátori meg-
újulásra: az ige szerinti életre és istentiszteletre. Az 1529-ben, Speyerben tartott birodalmi 
győlés viszont úgy rendelkezett: hogy az újításoktól mindenütt tartózkodni kell, új evangé-
likus lelkipásztorokat alkalmazni, befogadni tilos, a római katolikus misét mindenütt vissza 
kell vezetni, a reformátori tanokhoz ragaszkodókat pedig ki kell irtani. Ez a határozat a re-
formációnak birodalmi többségi határozattal való elfojtását jelentette. Ekkor a győlésen je-
lenlévı evangélikus rendek óvást emeltek lelkiismereti és vallási ügyeknek többségi hatá-
rozattal való eldöntése ellen. Óvásuk – protestatiojuk – nem puszta tiltakozás volt, hanem 
egyúttal Isten parancsáról való bizonyságtétel is: „Készek vagyunk a jövıben is mindenben 
szolgálni a mi legkegyelmesebb urunkat, a császárt,… de azokban a dolgokban, amelyek 
Isten dicsıségére és lelkünk üdvére vonatkoznak, egyedül a mi Urunknak, Istenünknek en-
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„Istennek kell inkább engedelmeskedni mint az embereknek.” 
(ApCsel 5,29) 
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gedelmeskedünk…” Ezek után az evangélikus rendek istentiszteleten vettek részt, ahol az 
igehirdetés „inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint az embereknek” igevers alapján 
szólott. A reformáció híveit e győlés óta nevezik protestánsoknak.  

Hisszük, hogy Isten Lelke vezérelte reformátorainkat. Isten Lelke kell, hogy vezéreljen 
bennünket is, a reformáció örökségét hordozó Krisztus-követıket, hogy legyen bátorságunk 
szembenézni jelenlegi helyzetünkkel, legyen merszünk Isten igéje fényébe helyezni életün-
ket, s ha kell, legyen készségünk az Isten igéje szerinti megújulásra. 

 

Dr. Kovács László Attila 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 2012. szeptember 24-én igaz-
gató lelkészt választott. A választás a Presbitérium döntése alapján nyílt szavazással tör-
tént. Az Egyházközség Presbitériuma 25 egyhangú igen szavazattal dr. Kovács László 
Attila lelkészt a következı három évre ismét igazgató lelkésznek választotta. 
Isten áldását kérjük szolgálatára! 

 
226 éve szentelték fel a nyíregyházi evangélikus Nagytemplomot 
 

GYÜLEKEZETI NAP AZ ÉVFORDULÓK JEGYÉBEN 
 

Az elmúlt évi kerek évfordulón határozta el az egyházközség presbitériuma, hogy a jövıben 
gyülekezeti napját az október 22-i, templomszentelési évforduló elıtti szombaton tartja; 
amely megelızi Túróczy Zoltán püspök október 23-i születésnapját. Az idén több kerek év-
fordulóra emlékezhettek a tirpákok mai utódai; akik az ıseik kövekbe épített hitvallását 
már a templomkapu feletti köszöntésben is olvashatják: ERİS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!  
A Kövekbe épített hitvallás jubileumi emlékkönyvnek minden, magát evangélikusnak valló család 
asztalán ott kell(ene) lennie, mert a múlt ismerete nélkül nincs jövı sem!  

 
Gáncs Péter elnök-

püspök is hálatelt szívvel 
emlékezett meg nyitó-
áhítatában arról, hogy éppen 
50 évvel ezelıtt konfir-
mált e templomban, és ezt 
Balczó András lelkész 
kézírása tanúsítja a konfir-
mációi emléklapján, amely-
rıl az igehirdetés alapigéjét 
is felolvasta: „Maradjatok 
meg énbennem!” (Jn 15,4)  
A 103. zsoltárt is idézte:  

„Áldjad, lelkem, az 
Urat!” S bátorított, fedez-
zük fel gyermekkori em-lékeinkben is Isten munkáját és maradjunk meg Krisztusban! 
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Ezt a gondolatot folytatta elıadásában Zászkaliczky Pál ny. lelkész, aki a hétköznapi Krisztus-
követésrıl szólt. Ajándékba kaptuk a hitet, de számot kell adnunk a bennünk élı reménységrıl! 
De mit jelent a reménység? Túllátni a látóhatáron! És idézte Bonhoeffer mondását: „Csak a hívı 
engedelmes, és csak az engedelmes hisz!” A három felkért gyülekezeti tag személyes bizonyság-
tétele is az elıadás gondolatait visszhangozta. 

Pontosan délben került sor a Szent István út 28. szám alatt, a régi kollégium helyén felépült új 
óvoda épület ünnepélyes átvételére; projektzáró rendezvényként. Az egyházi óvodaszentelés a 
tényleges beköltözéskor, december közepén lesz. Most dr. Kovács László Attila gyülekezeti igaz-
gatólelkész köszöntötte a 
megvalósításban résztvevıket és 
az avatáskor a nemzetiszínő 
szalagot Benczúr László 
tiszteletbeli kerületi felügyelı 
vágta át. Az elnök-püspök 
igeolvasása és imádsága nyitotta 
meg a rövid ünnepséget. Az 
óvodások mősora valóban lélek-
emelı és hálaadásra késztetı 
volt.  

A gyülekezeti teremben 
finom töltött káposzta és 
sütemények várták a csendesnap 
minden résztvevıjét. Ezúton is 
hálásan köszöni a gyülekezet elnöksége a szorgos asszonykezek önzetlen munkáját. 

