
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTENEM ADD, HOGY NE VESSZEN KI BELŐLEM AZ ÖRÖM! 
 

J. S. Bach felesége és két gyermeke halála után jegyezte le naplójába ezt az imádságot. 
A babilóniai fogságból hazatérő népnek hangzik a fenti ige. A szövetségkötés felolvasá-

sakor, az érdeklődő, szomjas, sok évtizedet Isten igéje nélkül átvészelő közösségnek. 

Ezsdrás, Nehémiás és a Léviták magyarázatai rádöbbentik a hazatért népet az Isten nélküli 

élet mélységére, bűneikre és üres, kilátástalan helyzetükre. A bűnbánat okán zokogó tö-

megnek hangzik a vigasztaló, megerősítő, talpra állító, bátorítás: más fordítás szerint „Ne 

szomorkodjatok, hiszen az Úrban való öröm az erősségetek.” 

Az öröm Isten igéje szerint nem csak rendezett viszonyok, egészség, anyagi biztonság, 

boldogság megtapasztalható kísérője. Sokkal többről van szó az Úrban megtalált öröm a 
valódi erőforrás, amire valójában vágyakozunk. Ez az életérzés akkor lesz mindennapi kísé-

rőnk, ha felismerjük és eljutunk az öröm forrásához. Leborulunk előtte és átérezzük, hogy 

Isten kegyelme Jézusban erővel tölti el szívünket. 

Ahogyan a Zsoltáros mondja „…lelkemben erő támadt, mert tudok az Úrban örülni”. 

Istenem add, hogy ne vesszen ki belőlem az öröm! 

Az Úrban való öröm nem mulandó érzés, gyorsan elillanó boldogság, - olyan valóságos 

csoda, amitől a gonosz is visszaretten. 
Pál apostol szerint az öröm a Szentlélek gyümölcse. Azonban ezt az örömöt ápolni és 

őrizni kell. Így tapasztalható meg valódi békét, hitet teremtő „zamata”. 

Igazán a keresztény embernek van oka az örömre, mert valóságos alapja van. Isten gon-

doskodó szeretettel vesz körül mindannyiunkat. Ennek ismeretében határtalan bizalommal 

gondtalanul tekinthetünk a jövőbe. 

Isten öröme nem azonos a világ örömfogalmával, a mennyei öröm nem függ különleges 

körülményektől. Az Isten öröme bennünk megmarad szenvedés és fájdalom közepette is. 

Ez a belső derű nem a féktelen kacaj területe, hanem a lélek mélységben rejtőző mennyei 
kincs csodája. Az öröm kincse tehát: a gyermek bizalommal teljes álmélkodó hálája. 

Istenem add, hogy ne vesszen ki belőlem az öröm! 

Az Úr öröme minden erőnél nagyobb, hatalmas energiaforrás. Jézusért, a törvény tükré-

ben meglátott sérült, elveszett életünk könnyein túl vezessen és segítsen a gyógyító örök 

öröm, hogy végigjárhassuk a számunkra elkészített utat. 

Sztankó Gyöngyi 

 

„Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!” 

(Neh 8,10b.) 
 

 
XXII. évf. 7-8-9. szám 

2013. július-augusztus-szeptember 
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„BÉKÉS MEGYEI TÓT TELEPESEK NYÍREGYHÁZÁN” 
 

2013. május 18-án a Nagytemplomban csendesnap keretében emlékeztünk arra, hogy 260 
évvel ezelőtt érkeztek Nyíregyházára a tirpák evangélikusok. Ezen az alkalmon Dr. Bene János, 
a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója Nyíregyháza város telepítő levelei címmel tartott 
előadást. (A továbbiakban az itt elhangzott tanulmányt részletekben adjuk közre.) 

