
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HAZAVÁGYOM 
Szeretem az otthonomat. Jó dolog hazaérkezni: elmerülni 

hitvestársam megszokott gondoskodásába, újból és újból végig hallgatni gyermekeim be-
számolóját, kéréseit, civakodását, megelégedni a jól ismert renddel és tárgyakkal. Bárcsak 
mindig így maradna! 

Már túléltem néhány költözést. Izgalmas volt: új otthon, új város; minden más helyre 
került; más lett a rend; új, addig ismeretlen szokásokkal ismerkedtem meg. Beleszoktam, de 
mindig azt kívántam magamnak: ez legyen az utolsó! Kipróbálni az ismeretlent, az újat 
csak akkor kívánom, ha van biztos, maradandó otthonom, ahova bármikor visszatérhetek. 

Egyik legfontosabb igényünk, hogy legyen hely, ahová fejünket lehajthatjuk. A biztos, 
állandó, meleg otthon a civilizált élet alapfeltételei közé tartozik. Nem csoda, hogy ragasz-
kodunk hazánkhoz, otthonunkhoz. Ha van, meg kell becsülnünk, védenünk. Hálával tarto-
zunk érte az Istennek. Építenünk kell, hogy unokáink számára is szép és élhetı maradjon az 
otthonunk, a városunk, az országunk. Úgy kell építenünk azt, mintha örökre készítenénk. 
Mert „dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes”.(József 
Attila) Jól mondta a költı. Isten is ezt várja az embertıl: szeretetbıl fakadó becsületes, pon-
tos, kitartó, építı szolgálatot testvérei javára. 
Viszont tudnunk kell, hogy semmi sem maradandó ezen a világon. „Minden e földön csak 
elmúlandó, / Semmi nincs itten megmaradandó; / Ne kívánd lelkem, ami mulandó, / Azt ke-
resd inkább, ami állandó!” (372. ének) A hitre jutott ember maradandó értékét az élı Igé-
ben, Jézus Krisztusban keresi és meg is találja. İ az egyetlen olyan érték, amit magunkkal 
vihetünk ebbıl a mulandó világból. Mert ha befogadjuk ıt, szívünkbe és gondolatainkba 
zárjuk, İ maga kel életre bennünk, és már nem is mi visszük ıt, hanem İ visz majd minket 
az örökkévalóságba: igaz otthonunkba. 

Amikor gyermek voltam, úgy gondoltam, minden, ami körülvesz, megmarad: játékaim, 
szüleim, testvéreim, az otthonom, a kiságyam… Majd lassan, lassan én is megtapasztaltam 
az elmúlás elszomorító tényét. Már tudom, hogy semmi sem maradandó. Egyetlen mara-
dandó értéke az életemnek csak Krisztus lesz, ha hagyom, hogy İ vezessen engem. Isten 
legyen segítségemre, hogy mindvégig megmaradhassak a Krisztus szeretetében. 

Szívbıl kívánom, hogy minél több testvérem eljusson erre a felismerésre. Ez a felisme-
rés célt és értelmet ad mulandó életünknek, és reménységgel tölti be azt, még akkor is, ha 
gondok, próbatételek nehezítik küzdelmes életutunkat. 

Dr. Kovács László Attila, igazgató lelkész

XXII. évf. 1-2. szám 
2013. január-február 

A 2013. év igéje: 
„Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendıt keressük.” 

(Zsid 13,14.) 
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LÁTHATÓAN EVANGÉLIKUS! 
 

Van-e jobb stratéga Jézusnál, lehet-e jobb stratégia a 
Szentírásnál? A fél évtizede zajló evangélikus stratégia-alkotás során 
ennek a költıi kérdésnek a tudatában igyekeztünk tenni a dolgunkat, 
vagyis Jézusban bízva, a Szentírást követve megfogalmazni 
egyházunk válaszait napjaink kihívásaira. Kezdeményezésünk 
összhangban zajlik a világ több mint 70 milliós evangélikusát 
összefogó Lutheránus Világszövetség gondolkodásával, hiszen a 
szervezet 2011-ben fogadta el stratégiai dokumentumát, mely 2017-
ig ívelıen vázolja fel a keresztény felelısség megélésének fıbb 
irányait. 

Keresztény, protestáns, evangélikus egyházként szembe kell néznünk, azzal, hogy Krisztus 
igéjének követése, Krisztus-hitünk megélése és megvallása immár újra nem csupán szervezeti-
népegyházi hovatartozás ügye, hanem a legszemélyesebben s egyben testvéri közösségben történı 
megtérés. A spiritualitás és megtérés jelenlétére történı figyelemfelhívás ezért nem pusztán 
egyike a stratégiai prioritásoknak, hanem teljes stratégiai tevékenységünk, evangélikus keresztény 
létünk alapzata. Az egyház szervezeti, mőködési fejlesztése ennek a megtérésnek, teológiai 
elmélyültségnek a testvéri közegét hivatott erısíteni, valamint cselekvési formákat kínál a 
missziós küldetést is megvalósítani igyekvı létezésünkhöz a társadalomban. 