Délután a 100 éve született Túrmezei Erzsébet evangélikus diakonisszára, költınıre emléke-
zett a nık évében a nyírségi evangélikusság. Ebben Zászkaliczky Pál volt segítségükre, aki versei 
felidézésével szólt életútjáról és költıi munkásságáról. Az evangélikus általános és középiskolás 
diákok egy tucat Túrmezei verset adtak elı, s ezek kapcsán szól az Úr szolgálóleányáról, a megje-
lent emlékkönyveket is bemutatva. 

A csendesnap Horváth-Hegyi Olivér nyíregyházi származású lelkész áhítatával zárult, aki az 
Útmutató napi kiírt igéje (1Kor 3,11) alapján kérte a mai tirpák utódokat; miként ıseik, ık is 
egyedül Krisztusra építsék életüket!  

Garai András 

 
VONATON…  

Több éve történt, sok-sok debreceni utam egyikén. Haza indultam vonaton. A fülkében csak 
egy idısödı hölgy ült. 

Rövidesen beszélgetni kezdtünk. Budapestrıl jött pár napra, Nyíregyházára. Mikor már az is 
kitudódott, hogy mindketten evangélikusok vagyunk, megragadtam az alkalmat s kértem, hogy 
jöjjön el vasárnap délután a templomunkba, ha lehetséges. Szép ünnepségre készülünk: Túrmezei 
Erzsébet lesz a vendégünk. 

Nem ígért semmit, csak szelíden mosolyogva azt mondta: Én vagyok Túrmezei Erzsébet. 
Hát nagy derültség közepette így ismertem meg Túrmezei Erzsébetet. 

Dévényi Margit 
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ALAPK İLETÉTEL MANDABOKORBAN 
 

Aranyló kora ıszi délutánon szokatlan látvány fo-
gadta az Alsóbaduri úton járókat: kukoricaföldek ka-
réjában széles betonalap, rajta széksorok, a szántó-
földön egyre több autó parkíroz. 

Vajon mi lesz itt, mi ez a nagy készülıdés? A vá-
lasz, egy közel hároméves álom ölt testet az alapban 
és indul el a megvalósulás útján! 

Hogyan is kezdıdött mindez? 
Az örvendetesen gyarapodó Mandabokor és kör-

nyékén élı hívek és a körzeti lelkész, Zsarnai Kriszti-
án szívében szinte egy idıben ébredt fel a vágy, hogy 
legyen saját többfunkciós közösségi épületük, mely 

minden korosztály számára, helyet biztosít a közösségi élet megélésére. Az együttlétekre kölcsön 
kapott, lepusztult korszerőtlen mővelıdési ház már nem alkalmas erre a célra. 

Hála Istennek, a kis gyülekezet és lelkésze nem a reális lehetıségekre, nem a tényekre nézett, 
hanem azzal az Istennel számolt, akinek semmi sem lehetetlen, és aki a benne bízókat sohasem 
hagyja cserben. 

Széleskörő győjtés, egy nyertes pályázat elkészítése, sok-sok szakember ingyen végzett szer-
vezı munkája meghozta gyümölcsét, így szeptember 16-án sor kerülhetett az ünnepélyes alapkı 
letételre. 

 
Jóval az alkalom kezdete elıtt, már megteltek a széksorok, a késıbb érkezık a szántóföldön 

állva széles karéjban vették körül az esemény színhelyét. 
 
Dr. Fabiny Tamás az Északi Egyházkerület püspöke a meghívón szereplı ige – „Maga a 

menny Istene ad nekünk sikert, és mi az İ szolgálóiként kezdjük el az építkezést!” (Nehémiás 
2,20a) – alapján tartotta meg ünnepi beszédét. Elmondta többek között, hogy Isten szívében már 
akkor állt ez az épület, amikor az építetık még sok nehézséggel küzdöttek. Az Úr, ha bezár egy 
ajtót, nyit helyette másikat. A bokortanyákon élık most birtokba veszik ezt a területet, de nem 
mint hódítók. Ez a hely a kukoricaföldek között szent hely, és ami itt épül Isten hajléka lesz. Mi-
lyen sokat mondó ez a szó, hogy hajlék, benne van Isten lehajló szeretete Krisztusban az egész 
világhoz! Itt van Isten köztünk! Aki itt ezen az építkezésen fog dolgozni Isten szolgálatában áll, és 
akként is kell végeznie a munkát. 

Az igehirdetés után gyülekezetünk felügyelıje, Veczán Zoltán olvasta fel az alapkıletételi ok-
iratokat. Zsarnai Krisztián lelkész alig gyızte felolvasni azok neveit, akik ingyenes, önkéntes 
munkával járultak hozzá a tervezéshez, az engedélyeztetéshez, és az elıkészítéshez. 

Az ünnepségen számos lelkész vett részt, köztük D. Szebik Imre püspök, Bozorády Zoltánné a 
körzet korábbi lelkésze, dr. Kovács László Attila igazgatólelkész. Az egyházkerület leköszönı 
felügyelıje, Benczúr László építészmérnökként szakmai tanácsaival segített, itt a szokott közvet-
len, kedves szavaival mondott igei üzenetet. 

Az esemény ünnepélyességét emelte a kis alkalmi zenekar közremőködése, a családias vendég-
látás pedig a helyi asszonyokat dicséri. 

Hőséges Urunk, aki megáldotta a kicsiny kezdetet, áldja meg ennek az építkezésnek örömteli 
befejezését is. 