1. rész 
 

Nyíregyháza 1753-as újjátelepítésének egyik 

legfontosabb két dokumentuma a gróf Károlyi 

Ferenc által Petrikovics Jánosnak adott telepí-

tő- illetve adománylevél. A Rákóczi-

szabadságharc után fokozatosan elnéptelenedő 

helységet az ecsedi uradalom részeként vásá-

rolta meg a kincstártól gr. Károlyi Ferenc (a 

szatmári békét megkötő Károlyi Sándor fia) 

1746-ban. A vételár kifizetése után az 1748-

ban megkötött szerződésben a gróf tulajdonába 

ment át többek között „Nyíregyháza mezővá-

rosának fele a Cserkész pusztával”. Gróf Káro-

lyi Ferenc életrajzát Nagy Iván Magyarország 

nemes családai című műve hatodik kötetében 

az alábbiak szerint írta meg. 1705-ben született 

Olcsván. 1721. július 24-én Szatmár vármegye 

főispánjává nevezte ki az uralkodó. 1734-től 

apja ezredében valóságos ezredes, aki a regi-

mentet személyesen vezette a Rajnához 1735-

ben. 1738-tól a Károlyi huszárezred ezredtu-

lajdonosa. 1739-ben lovassági tábornok, 1744-

ben a Tiszántúli kerület fő hadi kormányzója, 

1745-ben az uralkodó belső titkos tanácsosa és 

a hétszemélyes tábla bírája lett. 1748-ban az 

uralkodó főasztalnokmestere. 1755-ben a ma-

gyar kultúra támogatására nyomdát állított fel 

Nagykárolyban. 1758-ban hunyt el ugyanott. 

Nejétől, gróf Csáky Krisztinától két leánya és 

Antal fia maradt. 

Nyíregyháza másik felét a XVII. század vé-

gétől a Palocsay-család birtokolta, nevezetesen 

báró Palocsay Zsigmond özvegye gróf Petheő 

Rozália, kinek Klára leánya gróf Dessewffy 

Sámuelhez ment nőül, s így került a birtokrész 

a fenti család tulajdonába. 

A település óriási kiterjedésű határának 

megműveléséhez azonban munkáskezekre volt 

szükség. Abban pedig akkoriban nagy volt a 

hiány ezen a vidéken. Az 1752-es megyei ösz-

szeírás készítői Nyíregyházán mindösszesen 40 

gazdát találtak, a Károlyiak részére készített 

összeírás a gróf birtokán is 29 pusztatelken 31 

gazdát, a görög katolikus papot, a tanítót és az 

egyházfit vette lajstromba, míg a Palocsayné 

részén 8 gazdát és 22 lakott telket írtak össze a 

rajtuk lakók feltüntetése nélkül a 2 pusztatel-

ken felül. Jól szóltak tehát a település korábbi 

tulajdonosai, hogy itt „csak a szél fújdogálta” 

az üres helyeket. Hogy mennyi volt a lakatlan 

házhely, arról Rácz Demeter, gróf Károlyi Fe-

renc itteni megbízottja azt írta, hogy „a puszta-

telkek számát nem tudhattam meg, mivel a há-

zak keresztül-kasul vannak csinálva.” Innen 

valóban kevés jövedelme származhatott a gróf-

nak. Károlyi a bevételek növelése érdekében 

megpróbálkozott a bérbeadással – sikertelenül. 

Ekkor Rácz Demeternek ajánlotta fel ingyen 

ezt a területet, aki azt nem fogadta el, sőt gaz-

dasági előnyeit ecsetelve azzal biztatta a gró-

fot, hogy „igen jó hely támadhat Isten kegyel-

méből belőle”. Károlyi végül úgy határozott, 

hogy más birtokaihoz hasonlóan itt is benépe-

síti a falut: „Mint más jószágaimba külső or-

szágbeli nemzettel, s azután hazánkból valók-

kal is azon jószágomat népesíteném, de ez ho-

mokos és erdőtlen volta miatt esztendőkig is 

űzött igyekezetem sikertelen lévén.” Még a zá-

logba adással is megpróbálkozott, s annak si-

kertelensége után döntött úgy, hogy Szabolcs 

vármegye nemesi közgyűlésének, valamint bir-

tokostársának, Palocsaynénak a beleegyezésé-

vel új lakosokat hív a széles határ megművelé-

sére. 
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KONFIRMÁCIÓ 2013. MÁJUS 26. 
 

Gyülekezetünkben Szentháromság ünnepén 46 fiatal járult először az Úr oltárához. 
Imádkozzunk azért, hogy a konfirmandusok vegyék komolyan fogadalmukat. 
 

Az alábbiakban az egyházközség felügyelőjének köszöntését olvashatják. 

Kedves konfirmandusok, jubilálók! Tisztelt szülők, keresztszülők, nagyszülők! Szeretett gyüle-

kezet, kedves testvéreim! 