Egyházunk számára a „Tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19) missziós felhívást kell 
középpontba állítanunk, mőködésünk mércéjévé tennünk. Ennek felelısségével kell személyes 
keresztényi életünket és evangélikus gyülekezeti, intézményi, egyházi mőködésünket 
megszerveznünk. A szekularizálódó világban sem állami hatalom, sem megszokás, sem a más 
lehetıségek hiánya nem tartja meg helyettünk az Egyházat – de nem is béklyózza meg 
munkánkat.  Ma az egyházon belüli és kívüli missziónkban a valós emberek valós kérdéseire kell 
magunkban kiérlelni és hitelesen felmutatni a válasz-lehetıségeket, bátran, személy szerint 
megszólítva egymást. 

Gondolatainkat, szervezeti erınket és teológiai-spirituális törekvéseinket a krisztusi szeretet-
tanítás követésének és gyakorlásának öt cselekvési irányába javasoljuk koncentrálni, amelyekben 
aktuálisan és gyakorlatiasan feloldhatjuk a mai személyes, egyházi és társadalmi élet, egész 
környezetünk gyötrı hiányait. Tudjuk, ez nem fedi le a szükséges teendık teljességét, de okkal 
remélhetjük tılük a minıségi változások elindítását: 
- Az önkéntesség és szolidaritás gyakorlása keresztény hitünk legmélyébıl fakadó szervezeti 

fejlesztés. 
- Egyházunk lelkészei: személyes társaink, hivatásukban támogatandó testvéreink. 
- Az egyházi munka és közösség szervezetét a hálózatosság jegyében alakítjuk át. 
- Fenntartható világ, fennmaradó egyház – ennek jegyében kell a természeti világhoz és saját 

szervezeti hagyományunkhoz, mőködésünkhöz viszonyulnunk. 
- Egyházunk szervezeti mőködését a protestáns hivatásszerőség jegyében újítjuk meg. 

A stratégia teljes szövege már olvasható az interneten, rövidesen pedig megnyitjuk a lehetı 
legszélesebb kör számára a hozzászólások, javaslatok lehetıségét, hogy a következı hónapokban 
immár konkrét cselekvésekké formáljuk a gondolatokat. 

Keresztényi, hitbéli ügyünk olyan ajánlásokat megvalósítani gyülekezeteinkben, intézménye-
ingben, az országos egyházszervezetben, amelyek erısítik keresztény közösségünket és segítik a 
társadalomban, a teremtett világban viselt felelısségünk beteljesítését. 
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Új kovászként, szerényen, de nem bujkálva kell evangélikusként cselekednünk a mai magyar, 
európai valóságban, szolgálatunkkal és hitvallásunkkal hirdetve a krisztusi örömhírt. 

Önkéntes munka, az elesettek iránti szolidaritás, személyes egymáshoz fordulás, hálózatos 
nyitottság és együttmőködés, a fenntarthatóság életmódja, hivatásszerő szervezet segítségével 
hatékonyabban lehetünk azok, amivé szüleink öröksége, gyülekezeteink megtartó ereje, 
lelkészeink igehirdetése és mindenekfelett Isten kegyelme tett minket: láthatóan evangélikusok.  

Dr. Fábri György 
az Északi Egyházkerület felügyelıje 

 
A LEGÚJABB PRESBITÉRIUMI HATÁROZATOK 

 
A presbitérium december 10-én és 27-én ülése-
zett. A zsinat októberben módosította az egy-
ház intézményeirıl szóló 2005. évi VIII. tör-
vényt. Ez a módosított törvény tette szüksé-
gessé a presbitérium gyors intézkedését. A 
módosított törvény szerint 2013. január 1-jétıl 
az intézményi lelkész a fenntartó egyház al-
kalmazásába kerül. Eddig az intézmény al-
kalmazottja volt. Ezzel a módosítással a tör-
vényhozók a fenntartó egyház és intézménye 
közötti kapcsolatot vélték erısíteni, illetve az 
intézményi lelkészeknek lelkészjellegét bizto-
sítani adminisztratív szempontból is. 

A törvény önálló iskolalelkész alkalmazását 
eddig csak a 350 diáklétszám felett tette köte-
lezıvé. A módosítás értelmében a kisebb lét-
számú tanintézményekben is be kell vezetni az 
iskolalelkészi szolgálatot, amelyet a területileg 
illetékes gyülekezet lelkésze kell, hogy ellás-
son. 

A módosított törvény végrehajtása rendjén na-
pirendre került az intézményeinkkel megkö-
tendı keret-megállapodás is, amelyben az in-
tézmény, a fenntartó, a tulajdonos és az in-
tézményi lelkész rögzítik a tulajdonviszonyo-
kat, a feltételeket, jogaikat, kötelességeiket az 
intézmény célszerő és hatékony mőködése ér-
dekében. 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnázium fenntartója a Magyarországi 
Evangélikus Egyház; lelkésze: Bozorády Ildi-
kó, aki, mint az országos egyház alkalmazottja 
végzi szolgálatát. A Nyíregyházi Evangélikus 
Egyházközség, mint az ingatlan tulajdonosa és 
a területileg illetékes gyülekezet írta alá a ke-

ret-megállapodást a december 12-ei elfogadó 
presbiteri határozat után. 

A Luther Márton Kollégium fenntartója szintén 
a Magyarországi Evangélikus Egyház. A kol-
légiumi lelkészi szolgálatot dr. Kovács László 
Attila, mint a területileg illetékes gyülekezet 
lelkésze vállalta el. Az egyházközség, mint tu-
lajdonos és területileg illetékes gyülekezet írta 
alá a keret-megállapodást a december 12-ei el-
fogadó presbiteri határozat után. 

A Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Taní-
tási Nyelvő Általános Iskola és Óvoda fenn-
tartója, az ingatlan tulajdonosa a Nyíregyházi 
Evangélikus Egyházközség. Iskolalelkésze, 
Zsarnainé Urbán Nóra, 2013. január 1-jétıl az 
egyházközség alkalmazottja lett. Bérezése to-
vábbra is a normatíva terhére történik. A ke-
ret-megállapodás a december 27-ei presbiteri 
elfogadó határozat után került aláírásra. 

A Nemzeti Köznevelésrıl szóló 2011. évi 
CXC. törvény értelmében az Általános Iskola 
Alapító okiratát is módosította a presbitérium. 
Lényegi módosítás, átszervezés nem történt, 
fıleg terminológiai és kódszámozási változta-
tásokat kellett eszközölni a törvény szellemé-
ben. 

A december 12-ei presbiteri győlés elhatározta, 
hogy a vasárnapi nagytemplomi istentisztele-
ten a hirdetések a prédikáció után hangozza-
nak el. A döntést a gyermekbiblia-körös hitok-
tatók kérésére hoztuk meg, annak érdekében, 
hogy a gyermekek is részt vegyenek az isten-
tiszteleten, annak elsı felében, s csak a prédi-
káció elıtti ének alatt menjenek át a gyüleke-
zeti terembe, hogy ott saját korosztályuknak 
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megfelelıen foglalkozzanak az igével. Egyéb-
ként a gyermekekkel való foglalkozásból sok 
idıt venne el az ıket amúgy is untató, hosszú 
hirdetés. Örülünk annak, hogy gyermekeink-
kel együtt kezdhetjük az istentiszteletet, és így 
ık is megismerkednek a templommal, és ab-

ban – remélhetıleg – otthon fogják érezni ma-
gukat. 

A presbitérium hozzájárult ahhoz, hogy 2013 
januárjától a nagytemplomi egyházfi szolgála-
tát Sırés Sándor lássa el, egyelıre próbaidıre. 
Szolgálatára Isten áldását kívánjuk.

 

Május 18-án gyülekezeti csendesnap keretében fogunk megemlékezni arról, hogy 260 évvel 
ezelıtt, 1753-ban érkeztek Nyíregyházára a tirpák evangélikusok. 

Dr. Kovács László Attila 
igazgatólelkész 

 
„…HA FELN İNEK, BESZÉLJÉK EL FIAIKNAK, 

HOGY ISTENBE VESSÉK BIZALMUKAT…” 
 

Új óvodánk felszentelésérıl 
 
A Hírmondó elızı számában – a lapzárta miatt –, nem számolhattunk be az egyházközség új óvodájának 
felszentelésérıl, de úgy vélem, az akkori eseményre, most is szívesen emlékezünk. 

2012. december 16-án ünnepi istentiszteletre győltünk össze a Nagytemplomban. Dr. Fabiny Tamás 
püspökünk Keresztelı János és Jézus találkozásairól prédikált. 

Keresztelı János hirdette a bőnbánat és megtérés szükségességét, mert ı Jézus útkészítı prófétája volt. 
János az életét tette fel a bőn irtására. Heródes negyedes fejedelem ezért végeztette ki, amikor fejére ol-
vasta paráznaságát. Mi – keresztyének – sem nézhetjük tétlenül, amikor bőn vesz körül bennünket: a csa-
ládban, a társadalomban, az egyházban. De a legfontosabb, hogy személyes életünk tisztuljon meg a bőn-
tıl! Keresztelı János rámutatott arra, hogy a hazugságban élı embereknek világosságra van szükségük, és 
ez a szabadító egyedül csak Jézus Krisztus lehet! 

Püspök úr igehirdetésének zárómondatában annak szükségességét helyezte a nyíregyházi gyülekezet 
tagjainak szívére, hogy legyünk útkészítık. Legyünk a világosság gyermekei, és éljük meg a találkozás 
együttes örömét Jézus Krisztusban. 

Az istentiszteletet követıen az új óvodában – ami a Szent István utca és a Béla utca sarkán  épült fel –, 
dr. Kovács László Attila igazgató lelkészünk köszöntötte az egybegyőlteket. Üdvözölte az országos egy-
háztól, a Kormányhivataltól, az önkormányzattól érkezett vendégeket, valamint a szülıket, óvónıket és a 
gyülekezeti tagokat. 

Isten áldását kérte az intézményre és szólt arról, hogy itt ebben az épületben az evangélium tanítását 
szeretnék továbbadni. Az óvoda minden kicsiny számára nyitott és az is marad. Igazgató lelkész úr min-
den közremőködınek megköszönte az elvégzett munkát. Azoknak is, akik feladatként kapták az óvoda 
létrehozását, és azoknak is, akik ebben önként vállaltak szolgálatot, és az utóbbiak közül elsıként Sallai 
Gábor presbiter „programkoordinátori” tevékenységét emelte ki. 

Dr. Fabiny Tamás püspök úr arról beszélt, hogy Nyíregyházán a gyülekezet és az országos egyház 
összefogásaként már az óvodás kortól az általános iskolán át az érettségiig biztosított a keresztény okta-
tás. 