Demcsákné Balczó Ildikó 
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70 ÉVES A KÁLMÁNHÁZI TEMPLOM 
 

„Míg egykor mennyei hajlékod befogad 
köszönöm, Istenem, földi hajlékodat.” 

 
Viharos idı volt. Szél futkosott vadul a hulló hópihék és a levéltelen ágak között.  

1938. április 10. – virágvasárnap. A Barta és Balog család által adományozott telken hálaadó is-
tentisztelet keretében dr. Domján Elek püspök és dr. Pass László esperes elhelyezte a kálmánházi 
evangélikus templom alapkövét. 

„Telik, telik 
az év, sietve fut tova, 
emelkedik a hálaadás temploma.” (Füle Lajos) 
 

A tervrajzot dr. Sándy Gyula mőegyetemi tanár készítette el, ı vállalta a szükséges ellenırzése-
ket Fazekas László és Ferenczy Mihály nyíregyházi mérnökök közremőködésével. A lelkészi 
szolgálatot ebben az idıben Tarján Béla látta el. 

 

Viharos idı volt. Tombolt a második világháború. Rázta, tördelte a családfákat. Tarján Béla lel-
készt is behívták katonának. A templomépítés feladatát Megyer Lajos vette át, aki fáradtságot és 
lehetetlent nem ismerve harcolt, szervezett, győjtött, hogy a szinte egyszerre épülı három temp-
lom (Nyírszılısön és Borbányán is) falai emelkedjenek. 

 

„Ki hisz, meg nem csúfoltatik! 
-Félig se kész, vagy csak alig, 
De templomnál nagyobb van itt, 
köztünk van és bennünk lakik.” (Füle Lajos) 

 

Négy és fél év múlva, 1942. november 8-án Túróczy Zoltán püspök felszentelte a kálmánházi 
templomot. Jelen voltak és a szolgálatban részt 
vettek a nyíregyházi lelkészek. A meghívón szere-
pel Tarján Béla neve is, de ı csak november 23-án 
szerelt le, akkor tudott hazajönni. Két év múlva 
újra be kellett vonulnia és három év hadifogság 
után tért végleg vissza családjához, gyülekezeté-
hez. 

A templom kulcsát a tervezı, dr. Sándy Gyula 
adta át.  

A torony pénzhiány miatt nem készült el. A tég-
lából kirakott kereszt, s a bejárat fölötti „Er ıs vár 
a mi Istenünk” felirat ott volt már akkor is, s ott 
van ma is, hetven év után változatlanul. 

 
 

„… ámulunk a számtalan csodán 
amit értünk tett az ISTEN FIA, 
Ki vére árán szerzett életet, 

s közöttünk járva velünk épített.” 
(Füle Lajos) 
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1949. november 20-ára felépült a torony is Balczár István evangélikus építész irányításával. 
Dr. Vetı Lajos püspök szentelte fel, s akkor iktatta be a kálmánházi lelkészi szolgálatba Fábry 
Istvánt is. 

 

November 8-án hetven éves lesz a templom, ebbıl húsz év emlékeit ırzöm hálával. Endreffy 
Zoltán után 1987-ben kerültem Kálmánházára. 

 

„Míg egykor mennyei hajlékod befogad,  
köszönöm, Istenem, földi hajlékodat.” (Túrmezei Erzsébet) 

 

„Otthonom a templom”, ahová keresztelések, úrvacsoravételek, konfirmációk, esküvık, isten-
tiszteletek emléke köt. A „család” emléke, a velem együtt szolgálók emléke. 

 

Az egyházfik: Rónaszéki Pálné, Molnár Györgyné, Sallai Pál, Kotrányi Józsefné, Bodnár 
Attiláék és Franczel Józsefné. 

A kántorok: Radnai József, Kárpátfalvi Erzsébet és Vörös Lajos. 
A felügyelık: Sántha Zoltán, Demcsákné Balczó Ildikó, Sajben András és Németh 

Lászlóné. 
 

 
 
Nevek hosszú sora még, gondnokok, presbiterek. Áldom értük az Urat.  

„Tudok ölelni múltat a jelenben” Sík Sándor szavaival. 
Mit kívánhatnék a hetvenedik születésnapon? 

„A LÉLEK által itt eggyé lehet 
minden bőnös, kit megmosott a vér, 
közösségébe von a szeretet, 
és követekké formál KRISZTUSÉRT, 
hogy továbbadjuk, mi szívünkig ért, 
az öröm hírét, az örök IGÉT.” 
 (Füle Lajos: A templom áll!) 

Bozorády Zoltánné 
ny. lelkész 
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NAGYKORÚ LETT A ROZSRÉTI BETLEHEM GYÜLEKEZETI HÁZ 
 

Az imaház 18. születésnapjára, 2012. október 7-én meghatóan sokan jöttek el. Megtelt az 
egyébként száz-százötven fıt befogadni képes terem, az irodában és lépcsın is tömött sorok 
álltak, ami nem csak azt bizonyítja, hogy az imaház érett nagykorúvá, hanem, hogy a rozsréti 
gyülekezet is.  

Köszöntötte a gyülekezetet Sztankó Gyöngyi lelkész, aki a kezdetektıl pásztora a Gyülekezeti 
Háznak és még régebb óta a rozsrétieknek, valamint köszöntıt mondott Tar Jánosné körzeti 
felügyelı, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója. A hálaadó 
istentiszteleten és gyülekezeti napon Zsarnai Krisztián esperes nyitó áhítatában arra hívta fel a 
figyelmet, hogy ma is valóság ez az ige, amely a szenteléskor is elhangzott (1Kor 3,11 alapján): 
„Mert más alapot senki sem vethet a meglevın kívül, amely a Jézus Krisztus.” 