A mai ünnepre Isten bíztató szavát és reményt keltő üzenetét hoztam számotokra: „Betölti a 

Siont törvénnyel és igazsággal. Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és tudomány teszi szabaddá és 

gazdaggá.” (Ézsaiás 33,5 – 6) Minden, amire manapság vágyunk, benne van e két versszakban. 

Ígéret: törvény és igazság, amire szomjazik lelkünk, amit – talán szándékosan, talán üzleti meg-

fontolásból –, nem biztosít ma társadalmunk. Nem kell a törvény, mert gátolja az egyén mozgáste-

rét, a szabad akaratot, az önző érdekeket, a gátlástalan, mohó pénzszerzési vágyat. 

Nem kell az igazság, mert fény derülhet a sok-sok hamisságra, nemzedékek megtévesztésére, 

történelmi események szándékos 

elferdítésére, a múlt és a jelen 

hamis színben történő feltünte-

tésére. 

Nincs törvény, nincs igazság, 

nincs számonkérés! 

De van egy jó és egy rossz hí-

rem: 

- a jó, hogy Isten a Tízpa-

rancsolatot, Jézus élete és 

halála által a szívünkbe ír-

ta. Az Isten útja melletti 

elkötelezettség megerősí-

tése a konfirmáció. Isten igéjének naponkénti tanulmányozása által lehetőséget kaptok arra, 

hogy az Ő törvénye mind mélyebben áthassa szíveteket és egész életeteket, ezáltal napról-

napra jobban tudjátok képviselni az Ő igazságát. 

- a rossz hírem az, hogy Isten ezt számon is fogja tőletek kérni. Érthetetlen kegyelem, hogy 

azok közé tartozhattok, akik együtt járhatnak már itt a Földön Jézussal, megismerhetitek 

életét, példáját. Számunkra érthetetlen, nagy-nagy kegyelem, mely egyben felelősség is. Fe-

lelősek vagyunk szeretteinkért, családtagjainkért, barátainkért, környezetünkért. 

Kedves szülők, keresztszülők, nagyszülők! 

Ti is felelősek vagytok a most konfirmálók további lelki fejlődéséért, az igazi, jézusi út életükben 

történő kiteljesedéséért. Kérem, segítsétek őket személyes példátokkal abban, hogy gyülekezetünk 

aktív tagjaivá váljanak. Életük alapja Isten szívünkbe oltott igazsága és törvénye legyen, így való-

ra válhat Ézsaiás próféta jövendölése: nyugodt lesz az életük, hiszen minden tettük alapja, sarok-

köve Isten Igéje lesz. 

Szívből kívánom minden jelenlévőnek, hogy Ézsiás próféta szavai megvalósuljanak életetek-

ben: „Betölti a Siont törvénnyel és igazsággal. Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és tudomány 

teszi szabaddá és gazdaggá.” Ámen! 

Veczán Zoltán 

felügyelő 
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A KONFIRMÁLTAK NÉVSORA 
Felkészítő lelkész: Dr. Kovács László Attila 

Körzeti felügyelő: Dr. Endreffy Ildikó 

Konfirmandusok: Kolonics Nikolett, Mosolygó Balázs, Pukler Paula, Szilágyi Zoltán. 
 

Felkészítő lelkész: Adámi László 

Körzeti felügyelő: Veres Jánosné 

Konfirmandusok: Bartha Lili Dóra, Gál Csongor, Henzsel Judit Anett, Kiss Gábor, Magyar 

Dániel, Márföldi Szandra, Miholecz Zoltán, Oláh Fanni Loretta, Suller Or-

solya, Sztrehószki Levente Zsolt, Sztrehószki Márk Erik. 
 

Felkészítő lelkész: Sztankó Gyöngyi 

Körzeti felügyelő: Tar Jánosné 

Konfirmandusok: Gál Angéla, Turóczi Barbara, Katona Brigitta, Barta Bese, Jávor Tibor, 

Brtka Bettina, Fazekas Gergely, Ugyan Dániel, Rácz László, Palicz András, 

Hugyecz Tibor. 
 