Kákay István az evangélikus egyház irodaigazgatója annak az örömének adott hangot, hogy példaérté-
kő volt az együttmőködés az országos egyház és a nyíregyházi gyülekezet között. Mint említette, 26 
evangélikus óvoda van már hazánkban, de új, korszerő, és a 21. század igényeinek valóban megfelelı in-
tézményt most elıször adtak át. 

A lelkészek az ısi Confirma eléneklésével Isten oltalmára bízták a gyermekeket, az óvónıket, a szü-
lıket és az épületet. 



5 Hírmondó 2013. január-február 
  ___ 

 

 

Miközben a gyülekezet a beszédeket hallgatta, a kicsinyek türelmesen vártak arra, hogy ık is „szó-
hoz” jussanak! Igazi meglepetést szereztek számunkra, betlehemes játékkal, karácsonyi énekekkel. So-
kunk szemébıl könnyet – a hála könnyeit – csalták elı a csengı gyerekhangok. Az ı örömük a felnıttek 
szívét is átjárta. Csak ámultunk, ahogy az egyik ének és vers követte a másikat. Mikor volt idejük megta-
nulni mindezt ezeknek a csöppségeknek és ennyi mindent hogy is tudtak számukra átadni az óvónık, hi-
szen a Lelkészi Hivatal épületébıl való átköltözés gondja-baja is rájuk szakadt? Kovácsné Mráz Ágnes 
vezetı óvónı elmondta, hogy nem egyedül kellett megbirkózniuk e feladattal, mert a szülık és a gyüleke-
zeti tagok is kivették részüket a munkából. 
Sokunk nevében szeretném megköszönni az óvónıknek és Zsarnainé Urbán Nóra lelkésznek, valamint a 
zenei közremőködıknek az igényesen összeállított gyönyörő mősort, és kívánom, hogy Isten áldása, az 
Úr Jézus szeretete legyen az óvoda minden dolgozójával és gondozottjával. 

 
A gyermekek mősorát követıen a vezetı óvónı az intézmény dolgozói nevében Istennek adott hálát 

az oktatási intézményért és köszönetet mondott az országos egyház vezetıinek, a nyíregyházi egyházköz-
ség elnökségének, dolgozóinak, presbitériumának a segítségért. 

Végül Zsarnai Krisztián esperes a gyülekezetnek köszönte meg az anyagi áldozatot, hiszen több millió 
forinttal járult hozzá az egyházközség az óvoda építéséhez. 

A cikk írója bízik abban, hogy a gyermekek szívében elvetett mag, az evangélium üzenete nem az út-
félre esik. Abban is bízom, hogy az óvónıkön és az óvoda lelkészén nem fog múlni, hogy a kicsinyek 
majd aktív látogatói és résztvevıi legyenek a gyermek-bibliaóráknak, istentiszteleteknek. Imádkozzunk 
azért, hogy a szülık, keresztszülık, vegyék komolyan az Isten színe elıtt a kereszteléskor tett fogadalmu-
kat! 

Az óvodából a gyülekezet a lelkészi karral együtt Adámi lelkész úr szolgálati lakásába (Luther utca 
12. szám) ment át. Hálát adtunk Istennek azért, hogy az igen rossz állapotban lévı épület megújulhatott, 
így most már mind a négy parókus lelkészünk jó karban lévı lakásban lakhat. 

Örömünkre szolgál, hogy a Luther tér arculata megszépült, kivéve a 14. szám alatt található lelkészi 
hivatalt. Isten segítségében bízva, abban reménykedem, hogy nincs messze az az idı, amikor a gyülekeze-
ti terem felújításáért adhatunk hálát. 

Erıs vár a mi Istenünk! Pelles Ferencné 
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CSENDESNAP AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 

2012. december 8-án nevelıi csendesnapot tartott a Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két 
Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Óvoda dolgozóinak közössége, amelyen a pedagógusok és a 
nem pedagógus munkatársak egyaránt részt vettek. 

Ezen az alkalmon szolgáltak közöttünk: Adámi László, Bozorády András, Zsarnai Krisztián, 
Zsarnainé Urbán Nóra lelkészek. Bizonyságot tett nekünk hitérıl Bálint Éva, a gyülekezet 
presbitere, aki szakmai pályafutását többségünkhöz hasonlóan pedagógusként kezdte – még a 
rendszerváltás elıtt –, és éppen Isten iránti hősége miatt kellett igen hamar elhagynia azt. 
Bizonyságtétele jelenlegi társadalmi körülményeink között is elgondolkodtató és példaértékő a 
hívı ember számára. 

Különösen advent idején volt a jelenlévı lelkészektıl részünkre nagyon kedves és figyelmes 
szolgálat ez a délelıtt. A sőrő decemberi mindennapokban – miközben kicsiknek, nagyoknak, 
ovisoknak, és a szülıknek igyekeztünk ünnepi hangulatot teremteni szívükbe –, bizony alig-alig 
maradt idınk arra, hogy saját szívünkben is helyet készítsünk a megszületett Úr Jézusnak. 
Köszönjük, hogy emlékezhettünk rá: az Úr alkotta meg az embert, és úgy szerette, hogy 
egyszülött fiát adta érte. 

A csendesnap fı kérdése akár szakmai kérdés is lehetne: Ki az ember? Gyermek még? Vagy 
már felnıtt? Tanítvány? Kolléga? Szülı? Egy nagyon érdekes film után Adámi László lelkész úr 
elıadásában arra világított rá, hogy az ember Isten képviselıje a Világban. A teremtettség élén áll, 
ami egyfajta hatalmat jelent számára, de ezzel együtt komoly felelısséget is ró rá. 