D. Szebik Imre nyugalmazott püspök (a képen) püspöki szolgálatának gyöngyszemeit tárta 
képes beszámoló formájában a figyelmes hallgatóság elé, amelyben kiemelt szerepet kapott az 
ökumené, a keresztény egység megteremtésére való törekvés is. Szolgált a nagytemplomi énekkar, 
dr. Kovács László Attila 
vezetésével, valamint az 
evangélikus óvodások, a 
rozsréti  hittanosok és a 
Rozsréti Nagycsaládos 
Egyesület evangélikus 
fiataljai is. De verset 
mondott – szintén régi, 
rozsréti hagyománynak 
megfelelıen – Koblicska 
Lıte színésznı, egykori 
Kossuth-diák is, aki 
régebben kislányként, 
most néhány hónapos 
kisfiával jött el, hogy 
elmondhassa József 
Attila: Csöndes estéli 
zsoltár címő versét. 

 
A gyülekezeti nap úrvacsorás aratási hálaadó istentisztelettel ért véget D. Szebik Imre 

igehirdetési szolgálatával. A délutáni alkalmat követı szeretetvendégségen – a gyülekezet szorgos 
kező asszonyainak köszönhetıen – pedig a finomabbnál finomabb süteményekbıl és pogácsákból 
idén sem volt hiány, ahogyan az örömteli találkozásokból és kiadós beszélgetésekbıl sem. 

 

Laborczi Dóra 

*   *   * 
Pénz nélkül lenni kellemetlen, egészség nélkül lenni aggasztó, barát 
nélkül lenni lehangoló, otthon nélkül lenni nyomasztó. De minden 

hiány legszörnyőbb hiánya: Krisztus nélkül lenni.  
(C.H.Spurgeon) 
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HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 
 
� Intézményünkben a nyár folyamán befejezıdött az energia-racionalizálási felújítás, ezen belül a 

villamossági és gáz felújítás, nyílászáró csere és födémszigetelés. Nagy hajrával ugyan, de a 
tanévet meg tudtuk kezdeni, a gyermekeknek megfelelı körülményeket tudtunk biztosítani év-
kezdésre, a szülık, pedagógusok és munkatársak segítségével több tanterem és egyéb helyiség 
is festésre került, illetve elkészült az udvar felújítás I. szakasza is.  
Sikerült a munkálatokkal párhuzamosan a külsı és belsı csapadékvíz elvezetést, a belsı 
szennyvízelvezetést is korszerősíteni az országos egyháztól nyert pályázatnak köszönhetıen, 
folyamatban van az épületen lévı csatornák tisztítása, javítása, mely munkák értéke közel 5 
millió Ft. 

� A nyári szabadság elıtt a pedagógus kollégák nagy létszámban vettek részt a gyıri országos 
pedagógus konferencián, tartalmas programokon vehettünk részt. Az itt eltöltött pár nap alatt 
felkerestük névadó püspökünk Túróczy Zoltán sírhelyét is, ahová koszorút helyeztünk el, és 
közösen énekeltünk rá emlékezve. 

� Az új óvodába terveink szerint december közepén költözhetnek át a gyermekek, illetve ekkor 
indítjuk a második csoportot. Az óvodaépület felszentelésére szép rendezvény keretében készü-
lünk, amelyre várjuk majd a szülıket, gyermekeket, a fenntartó egyházközség képviselıit, az 
egyházkerület és egyházmegye, valamint az országos egyház vezetıit, az evangélikus intézmé-
nyek igazgatóit, a helyi önkormányzat képviselıit. 

� E mellett szervezzük a jövı tanév elıkészítését is, mely sok szempontból teljesen újszerő lesz 
az új köznevelési törvény bevezetése miatt, illetve indítani szeretnénk (angol két tanítási nyel-
vő, matematika tehetséggondozó) elsı osztályainkat, amelyekbe várjuk a jelentkezıket, különö-
sen az evangélikus családokból érkezıket. Az elsı osztályosok beiskolázási programjáról fo-
lyamatosan tájékoztatjuk honlapunkon az érdeklıdıket, illetve hirdetni fogjuk az istentiszteleti 
alkalmakon is. 

� Ebben a tanévben Zsarnainé Urbán Nóra lett újból a régi-új iskolalelkészünk, akinek szervezé-
sében elindítottuk a tanulók és szüleik számára a rendszeres templomba járó alkalmakat, isten-
tiszteleti szolgálatokat. 

� Isten iránti hálával gondolunk a szépen felújított környezetünkre, az új óvoda indítására, re-
ménységgel telve folytatjuk a tanévben megkezdetett munkánkat. 

 

Kocsisné Sárossy Emıke igazgató 

 
 

 
ÉLETÜNK A SZENTÍRÁS TÜKRÉBEN 

 
Szerdánként 1730 órakor a gyülekezeti teremben folytatódik, és december 19-én zárul a Kereszt-
kérdések c. sorozat, melyen a Szentírás alapvetı tanításairól hallhatunk. Az elıadásokat Adámi 
László, Bálint Éva, Zsarnai Krisztián és Zsarnainé Urbán Nóra tartják. 
Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra. 
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GGYYEERRMM EEKK OOLL DDAALL   
A Teremtı dicsérete III. – A királylepke 

 Amikor beköszönt az ıszi, hideg idı a fecskék, gólyák délre repülnek a melegebb 
éghajlatra. De a legelképesztıbb, az hogy nemcsak a madarak vándorolnak, hanem 
pl. a lepkék között is vannak költözı fajok. 