Felkészítő lelkész: Zsarnai Krisztián és Zsarnainé Urbán Nóra 

Körzeti felügyelő: Németh Lászlóné 

Konfirmandusok: Dalos Kinga, Dankó Viktória, Fonalka Marcell Dávid, Gyarmati Anett, 

Gyarmati Zsolt, Karaffa Krisztián, Kerekréti Attila, Kerekréti János, Kósa 

András Roland, Kotricz Hédi, Lengyel Ágnes, Magyar Attila, Nagy Balázs, 

Orosz Bettina, Pápai Mónika, Szuhánszki Soma, Szurovcsák Gergő, 

Vadilku Rebeka, Vadilku Viktória, Vasas Vencel. 

 

 

A Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda 

új igazgató tanácsának összetétele 
 

A fenntartó Nyíregyházi Evangéli-

kus Egyházközség küldöttei: 

 1. Bálint Éva 

 2. Martinovszky István 

 3. Tar Jánosné 

A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye 

küldöttje: 

 4. Veczán László 

 

Az Országos Presbitérium küldöttje:  5. dr. Endreffy Ildikó 

 

A szülők képviselői:  6. Györe Balázs (az óvoda tagintézmény részéről) 

  7. Fehér Piroska (az iskola részéről) 

A tantestület képviselői:  8. Joó Zoltánné 

 9. Kandaláné Nádasi Éva 

Hivatalból tagok: 10. Kocsisné Sárossy Emőke (igazgató) 

11. Kovácsné Mráz Ágnes (az óvoda tagintézmény vezetője) 

12. Martinovszky Istvánné (megbízott gazdasági vezető) 

13. Zsarnainé Urbán Nóra (iskolalelkész) 

Az igazgatótanács elnöke: Dr. Endreffy Ildikó, akadályoztatása esetén helyettese: Bálint Éva. 

Az igazgatótanács fenti összetételét a fenntartó egyházközség presbitériuma 2013. június 26-
án tartott ülésén hagyta jóvá. Az igazgatótanács választott tagjainak mandátuma 6 évre szól. 

 

Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész 
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Templomok, temetők, tavak 
 

VENDÉGSÉGBEN KAJAANIBAN 

 

Augusztus 8-án tizennégy főből álló csoport indult Finnországba, ahol már várt bennünket 

Marko Miettinen, a kajaani-i evangélikus testvérgyülekezet igazgató lelkésze. 

A két egyházközség közötti kapcsolat hosszú évekre nyúlik vissza, de az augusztusi látogatás 

után új fejezet kezdődik az együttműködésben. Mindkét fél üdvözölte a családok közötti csere-

üdülések kialakításának lehetőségét, és az oktatási intézmények által kezdeményezett cserediák 

programok elindítását. Erősíteni kívánjuk az egyházzenei kapcsolatainkat is. 

Sok, mindkét gyülekezetet érintő kérdés került napirendre. Szó esett az országainkat sújtó gaz-

dasági válság következményeiről, a főként a fiatalok köré-

ben tapasztalható – szekularizációról is. 

Vendéglátóink nagy hangsúlyt fektettek a gyülekezeti 

élet bemutatására. Találkoztunk az egyházközség vezetői-

vel, presbiterekkel, kántorokkal, az ifjúsági, valamint a be-

vándorlókkal foglalkozó lelkésszel is. 

Utazásunk célja a megbeszélések mellett a zene volt. 

Csoportunk kamarakórust alakítva néhány gyülekezeti al-

kalmon énekelt, többek között a vasárnapi istentiszteleten 

is, amelyen Dr. Kovács László Attila hirdetett igét a fari-

zeus és a vámszedő példázata alapján. 

 Hisszük, hogy finn barátaink számára maradandó él-

ményt jelentett igazgatólelkészünk, valamint Nagytemp-

lomunk kántorának, Kiss Zoltánnak művészi orgonajátéka. 

Igazi kuriózum volt a 10 éves Kiss Benedek Máté által fu-

rulyán előadott zenemű (Händel: G-dúr szonátájának 2 té-

telét játszotta.), mellyel itthon első lett a Czidra László ne-

vével jegyzett országos versenyen. A tehetséges fiatal mu-

zsikája könnyeket csalt a finn és a magyar hallgatóság 

szemébe. 

 

A gyülekezeti szempontból fontos hivatalos találkozók mellett vendéglátóink megmutatták la-

kóhelyük szépségeit is. Természetvédelmi területeken, varázslatos tájakon jártunk. Finnországot 

méltán nevezik az Ezer Tó Országának. Különleges fa- és kőtemplomokat, régi temetőket láthat-

tunk. 