Volt egy „kereszt” kérdésem… 
Engem nem csak ezen az egyetlen napon foglalkoztatott komolyan a kérdés: Ki az ember? Ki 

vagyok én? Miért halt meg Jézus értem a kereszten, hisz oly méltatlan vagyok erre a nagy 
kegyelemre? A „Kereszt-kérdések” c. elıadássorozat és a reggeli istentiszteletek hatására, hetek 
óta nem hagyott nyugodni az az Ige: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz İbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3,16). Miért szeret ennyire 
bennünket, bőnösnek született, naponta vétkezı embereket az Úr? Iskolalelkészünk, Zsarnainé 
Urbán Nóra igen lelkes és magával ragadó szavai juttatták eszembe a Bibliából ismert húsvét 
elıtti lábmosás történetét. Jézus ott azt mondja Simon Péternek, mikor megdöbbent azon, hogy İ 
mossa a tanítványok lábát: „Amit én cselekszem, te azt most nem érted.” (János 13,7). Majd azt 
mondja: „Példát adtam néktek, hogy miképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen 
cselekedjetek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. ” (János 13, 15.34.) 
Választ kaptam. Nem értenem kell, hanem cselekednem. Úgy szeretni az embereket, ahogy Jézus 
szeretett. Hálás szívvel köszönöm. 

Mindannyiunk nevében ez úton is szeretném megköszönni az egyházközség tagjainak a finom 
ebédet, amellyel a gyülekezeti teremben vendégül láttak valamennyiünket. 

Köszönjük a fáradozásukat, adományaikat. 
Cserbán Tünde pedagógus 

TÁJÉKOZTATÁS  
Értesítjük a hozzátartozókat és a gyülekezet tagjait, hogy január 13-ától a 10 órakor kezdıdı istentisz-
teleten gyülekezünk a gyerekekkel a vasárnapi gyermek-bibliaórára. Így együtt tudunk átmenni az is-
kolásokkal, ill. óvodásokkal az igehirdetés elıtti ének ideje alatt. Ezáltal is szeretnénk az evangélikus 
óvoda, általános iskola és a vasárnapi gyermek-bibliakörös gyermekeket szorosabban integrálni a 
gyülekezetbe. Kérjük, fogadja a gyülekezet türelemmel és szeretettel a gyermekeket az istentisztele-
ten! Köszönjük! 
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MAGYAR LÁSZLÓ 80 ÉVES 
 

A lelkész úr 1932. 12. 13-án született a Komárom megyei Szákon, ahol édesapja 43 esztendeig 
volt a gyülekezet lelkésze. 

A gimnáziumot 1943-ban a Soproni ev. Líceumban kezdte, de az iskola államosítása és a város 
határsávba kerülése miatt öt év múlva Pápára ment a Református Kollégiumba és 1951-ben ott 
érettségizett. Teológiai tanulmányait a Sopronból Budapestre áthelyezett intézményben végezte el. 
1956-ban dr. Vetı püspök avatta lelkésszé. Ez után segédlelkészi szolgálatai következtek az Észa-
ki Egyházkerületben, (Siklós, Ózd, Kissomlyó...). Paróchus lelkésznek 1957-ben Magyarbólyban 
választották meg. Ebben az idıben ismerkedett meg késıbbi feleségével, Ormos Elek mohácsi 
lelkész Edit nevő lányával. Házasságukat Isten három fiúgyermekkel (Lacival, Imrével, Istvánnal) 
áldotta meg. 

A papgyerekek iskoláztatása az akkori politikai viszonyok miatt nem volt egyszerő dolog. El-
sıszülött fiúk László, majd két testvére is így került a Debreceni Református Kollégiumba, a Ma-
gyar család pedig Dunántúlról Nyíregyházára. 

Elıbb a családfı 1970-ben a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjasaként egy esztendıt töltött 
Finnországban továbbképzésen. Akkor már két gyermekük volt, akiknek ellátásáról ezalatt édes-
anyjuknak egyedül kellett gondoskodnia. Errıl beszélgetésünkkor Magyar László – utólag is – fe-
lesége iránti nagy hálával emlékezett meg. Nyíregyházán elıbb a Dél-Szabolcsi részgyülekezetek 
pasztorálása volt feladata. 1992 óta az önállósult kertvárosi gyülekezet paróchus lelkipásztora lett. 
2000 óta nyugdíjas. 
A házaspár most Kovácsbokorban egy szépen felújított tanyán lakik. 

László 80. születésnapját felesége, három diplomás fia, nyolc unokája és két szép komondor 
kutyája társaságában ünnepelte. Gratulálunk! 

 

Isten áldása kísérje ezután is! 
A szerkesztıség nevében, líceumi öregdiák barátja: 

Loós Tibor 
 

SZERETNÉK ÉNEKELNI NÉKED 
 

Szeretnék énekelni Néked, 
Uram, nyisd meg ajkamat, 
hogy szent legyen mindig az ének, 
amely szívembıl felfakad. 

Hadd zengjem, el, hogy százszor áldott 
keresztednél ki megpihen, 
hadd zengjem el, hogy megtalált ott 
s békére lelt az én szívem. 

Szeretném énekelni másnak 
hogy Néked énekelni jó, 
hogy életünk bús lázadás csak, 
míg el nem ér az égi Szó. 