A Danaida-lepke (Danaisz lepke, pompás királylepke, latinul: Danaus plexippus) alighanem a világ leg-
ismertebb és legtöbbet kutatott lepkefaja. Ez nemcsak szépségének, de rend-
kívüli életmódjának is köszönhetı. A királylepke élénk narancs alapon feketé-
vel erezett szárnyainak átlagos fesztávolsága 90–100 mm. Farka fekete-vörös 
mintás. Az élénk mintázat és szín potenciális ellenségeit figyelmezteti arra, 
hogy mérgezı. A szárnyak is kellemetlen szagúak, rossz ízőek a selyemkóró 
mérgétıl. Még hernyóként megeszi a mérgezı selyemkóró levelét, ı maga 
nem pusztul el, de a testébe kerülve a méreganyag más állatok számára mér-
gezıvé teszi! Vagyis a mérget a szervezete hasznos anyagként tárolja (még 
lepkeként is)!  

A másik különlegessége az, hogy vándorol. A pillangók minden ısszel felkerekednek az Egye-
sült Államokban Minnesotától New York államig illetve Kanadában Ontarióig elterülı élıhelyük-
rıl, hogy 3500–5000 km-rel odébb, egy tenyérnyi (155 km2) mexikói erdıben töltsék a telet. Csak 
azok a Danaida-lepkék költöznek el, amelyek nyár végén vagy kora ısszel fejlıdnek ki, és csak 
egyszer utaznak. Életük rövidebb annál, hogy ezt a távot oda-vissza megtegyék. Sıt az esetek 
többségében az elvándorlás és a visszaérkezés között több köztes generáció is létrejön. A korai 
hónapokban a megmaradt állomány elhagyja Mexikót, s észak felé indulnak. Hogy a faj miért 
mindig ugyanabba a mexikói államba repül, illetve az új generáció honnan tudja a visszavezetı 
utat, az továbbra is rejtély a tudósok elıtt. A pillangók valahogy mégis ismerik az utat, és ugyan-
azon az útvonalon repülnek végig, ahol az ıseik! 

A Teremtı szabott rendet a madaraknak és pillangóknak egyaránt. Isten volt, aki belekódolta a 
testükbe, hogy indulniuk kell, és azt is, hogy milyen úton, hova menjenek. A „felszerelésüket” is 
Isten tervezte, így a testük alkalmas arra, amire szánta az Úr. Ha szükséges, akkor a hosszú repü-
lésre, ha kell a hideg tőrésére. Isten mindent úgy teremtett, hogy nemcsak célszerő, hanem ró-
la, mint Teremtırıl tesz bizonyságot! Téged pedig úgy alkotott, hogy képes legyél kutatni és 
felfogni az İ általa teremtett csodálatos világot. Mindezt pedig azért tette a Mindenható, hogy 
keresd a vele való kapcsolatot. Vágy legyen a szívedben a hatalmas Isten megismerésére! De 
ez kevés! Isten a Danaisz lepkének sem egyszerően késztetést adott a vándorlásra, hanem erre al-
kalmas testet készített számára, megtervezte az útját és elkészítette a szállását is!  

Isten számodra Jézus Krisztusban készítette el az utat önmagához. Jézus azt mondta: „Én va-
gyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6) Még 
ezt is mondta: „Az én Atyám házában sok hajlék van…” (Jn 14,2) A cél tehát a menny. Ahhoz 
pedig, hogy az utat végig tudd járni Isten Szentlelkét adja a Jézus Krisztusban hívıknek (Jn 3,1-
21). Ha hiszel Jézusban, így biztosan célba érsz! A mennyben, pedig vár rád a világ Teremtıje, a 
mindenség Királya: Isten! 

„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz…!” (ApCsel 16,31) 
Írta és az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:  

Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a Lelkészi Hivatalban. 
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HÍREK A KOSSUTH GIMNÁZIUMBÓL 
20 éve újra evangélikus a Kossuth Lajos gimnázium. A szeptember 2-ai jubileumi tanév-

nyitón az igehirdetést Bozorády Zoltán 
ny. esperes végezte. 
Az ünnepi eseményen jelen volt az is-
kola 1992-ben kinevezett igazgatója, 
dr. Bánszki István is.  
A néhány éve alakult alkalmi ének és 
zenekar szolgálata színesítette a temp-
lomi együttlétet. 
 

 

� Október 5-6-án a gimnázium adott otthont a Szalay 
Sándorról elnevezett Országos Fizika emlékver-
senynek. A rendezvény fıvédnöke dr. Kovách 
Ádám, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke 
volt. 

 

� Az intézmény tanárai és diákjai október 19-én emlékeztek az 1956-os forradalomra. A meg-
hívott díszvendég Wittner Mária egykori forradalmár, országgyőlési képviselı volt. A fotón 
Wittner Mária (j.) és Tar Jánosné (b.) látható. 

 
 

CSALÁDI NAP MANDABOKORBAN 
 

Lassan hagyománnyá válik az V. számú körzetben a nyárvégi családi nap, melyet az idén 
szeptember elsı szombatján tartottunk. A körzet lelkésze – Zsarnai Krisztián –, azzal a nem 
titkolt szándékkal hívogatja erre az összejövetelre a környék evangélikusait, hogy minél job-
ban megismerjük egymást. 