A 6 nap alatt a delegációt két tolmács segítette. Ezúton is köszönjük Kőrösi Szabó Eszter 

(Adámi Eszter) és Szabados Noémi munkáját. 

Finnországban nagyon jó magyar evangélikusnak lenni! Hiába voltunk több ezer kilométerre 

hazánktól, mégis otthon éreztük magunkat. 

Hálásak vagyunk Isten megtartó kegyelméért, és finn testvéreink szeretetéért. 

 

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna 

igazgató helyettes 

Kossuth gimnázium 
 

Az evangélikus templom 
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Árral szemben is lehet… A misszióról szárazon és vízen 
 

EGYHÁZMEGYEI PRESBITERI NAP A BODROGON ÉS NYÍRTELEKEN 

 

Szeptember 14-én reggel hajóra szállt a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye presbitere-
inek és képviselőtestületi tagjainak 100 fős csapata Zsarnai Krisztián esperes ve-
zetésével, hogy árral szemben Tokajból elhajózzanak Sárospatakra a szelíd Bod-
rog folyón. Délután pedig a nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség ven-
déglátását élvezhették a hét gyülekezet laikus tisztségviselői, ahol előadással 
szolgált Szeverényi János, országos missziói lelkész és dr. Garádi Péter, a buda-
örsi gyülekezet tiszteletbeli presbitere. A csendesnap főtémája a misszió volt: 
egyházunkban, gyülekezeteinkben, a népszámlálás tükrében; hangsúlyok a meg-
újuláshoz vezető úton. 
A „legénységet” csapatépítő foglalkozások 

várták a fedélzeten. A résztvevők egyik felé-

nek, önkéntes jelentkezés alapján, hat fős 

csoportokban, minden gyülekezetből „össze-

keveredve” a tékozló fiú közismert példázatát 

kellett eljátszaniuk más-más stílusban. S akik 

erre nem vállalkoztak, azoknak gyülekeze-

tenként tömörülve, egy-egy szabadon válasz-

tott rímes verset kellett közösen megírniuk, 

amelyben szerepelniük kellett előre megadott, 

tartalmilag össze nem tartozó szavaknak. S 

ezeket mind elő is kellett adniuk, miközben 

nem volt szilárd talaj a lábuk alatt. 

 Ilyen „bemelegítés” után a misszióról 

szóló tanítások a nyírteleki gyülekezet temp-

lomában, már nem is tűntek olyan megvaló-

síthatatlan, távoli céloknak. Szeverényi János 

bevezető áhítata az Útmutató egyik aznapi 

igéje, Zak 8,8 alapján szólt erről az örömhír-

ről: Az én népem lesztek, valóságosan és iga-

zán. Az ezt követő előadásának néhány 

kulcsmondata: Ahol az Úr lakik, ott van az 

egyház. A Szentlélek vezeti az egyházat. Az 

Úr Lelke ad ébredést. Az egyháznak Jézushoz 

kell megtérnie, mindenben! Isten népe: egy 

család. A népegyház utolsó mohikánjai va-

gyunk.  

 Garádi Péter, korábban gyülekezeti fe-

lügyelő, így tömörítette a kapott témát: A 

megkerülhetetlen és elodázhatatlan misszió. 

Szólt fogyásunk okairól, ezek: kitelepítés, 

migráció és elfordulás az egyháztól. Majd fel-

tette a kérdést: Hogyan tovább? Néhány 

megoldási javaslatát említhetjük itt csak: 

Imádkozni! Jézus missziói parancsa minden-

kire érvényes, és a misszió nem fakultatív te-

vékenysége a hívő embernek! S egyházunk 

jövője a misszió Urának való engedelmesség-

től függ! 

A csendesnapot fórumbeszélgetés zárta 

az elhangzottakról, amely megerősítette a 

résztvevő tisztségviselőket: minden 

christianus: misszionárius! 

 

(A fotón a háttérben a nyírtelki evangélikus 

templom látható.) 

 

A hanganyagok, az előadók előzetes 

engedélyével elérhetőek a tudósító 

www.garainyh.hu honlapjáról.  

Garai András 

http://www.garainyh.hu/
http://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=622&page=
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JUBILEUMI ÜNNEPSÉG AZ EMMAUSBAN 
 

1993. szeptember 23-a óta működik az Emmaus Evangélikus 

Szeretetotthon Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utca 160/a. szám 

alatt, a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában. 