Azt zengeni, a Szót a Szódat, 
mely életet adott nekem! 
Szeretnék énekelni Rólad 
halálig engedelmesen. 

 
Szeretnék énekelni Néked 
folyton, ameddig itt leszek, 
szeretnék hangot adni, szépet, 
mikor lelkemhez ér Kezed. 

Füle Lajos 
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„Amit mi adni tudunk, az öröke megmarad!” 

Értékırzés, modern oktatás 
 

 A Nyíregyházi Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimnázium 
jelmondata: hagyományos értékek, 
modern oktatás, így a megye 
legısibb gimnáziumában egyszerre 
van jelen a legkorszerőbb oktatási 
eszközökkel és módszerekkel való 
oktatás és a hagyományos, 
szereteten és hiten alapuló 
értékrend. Itt a nagyobbak tanítják, védik, báto-
rítják a kicsiket, így él együtt a 10 éves kisgim-
nazista és a 13. évfolyamos maturandus. A ta-
nárok és a diákok kapcsolata bizalmon alapul. 
Lelki segítést minden pedagógus végez, ezért 
sokszor alakul ki nagyon erıs kötıdés az iskola 
és a Kossuth-diákok között, amit erısít a le-
gendás az öregdiák mozgalom. 

 

Színes diákélet 
A gimnázium biztosítja a lehetıséget a sza-

badidı hasznos eltöltésére: kondícionálásra, 
labdarúgásra, röplabdára, úszásra, néptáncra, 
de van kerékpáros és túra szakkör is. A B31 
nevő zenekarban a könnyőzene, az énekkarban 
a komoly és a népzene kap teret. Az érdeklı-
dık választhatnak az újságíró, a fotós és a ro-
botika szakkör, vagy a színjátszó kör foglalko-
zásai közül is. 

 

Az iskola tanulóit testvériskolai programok 
várják Németországban, Olaszországban, Hol-
landiában, de határon túli magyar iskolákhoz is 
ellátogathatnak minden évben Erdélybe és 
Kárpátaljára, mert a magyarságra nevelés ki-
emelt szerepet kap. 
 

Képzési formák 
A 8 osztályos gimnáziumi képzésben az 5. 
osztályos tanulókat várják. Ez a képzési forma 
ideális a jó képességő kicsiknek, akik 8 évet 

töltenek el a gimnáziumban. Így 
közel 100%-os továbbtanulási 
arányt biztosít az érettségi után, 
mert a diákoknak van idejük 
tudatosan készülni a 
továbbtanulásra, nyelvvizsgára, és 
tehetségüket versenyeken tudják 
kibontakoztatni. 
 

Az öt évfolyamos képzésben, nyelvi elıkészí-
tın résztvevı diákok, heti 16 angol órával kez-
denek. Mivel két nyelvet tanulnak, az érettségi-
ig akár két középfokú nyelvvizsgát is tudnak 
tenni. 
A négy évfolyamos képzéseken az általános 
tantervő osztály mellett, emelt szintő nyelvi 
osztályok indulnak. Az angol, német, olasz, 
francia nyelv mellett, minden osztályban vá-
lasztható az orosz nyelv is. 
 

A négy évfolyamos fizika orientációs osz-
tályban, emelt szinten oktatjuk a fizikát , amit 
fizikai–matematika egészít ki. Ez a szakirány 
elıkészíti a mőszaki egyetemi szakokon való 
továbbtanulást. A gimnázium jó kapcsolatot 
ápol a Miskolci és a Debreceni Egyetem fizika 
tanszékével, valamint az Atommagkutató Inté-
zettel, melynek megalapítója gimnáziumunk 
egykori diákja, Szalay Sándor atomfizikus. Ta-
náraink közül van, aki a svájci Cern ösztöndíja-
saként kutatásokban vesz részt, legtehetsége-
sebb diákjaink pedig az MTA fizika tanszék-
ének diák kutató–táborába is eljuthatnak. 
 

Az infokommunikációs médiatechnológia, 
röviden médiainformatika orientáció elsısor-
ban mőszaki, informatikai alapokra épít, így az 
újságírás és mősorkészítés ismeretei mellett 
megtanítja a gyerekeket a fotózás, vágás, hon-
lap készítés, programozás tudományára is.

 
Közreadta: Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna 

igazgatóhelyettes 
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GGYYEERRMM EEKK OOLL DDAALL   
A Teremtı dicsérete V. – Az ökörszem duettje* 

Télen, amikor hó lepi az erdıt, mezıt, nem igazán 
lehet madáréneket hallani, mert énekesmadaraink nagy 
része melegebb éghajlatú vidékre költözik. Egy aprócska 

madár az ökörszem énekében a téli erdıt járva is gyönyörködhetünk. 
Az ökörszem egyike a legapróbb madarainknak (hossza: kb. 9-10 cm, 
szárnyfesztávolsága: 14-15 cm), rövid farkát jellegzetesen felcsapja. Mivel 
kicsike, ezért a sőrőben ügyesen bujkál, hegyi erdıségek tövises bokra-
iban él, és talán pont ezért kapta egyik népies nevét: tüskebujkáló. 
Fészkét gyökerek, rızserakás szövedékébe készíti mohából és faleve-
lekbıl. Bár az ökörszem tulajdonképpeni hazája Amerika melegebb éghajlatú államai, hazánkban 
is megél. Táplálékának legnagyobb részét bogarak képezik. 