 
Kánikulai forróság köszöntött ránk ezen a 

reggelen, ami talán többeket visszatartott a 
szabadtéri programtól, de hála Istennek kb. 
120-an így is összejöttünk. 

A 2 évestıl a 80 éves korig minden kor-
osztály képviseltette magát. Mindenki megta-
lálta a számára legmegfelelıbb foglalatossá-
got. Voltak, akik krumplit hámoztak a készülı 
ebédhez, a jó erıben lévı férfiak pedig az üs-
tökben fızték a tájjellegő ételeket. 
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A leányok gyöngyöt főztek, a fiúk fociztak, de a gyermekek körében a legnagyobb sikere a 
marcipán-figura készítésnek volt. Két fiatal cukrászleány segítségével a kicsik nagy lelkese-
déssel készítették a különbözı formájú édességeket, amiket aztán jóízően elfogyasztottak.  
Még ebéd elıtt a kultúrházban meghallgattuk Zsarnainé Urbán Nóra lelkész igemagyarázatát. 
Áhítatának az volt a lényege, hogy nyissuk meg szívőnket Jézus elıtt, Aki életünk ura szeretne 
lenni. 

A bıséges és ízletes ebéd – (slambuc, gulyás és házi sütemények) – elfogyasztása után 
meglepetésben is volt részünk. Gyülekezetünk egyik tagja 500 adag saját készítéső finom 
fagylalttal ajándékozta meg a családi nap résztvevıit. 

 
Hálát adunk Istennek, hogy szíveket indított az önkéntes munkára és adományozásra. 

Köszönettel egy résztvevı 

 
 

A program megvalósításához hozzájárult a „Segítség Háza a Tirpák Utódokért Alapítvány”, 
amely kapott némi támogatást erre a célra a Nyíregyháza város által kiírt és megpályázott „Ci-
vil Alap”-tól is. 

*   *   * 
„Idıt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apró-

ságot is — valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntetı érzést, 
hogy megtehetted.” 

(Albert Schweitzer) 
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TÁBOROZÁS NÉMETORSZÁGBAN 
 
 

Augusztus 11-én heten indultunk útnak gyülekezetünkbıl kéthetes ifjúsági táborba Németor-
szágba.  

Budapesten még négyen csatlakoztak hozzánk. Kezdetben autóbusszal, azután vonaton folyta-
tódott a hosszú utazás. 
 

 
 

Már az elmúlt évben is részt vettünk a szászországi evangélikus ifjúsági egyesület (az un. E.C.) 
által szervezett táborozáson, és mivel nagyon jól éreztük magunkat, az idén is elfogadtuk meghí-
vásukat.  

A táborhely Hüttstattmühlében, Drezdához kb. 150 km-re található. 1991-ben az a cél vezérelte 
a szervezıket, hogy minél több Kelet-európai fiatal ismerje meg Istent és a német fiatalokat. Tár-
salgási nyelvünk a német volt. 

A napot – a reggeli után –, bibliatanulmányozással kezdtük, amelyet mindig más vezetı tartott. 
Délután mindenki maga dönthette el, hogy a felkínált lehetıségbıl mivel tölti a szabadidejét. 
Sportolhattunk, túrázhattunk, vagy valamilyen kézmőves foglalkozást választhattunk. Vacsora 
után csoportos beszélgetések következtek. 

A két hét nagyon hamar eltelt. Szívembe zártam újdonsült erdélyi, cseh és német barátaimat. Jó 
volt velük együtt dicsérni Istent, aki köztünk volt, éreztük jelenlétét és áldásait. 

Hálásak vagyunk azért, hogy eljuthattunk ebbe a táborba és köszönjük Adámi Mártinak, hogy 
elkísért bennünket. 

A résztvevık nevében: Dankó Dóra 
gimn.tanuló 

*   *   * 
A múltban kapott minden áldás az eljövendı áldások záloga. Ha Krisztust már 

megtapasztaltuk, akkor újra meg fogjuk tapasztalni. 
(C.H.Spurgeon) 
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A Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Óvoda ünnepsé-
gén a legidısebb unoka is visszaemlékezett nagyapjára 
 

119 ÉVE SZÜLETETT TÚRÓCZY ZOLTÁN PÜSPÖK 
 
 

„A tett, a szó, mit szeretetbıl adtál, / Veled marad, s 
örökre elkísér…” (Tanács c. verse) 
Az elmúlt tanév kezdetén vette fel a nyíregyházi 
evangélikus oktatási intézmény a gyülekezetben 
szolgált püspök nevét, és akkor elhatározták, hogy 
október 23-i születésnapját minden évben megün-
neplik. Dr. Fabiny Tamás püspökük bíztatására, fel-
kutattak még élı leszármazottakat negyed ízig, s 
négy utód el is fogadta a meghívást, eljöttek az idei 
ünnepi istentiszteletre és emléktábla koszorúzásra: 
Terei András és Terei Gábor unokák, Balogh Eszter 
dédunoka és fia Posgai Márton ükunoka.  

 

Kocsisné Sárossy Emıke igazgatónı ünnepi beszédében 
méltatta névadójuk szolgálatát és felolvasta dr. 
Manninger Jenıné dr. Túróczy Erzsébet üdvözlı leve-
lét. 
 