Hálásan gondolunk arra, hogy evangélikus testvéreink a hosz-

szan tartó építkezés során imádságaikkal, tanácsukkal, munkájuk-

kal segítették, és szívükön hordozták az új intézmény felépítését. 

Hálás szívvel tekintünk vissza az elmúlt 20 évre, valamennyi ránk 

bízottra és elődeink áldozatkész, hűséges munkájára. 

A nyíregyházi evangélikus gyülekezet már a II. világháborút 

megelőzően is gondoskodott magára maradt, megfáradt gyüleke-

zeti tagjairól. 

Az Eötvös utcai Szeretetotthon fennállásának 50. évfordulójára készült Meghívón olvasható: 

„Vénségetekig ugyanaz maradok, 

ősz korotokig én hordozlak! 

Én alkottalak, én viszlek, 

én hordozlak, én mentelek meg.” 

(Ézsaiás 46,4) 

A Teremtő Isten – aki ebbe a világba helyezett mindannyiunkat – ígérete, hogy életünk alko-

nyán is mellettünk marad, segít a gondok, fájdalmak elviselésében, megszabadít terheinktől és 

megment az örök életre. 

Az Eötvös utcai Szeretetotthon utódintézményeként működik a Korányi utcai otthon. Munka-

társainkkal együtt szem előtt tartjuk Isten szavát, bíztatását. Igyekszünk támaszt nyújtani, segíteni 

a felkészülést az elmenetelre, bízva abban, hogy Jézus Krisztus helyet készít nekünk az Atya or-

szágában. 

Intézményünk tartós bentlakást nyújtó idősek ápoló-gondozó otthona. Evangélikus testvéreink 

mellett más felekezethez tartozó idős emberekről is gondoskodunk. Mindenkit az állapotának 

megfelelő részlegen helyezünk el. 

Három gondozási egység működik az intézményben: gondozási részleg, ápolási részleg, demens 

részleg. 

A gondozottak állapotuknak, igényeiknek megfelelő szintű gondoskodásban részesülnek. 

Továbbra is kérjük testvéreink imádságát és kérjük, kísérjék figyelemmel az Emmaus Szeretet-

otthon működését. 

Szívesen állunk rendelkezésére azoknak, akik intézményünkben szeretnének elhelyezést nyerni.  

 

Szeretettel hívunk mindenkit hozzátartozóival együtt a 20 éves jubileumra, 2013. október 

5-6-ára. 

Program: 

5-én, szombaton: 10
00

 ünnepi istentisztelet, emlékezés az elmúlt 20 esztendőre. 

Ebéd, előadás, zenei program kb. 16
00

 óráig 

6-án, vasárnap: 9
00

 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsorával. 

Bozorády Kriszta 

intézményvezető 
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„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” 

(ApCsel 16,31) 

 

A fenti – biztató – igét olvashattuk a Meghívón, mely 2013. szeptember 7-én Családi 
Napra invitálta gyülekezetünk tagjait, kicsiket és nagyobbakat, fiatalokat és idősebbeket, 
tehát minden korosztályt, azaz a CSALÁDOKAT Mandabokorba a közösségi házba. 

 

A helyszínhez közeledve az öröm és vidámság hangjai árulkodtak arról, hogy aki ezen a szép 

kora őszi napon eleget tett a meghívásnak, nem döntött rosszul. 

Az egész napos rendezvényen a sportolás széles skálájából választhattunk; a kisebbek a 

trambulinon vezethették le „fölös” energiájukat, a nagyobbak a röplabda és kosárlabda meccsen 

próbálhatták ki ügyességüket. Aki akarta, még a marcipán készítésben is kipróbálhatta 

kreativitását és kóstolhattunk házi mézet, házi sajtot, süteményt – még receptcserére is sor került. 

Zsarnainé Urbán Nóra flanelképes előadása nem csak a kicsiket vonzotta. Közben hatalmas 

bográcsokban készült az ízletes ebéd. No és főtt a szilvalekvár. A teljesség igénye nélkül említek 

meg még néhány „izgalmas” dolgot: volt itt arcfestés, aszfaltrajzverseny, mesekuckó, és fagylalt 

is az ebéd után. (Megjegyzem, véleményem szerint a szilvalekvárfőzés is súrolja a sport határát, 

aki nem hiszi, próbálja ki, kavargassa egész nap.) 