Másik ismert népies neve csaláncsattogtató, inkább a hangjára utal. Kitőnı és rendkívüli éneke 
sokféle, kellemesen váltakozó, tisztán csengı szólamból áll, melyek az elég hosszú ének közepén 
zengı, a vége felé elhalkuló trillává alakulnak; utóbbit az ének befejeztével gyakran megismétli, 
ezáltal az egész éneket mintegy befejezi. Az ének hangjai erısek és teltek, csattogó jellegőek. Az 
ökörszem 7 másodperc alatt 130 hangot énekel. Ha dalolását hússzoros lassítással játsszuk le, az 
emberi fül számára is csodálatos melódiák csendülnek fel. A tojó akusztikai lassítás nélkül is ké-
pes felismerni ezeket a dallamokat. 

Kutatók egy csoportja vizsgálta az ecuadori (ejtsd: ekvádori) bambuszerdıkben honos parányi 
énekesmadár, a laposfarkú ökörszem énekét. Megfigyeléseik eredménye az volt, hogy a hím és a 
nıstény ökörszem képes minden részletében kidolgozott duetteket énekelni: a szinkron oly-
annyira tökéletes, hogy úgy hangzik, mintha egyetlen madár énekelne. Az ilyen gyorsan vál-
takozó dallamrészekbıl álló („válaszolgatós”) duettet szaknyelven antifonális éneknek hívják. A 
befogott és különbözı kísérleteken megfigyelt madárkák esetében azt tapasztalták, hogy mindkét 
fél agyában kódolva van az egész dal, nem csak saját részeik. Az agy idegsejtjei a saját és a part-
ner énekére is reagáltak, a legerısebb reakciót azonban a duett váltotta ki - a két madár tehát jól 
tudja, mit hoz létre együtt. – állítják határozottan a kutatók. (Forrás: Internet) 

Figyelj csak ide! Állj meg, és gondold meg Isten csodáit! A Biblia azt mondja Jób könyvében: 
„Kérdezd csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak.” 
(Jób 12,7) Mire tanít minket az ökörszem? Arra, hogy Isten kijelentette magát a teremtett világ-
ban. Az ökörszem parányi lénye, és a csodálatos duett, amelyet párjával énekel - ilyen korrekt 
összhangban - nem a véletlenek szüleménye, hanem egy fantasztikus, minden értelmet meghaladó 
zseniális Isten alkotása! A Teremtı megérdemli, hogy magasztaljuk, dicsıítsük İt, amikor szem-
léljük keze alkotásait, és gyönyörködünk a bennünket körülvevı természetben! 

„Mert megörvendeztettél tetteiddel, URam, kezed alkotásainak ujjongok. 
Mily nagyok alkotásaid, URam! Igen mélyek gondolataid!” (Zsolt 92,5–6) 

Írta és az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin 
* duett: két énekes számára írt zenemő; két énekes együttes szereplése (Idegen szavak és kifej. szótára) 
Ha kíváncsi vagy az ökörszem duettjére, akkor a www.youtube.com keresıjébe írd be: Wrens' Brains Are 
Wired for Duets. 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:  
Gyermek bibliakör (3-14 év): 

Minden vasárnap 10 órakor a Nagytemplomban, majd a Lelkészi Hivatalban. 
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GYÜLEKEZETÜNK 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI 

 
Isten iránti hálával számolunk be a testvéreknek gyülekezetünk mögöttünk lévı esztendejérıl a 
statisztika tükrében. A számok mögött azonban figyeljünk azokra az emberekre, akik gyászukban 
vigasztalásra szorultak, vagy örömüket hozták az Úr elé és tekintsünk Jézusra, akinek szava min-
den alkalmon szólt hozzánk. 
 
Házasságot kötött: 32 jegyespár: 10 tiszta evangélikus vallású, 20 vegyes vallású és 2 egyéb, ez 

két házaspárral több, mint az elızı esztendıben volt. 
 
Megkereszteltünk: 85 gyermeket: 41 fiút és 44 leányt, valamint 6 felnıttet. Ez 14 gyermekkel 

kevesebb, mint a 2011-es esztendıben volt. 
 
Konfirmált: 46 gyermek, 22 fiú és 24 leány, valamint 15 felnıtt. Ez 6 fıvel több, mint az elızı 

esztendıben. 
 
Eltemettük:  146 testvérünket: 70 férfit és 76 nıt, ez 11 személlyel kevesebb, mint 2011-ben volt. 

 
 

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

Tamás Áron, Sreinekker Melissza, Bodnár Barbara, Dankó Dorina, Jánowszky Zoltán, 
Bartos Péter István, Benkó Vanda, Ménesi Marcell, Kordován Korina, Kóka Renátó, 
Ádám Dia Blanka, Kóka Richárd Tamás, Ádám Rikárdó Nikolasz, Balogh Márk 
Kevin, Mezısi Laura Virág. 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Garaj Tibor (69), Nevelıs Sándorné Bogár Julianna (61), Panyik Vincéné Gyimesi Ju-
lianna (86), Sarecz Mihályné Leszkoven Ilona (86), Pál Ferencné Rónaszéki Olga (74), 
Porcellán Istvánné Kusnyerik Katalin (50), Smidt Józsefné Hok Julianna (74), Bajdik 
Kálmánné Gyöngyösi Mária (84), Helli Mihályné Kvadrics Magdolna (80), Antal 
Sándor (50), Borsy Lászlóné Török Jolán (90), Kodák János (83), Nagy Béláné Karakó 
Erzsébet (77), Szász Ferencné Galló Erzsébet (79), Galló Andrásné Sashalmi Vilma 
(85), Kepics Gyuláné Rózsa Erzsébet (86). 