A legidısebb unoka, Terei András a közel négy-
száz fıs diákseregnek a nagyapával kapcsolatos élmé-
nyeirıl szólt. Meleg szívvel emlékezett az 1950–58. években a Gyırben eltöltött nyári üdülésekrıl 
és közös kirándulásokról a Bakonyban. Nem volt az a szigorú tekintető ember, mint aki a hivata-
los képeken látható, hanem kedves és barátságos, melegszívő nagyapa volt, aki mindig élénken 
érdeklıdött unokái sorsáról; ı máig ez a képet ırzi szívében. 

 

Az igehirdetést a püspök imádságai keretezték, ezeket pedagógusok mondták el. Zsarnainé 
Urbán Nóra iskolalelkész Mk 5,22–42 alapján hirdette Isten igéjét. A textusválasztásnak az volt 
az indoka, hogy a 63. születésnapját követıen, 1956. november 11-én errıl az igérıl prédikált a 
névadó, „Mikor?”  címmel. Jézus senkinek nem utasította el segítséget kérı szavát. Emlékeztetett 
az iskolalelkész; a püspök nyíregyházi szolgálati idején száz tanár nevelt s oktatott a gyülekezet 
iskoláiban és nekik havonta tartott evangelizációt. A Harangszó naptárban megjelent egyik mon-
datát helyezte a jelenlévık szívére: Adjuk át Jézusnak a parancsnoki helyet életünkben! 

 

A fenntartó gyülekezet köszöntését Márk Borbála tolmácsolta, a püspök Tanács címő vesének 
szavaival. S mivel a születésnap egybeesik az 1956-os forradalom évfordulójával, a nyolcadikos 
tanulók irodalmi összeállításukkal erre emlékeztek. 

 

S végül a templomból kitóduló ifjúság jelenlétében, Isten emberének a szemközti lelkészi hiva-
tal falán lévı emléktábláját koszorúzták meg a család, az iskola, az egyházmegye s a helyi gyüle-
kezet képviselıi. 

G. A. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK  
 

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom…” 
Tóth Máté, Vass Vivien, Potoczky Lilla, Fekete Dorián, Schmidt Vivien, Szekeres Ivett, 
Varga Dorka Lilla, Varga Lóránt Viktor, Varga Dániel Kornél, Sipos Mátyás, Bán Esz-
ter, Hadobás Nimród Balázs, Szabó Marcell Flórián, Heidinger Dominik, Vaskó Emma 
Lili, Csatári Csenge Kiara, Vabják Lili Anna, Henyusz Zsófia Dorina, Marcsek Bertalan 
Mihály. 
Felnıtt keresztelés, konfirmáció: Varga József. 

Házasságkötés: „Amit Isten egybeszerkesztett ember el ne válassza...” 
Timku Róbert és Horváth Henrietta, Palicz Mihály és Nagy Adrienn, Dankócsik Ferenc 
László és Katona Szabina, Kımőves Béla és Szegedi Viktória, Keresztesi Zoltán és dr. 
Bánszki Mónika, Horváth-Hegyi Dénes és Laura Paschirbe, Tóth Péter és Gyurcsán 
Bettina, Nagy Ferenc és Csernák Gabriella, Rozsnyai Róbert és Siska Ibolya, Bacskai 
Zsolt és Káposzta Csilla, Siska András és Gáspár Katalin, Pucsok János és Tóth Ágota, 
Gabulya István és Horváth Anita, Borsós Sándor és Legeza Zsanett. 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Drenyószki László (53), Gincsai Józsefné Molitórisz Ilona (64), Bánfalvi József (61), 
Tomasovszky Pál (87), Mercs Györgyné Szkotnyár Magda (91), Sztrehószki Pál (66), 
Moravszki Mihályné Hurai Ilona (82), Kocsis Imréné Jakab Erzsébet (77), Köszegfalvi 
Antal Sándorné Csáki Katalin (71), Nagy Andrásné Spisák Erzsébet (75), Jávor András 
(71), Jaskó Józsefné Lelkes Jolán (70), Varga Józsefné Smidt Erzsébet (90) Koczka Jó-
zsef (84), Kovács Z. Mihály (53), Nagy Gáborné Gyebrószki Mária (61), Kabódi József 
(68), Bánszki László (75), Kovács János (91), Bogár Andrásné Kovács-Lovas Zsuzsan-
na (90), Csernyik Mihály (58), Gyebrószki András (89), Ferencz Istvánné Horváth Juli-
anna (81), Humik Andrásné Molnár Erzsébet (82), Bogár István (89), Kovács Istvánné 
Palicz Erzsébet (82) Kövesdi András (74), Buszlai János (50), Lippa József (74), Kósa 
Jánosné Márföldi Ilona (73), Szekeres Andrásné Petrikovics Erzsébet (86), Magyar 
Jánosné Simcsik Zsuzsanna (89). 