Mindez a sok színes program „talán észrevétlenül” összébb kovácsolta a gyülekezet tagjait. Jó 

volt beszélgetni azokkal, akikkel sokszor csak köszönünk egymásnak a templomban. 

Mindnyájunkban megerősödött, hogy jó közösséghez, gyülekezethez tartozni, jó nekünk szerető 

Istenünk gyermekeiként Isten nagy családja tagjának lenni. Örömmel töltött el, hogy sokan 

elfogadták a meghívást egyházközségünk oktatási intézményeiből. Eljött sok óvodás, és néhány 

tanuló az általános 

iskolából, és „elhozták” 

szüleiket, testvéreiket is. 

Istené a hála és a 

dicsőség, hogy egymás 

testvérei lehetünk az Ő 

nagy családjában. Hálát 

adunk azért, hogy Urunk 

még hív, szól hozzánk, 

és tart még a kegyelmi 

idő. De szabad nekünk 

megköszönni azoknak a 

drága testvéreknek, akik 

bármilyen adománnyal, 

bármilyen szolgálattal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap ilyen csodálatosan teljen, és 

gondoskodtak arról, hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt. Köszönjük szépen.  

S hogy ilyen gazdagon megáldott volt ez a nap, máris gondolhatunk a folytatásra. 2013. 
november 29-30-án és december 1-jén CSALÁDI HÉTVÉGE lesz Bodrogkeresztúron, 
melyre mindenkit szeretettel várunk. November 15-éig lehet jelentkezni a Lelkészi 
Hivatalban, és Zsarnai Krisztián lelkésznél.  

Isten áldjon meg mindnyájunkat, mindnyájunk családját, mindnyájunk „házanépét”. 
Veczánné Repka Jolán 

másodfelügyelő 
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GGYYEERRMMEEKKOOLLDDAALL  
Jézus Krisztus mondja: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, 

aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, 

hanem Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36) 

Az Úr Jézus Krisztusé a dicsőség, amikor hálát adunk a mögöttünk álló napközis táborért. Na-

ponta kb. 20 kisgyermek jött el a június utolsó hetében megrendezett alkalmakra. A hét témájának 

ezt a címet adtuk: „A Jézus Krisztusba vetett HIT ösvényén!” Naponta hangzott a bibliai történe-

tek alapján: Jézus Krisztus Isten Fia, Ő a Megváltó! Hiszed-e ezt? A délutánt játékkal töltöttük, 

de jártunk a város zsinagógájában és a Jósa András Múzeumban is. Egyszer felmerészkedtünk 

Nagytemplomunk tornyába. 

 
Köszönjük az adományokat, a konyhai dolgozók és a gyermekekkel foglalkozók önkéntes 

munkáját, szolgálatát. 

Urunk áldja meg a gyermekek szívében elvetett igét, hogy örök életük lehessen. Bár minden 

kisgyermek egyszer valóban Jézus Krisztust vallaná Megváltójának és Urának, az Atya dicsőségé-

re! Ámen. 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK: 

Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a Lelkészi Hivatalban. 
Közreadta: Hajagos-Tóth Katalin 

 

Szeretettel várjuk a 12. életévüket betöltött gyermekek jelentkezését az október első hetében kezdődő 
konfirmációi oktatásra. Jelentkezni a lelkészeknél, hitoktatóknál, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet. 
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KONFIRMANDUS TÁBOR TISZALÖKÖN 

 

Július első hetében gyülekezetünk IV. körzetének konfirmandusaival részt vehettem a már ha-

gyománnyá vált nyári táborban, amit az idén a tiszalöki Fiesta Farmon tarthattunk.  

Sztankó Gyöngyi lelkész, és Belyus Beáta hitoktató lelki vezetésével erősödhettük a hitben, 

egymás alaposabb megismerésében. 

A rengeteg színes program között szerepelt áhítat, bibliai történet, jóízű beszélgetés, kirándulás, 

a Tiszalöki Vizi erőmű látogatása, fürdőzés, és szalonnasütés. A gyönyörűen felújított tiszadobi 

kastélyt is meglátogattuk. 

Minden napunk rövid istentisztelettel indult. Ezeken az előző esti film volt a téma. 