Közreadta: Horváth Csabáné 
 
 

Január utolsó vasárnapján, a Nagytemplomban tartott délelıtti istentiszteleten Veczán Zoltán 
egyházközségi felügyelı a gyülekezet nevében megköszönte Magera János ny. egyházfi három 
évtizedes szolgálatát, és emlékül átadta a Nagytemplomról készített festményt, mely fiatal gyüle-
kezeti tagunk – Hódi Márton –, munkája. 

Márk Borbála, dr. Joó Sándor: Nem vagy felesleges c. versével köszöntötte János bácsit és fe-
leségét. 
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HÍREK 
 

Dr. Pálhegyi Ferenc február 10-én vasárnap 17 órakor „Férfivá és nıvé teremtve” címmel tart 
elıadást a MET Kápolnájában, a Bessenyei tér 10 szám alatt. A rendezvényre a „Házasság hete” 
keretében a nyíregyházi Aliansz szolgálók szervezésében kerül sor. Minden érdeklıdıt szeretet-
tel várunk! 

Február 18-22-éig, hétfıtıl – péntekig 17 órai kezdettel böjti sorozat lesz a gyülekezeti teremben. 
 

MÁRCIUSI EL İZETES 
 

Jézus mondja: 
 „Jöjjetek utánam, és emberhalásszá teszlek benneteket.” 

(Márk 1,17) 
 

Jézus Krisztus missziói parancsa értelmében induljunk együtt és 
keressük meg a kételkedıket! A misszió Krisztustól kapott 
küldetésünk. 

 
A ProCrist mőholdon közvetített, evangélizációsorozat. Címe: Kétség és ámulat. Igehirdetı: 

Ulrich Parzany német evangélikus lelkész. A korábbi évekhez hasonlóan, változatos stílusú ze-
nékkel, színpadi jelenetekkel, interjúkkal gazdagított istentiszteletbe kapcsolódhatunk be. 

 
A 2013-as év estéinek témái: 
 

1. Hol találjuk a boldogságot? 
2. Mennyi biztonsági háló kell? 
3. Mi köze van a pénznek a hithez? 

4. Mi segít, ha a szenvedés megkeserít? 
5. Enyém, tiéd, senkié - kinek az Istene? 
6. Mitıl értékesek az értékeink? 

 

Az igehirdetést, színdarabokat, interjúkat szinkrontolmácsolással magyar nyelven hallhatja a gyü-
lekezet. 
 
Idıpont: Március 4-9. esténként 18 óra 
 
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ 
 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. szám 
 

Minden érdeklıdıt szeretettel várnak a szervezık. A belépés díjtalan. 
 

Március 24-én, virágvasárnap 16 órára szeretettel hívunk, és várunk minden kedves érdeklıdıt 
húsvéti ünnepségünkre az evangélikus általános iskola dísztermébe, melyen a gyermek-
bibliakör, a kisifi és az evangélikus általános iskola diákjai és óvodásai ünnepi mősorát te-
kintheti meg a gyülekezet. A virágvasárnap délutáni istentiszteletre az ünnepség zárásaként 
kerül sor. 

Március 25. - 27-éig, hétfıtıl – szerdáig 17 órai kezdéssel nagyheti sorozat lesz a gyülekezeti te-
remben. 

Március 28. NAGYCSÜTÖRTÖK – istentisztelet úrvacsorával a Nagytemplomban 17 órakor. 
Március 29. NAGYPÉNTEK – istentisztelet a Nagytemplomban a vasárnapi rend szerint. 
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Szeretettel kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy ünnepi programjaik összeállításánál gondolja-
nak a Nagytemplomban tartandó húsvéti zenés áhítatra, és családtagjaikkal együtt hallgas-

sák meg gyülekezetünk énekkarának szolgálatát. 
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt évben „A Nyíregyházi 
Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány céljaira adakoztak átutalással, vagy a pénztárba törté-
nı befizetéssel, illetve a 2011. évi adójuk 1%-ának ideszánásával. Kérjük az alapítvány további 
szíves támogatását. 

Javasoljuk nyugdíjas testvéreinknek, hogy akiknek jövedelemadót fizetı hozzátartozóik 
vannak, kérjék meg ıket, hogy adójuk 1-1%-ával támogassák a Magyarországi Evangélikus 
Egyházat, illetve alapítványunkat. 

Testvéri köszöntéssel: Demcsákné Balczó Ildikó 
az alapítvány kuratóriumának elnöke 

 
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

 

A másik 1 % a következı alapítványainkra adható: 
A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, mely templomunk 

felújítását szolgálja. 
Adószám: 18801703-1-15 

 

„Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány, ifjúsági- és közösségi programok céljára 
Adószám: 18151053-1-15 

 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért! 
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentısen 
megterheli az egyházközség kiadását, ezért a kiadvány megjelenésének támogatására 

adományt köszönettel fogad az egyházközség. 
 

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: 2013. Nagypéntek 
Lapzárta: 2013. március 9. 

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 900 példányban. 