Közreadta: Horváth Csabáné 

 

NOVEMBER 4-ÉN A ZENÉS ÁHÍTAT KÖZREM ŐKÖDİJE 
A DEBRECENI KÁNTUS 

 

A Kollégiumi Kántust 1739-ben alapította a Debreceni Református Kollégium zseniális matema-
tika professzora, Maróthi György, aki rövid hatévi mőködése során ujjászervezte az egész iskolát. 
A Kántus a pestisjárvány idején létesített négytagú temetı-kvartettként alakult; ez bıvült 30 tagú 
fiú-vegyeskarrá. Maróthi svájci minták nyomán a többszólamú zsoltáréneklést kívánta az isten-
tiszteleteken meghonosítani. „Collegium Musicum”-ot, zenei együttest tervezett, de 29 évesen el-
vitte a korai halál. Így ez a terve nem valósult meg, de létrejött az elsı, azóta is folyamatosan mő-
ködı magyar ifjúsági kórus, a Kántus. Szervezetével és szellemével ma is hirdeti a Kollégium sok 
évszázados diákköztársaságát, amely a kollégiumi jelmondat: „Orando et laborando” - imádkozva 
és dolgozva - jegyében hitben és munkában edzett generációkat nevelt. Az azóta – kezdetben fiú-
kórusként, ma már ifjúsági vegyes karként – folyamatosan mőködı Kántus a 2011/2012-es tanév-
ben, fennállásának 273. tanévét tölti. 
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„Ha úgy reménykedünk bőneink bocsánatában és Isten kegyelmében, hogy a bőneink elleni na-
ponkénti harcot, a bőntıl való megtisztulást fölöslegesnek ítéljük, és ellene szegülünk Isten Lelké-
nek, hogy Jézus halálát aktív, bőntörlı és újjáteremtı erıvé tegye az életünkben, akkor kegyelmi 
idınket elvesztegetjük, és magunkat rekesztjük ki az Isten gyermekeire váró örökségbıl…” 

Véghelyi Antal 
(az EvÉlet rovatvezetıje) 

 

Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk mindenkit! 
Ne feledkezzünk el a hívogatás szolgálatáról sem! 

 
 

OKTÓBERI EL İZETES 
 
 

Október 28-ától áttérünk a téli id ıszámításra.   
Ettıl a naptól kezd ıdıen az esti istentiszteletek 17 órakor kezd ıdnek. 

 
Október 28-30-áig, vasárnaptól keddig, esténként 17 órai kezdettel reformációi sorozatot tartunk 

a gyülekezeti teremben. Az igehirdetés szolgálatát HECKER MÁRTON metodista, DR. 
GAÁL SÁNDOR református esperes, CSERÉS ATTILA baptista lelkészek végzik. 

Október 31-e – kedd –, REFORMÁCIÓ ÜNNEPE. Nagytemplomunkban reggel 800 órakor, de.: 
1000 órakor tartunk istentiszteletet. Körzetekben a megbeszéltek szerint. 
Az esti istentiszteletre – ami 18 órakor kezdıdik –, a református templomba várjuk a 
gyülekezet tagjait. 

 
NOVEMBERI EL İZETES 

 

 
November 2-án pénteken, a reggeli istentiszteleten emlékezünk a „malenkij robotra” elhurcolt 

gyülekezeti tagokra. 
November 4-én, vasárnap 1800 órakor zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban, melyen a méltán 

híres református KÁNTUS lesz a vendégünk. Vezényel BERKESI SÁNDOR karnagy. 
November 10-én, szombaton 1600 órakor hálaadó istentisztelet lesz Kálmánházán, a templom fel-

szentelésének 70. évfordulója alkalmából. Igét hirdet: DR. FABINY TAMÁS az Északi 
Egyházkerület püspöke. 

November 25-én, ÖRÖK ÉLET vasárnapján a Nagytemplomban 1000-kor kezdıdı istentisztele-
ten név szerint is megemlékezünk mindazokról, akik 2012-ben hunytak el. Ezúton is hí-
vunk és várunk minden hozzátartozót, barátot és ismerıst, emlékezzünk együtt imád-
sággal, bátorítást, vigasztalást merítve Isten igéjébıl. 

 
DECEMBERI EL İZETES 

 
December 3-7-éig, hétfıtıl – péntekig ádventi sorozat lesz a gyülekezeti teremben esténként 17 

órától. 
December 16-án, ADVENT 3. vasárnapján kerül sor az új óvoda felszentelésére. Bıvebb tájékoz-

tatás majd a hirdetésekbıl hallható. 
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MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a december 23-án 
Advent 4. vasárnapján 16 órától tartandó karácsonyi ünnepségünkre, a gyüle-
kezeti terembe (Luther tér 14. sz.), ahol a gyerekek szolgálatát tekintheti meg 
a gyülekezet. Az ünnepség zárásaként lesz megtartva az esti istentisztelet. 
 

 
Örömmel adjuk hírül, hogy Horváth Géza pasaréti ref. lelkész Aliansz evangélizációs 
sorozata, a Gyülekezeti nap, valamint a Keresztkérdések c. sorozat valamennyi elıadása 
meghallgatható innen: http://web.t-online.hu/garainyh/cikk.html 

 

*   *   * 
Vidám szívvel mennybe menni annyit jelent, mint a föld-
szintrıl a felsı lakosztályba jutni, ahol a zenét már nem 
zavarja semmi diszharmónia. 

(C.H.Spurgeon) 
 

 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelen-
tısen megterheli az egyházközség kiadását, ezért a ki advány megjelenésének tá-

mogatására adományt köszönettel fogad az egyházközs ég. 
 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy a Lel-
készi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni. 
 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: 2012. december 16. 
Lapzárta: 2012. december 1. 

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

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 
 

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

Szerkesztıbizottság: 
Demcsákné Balczó Ildikó, dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva. 
Felelıs szerkesztık: Dr. Kovács László Attila, Veczán Zoltán 

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

belsı használatra, ingyenes terjesztésben. 
Megjelenik kéthavonként. 

Készült: A Grafit Nyomdában 1200 pld.- ban. 
 