A táborozók kedvence az üdülő saját medencéje volt, így bármikor kedvünkre csobbanhattunk a 

tikkasztó hőségben. Végül a tiszadobi szabad strandon is megmártózhattunk. A szabolcsi földvárat 

is megnéztük, ahol hagyományőrző programokon vettünk részt, majd meglátogattuk a nagy múltú 

szabolcsi református templomot. Ezt a napot egy finom paprikás krumpli elfogyasztásával zártuk. 

A tábor zárásaként egy különleges istentiszteleten én is szolgálhattam. Ezen az alkalmon Gyöngyi 

néni megkeresztelte a medencében két kisebb társunkat, Lizát és Alexet. Isten áldása kísérje éle-

tüket. 

Mindenki nagyon jól érezte magát. Lelki és testi felüdülés volt az együtt töltött hét. Jövőre is 

visszavágyunk Tiszalökre! 

Brtka Bettina 

tanuló 
 

„SEGÍTSÉG HÁZA A TIRPÁK UTÓDOKÉRT” ALAPÍTVÁNY 

2012. évi zárszámadása 

1 BEVÉTELEK 2. KIADÁSOK 

1.1 Adományok 152.000 Ft 2.1 Irodaszer, nyomtatvány 6.600 Ft 

1.2 Önkormányzati támogatás: 70.000 Ft 2.2 Postaköltség 535 Ft 

1.3 Folyószámla kamata 702 Ft 2.3 Táborozás költsége 91.510 Ft 

   2.4 1-es pályázati elszámolás 20.010 Ft 

  2.5 2-es pályázati elszámolás 50.475 Ft 

  2.6 Banki költség 8.059 Ft 

  2.7 Ásványvíz (családi napon) 10.800 Ft 

Bevétel összesen: 222.702, Ft Kiadások összesen: 187.989 Ft 

ZÁRÓMÉRLEG Pénzeszközök megoszlása 

Előző évi maradvány 136.734, Ft. Készpénz 39.920, Ft. 

2012. évi bevétel 222.702, Ft. Folyószámla 131.527, Ft. 

Összesen: 359.436, Ft   

2012. évi kiadások 187.989, Ft   

Pénzeszközök 2012. december 31-én 171.447, Ft. Összesen: 171.447,Ft 

o 2012. év elején „gyülekezeti nagyszülők” részére számítógép-kezelői tanfolyamot tartottunk. 

o 2012. tavaszán és nyarán ifjúsági táborokat szerveztünk és támogattunk. 

o 2012. szeptember 1-jén családi napot rendeztünk Manda bokorban. 

o 2012. december hónapban karácsonyi készülődés és műsor címmel gyermekek és idősebbek 

részvételével programsorozat került megrendezésre pályázati támogatással. 

Összeállította: Pelles Ferenc 

a kuratórium elnöke 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Csernyik Anna Emilia, Péter Szonja, Sipos Balázs Botond, Garai Nimród Bence, 

Oroszvári Zsombor Tibor, Hibján Norbert, Hibján Lívia Evelin, Jacsó Ádám, Roskó 

Csenge Janka, Váradi Dávid, Garai Klaudia, Smidt Dorina, Páll Zara, Magyar Nóra, 

Zelenák Bence, Kovács Levente, Márföldi Levente, Bukovinszki Gergő, Szakács Békési 

Boldizsár, Szakács Békési Benedek, Dankó Milán, Nagy László Botond, Povazsanyecz 

Dorina, Gyöngyi Bence, Turi Levente, Papp József Erik, Nagy Bendegúz, Horváth 

Alex, Dankó Valter, Sasvári Roland Zsolt, Mocsár Kristóf Levente, Horváth Elizabeth, 

Gula Kornél, Varga Csaba, Kecskeméti Gábor, Birta Lilla, Zsiros Luca, Jakab Jázmin, 

Harsányi Milán. 

Felnőttek: Szakács Békési Marianna, Szakács Tibor. 

 

Házasságkötés: „Amit Isten egybekötött ember el ne válassza...” 

Szegedi Zoltán és Dankó Edina, Nyüsti László és Fóri Szilvia, Moravcsik Gergely és 

Kornyicki Ágota, dr. Wichmann Barnabás és Szanyi Anikó, Fancsali Gábor és Garai 

Gabriella, Földmíves Csaba és Szabó Orsolya, Pristyák Gábor és Kordován Diána, 

Vajda János és Magyar Henrietta, Bökönyszegi Zoltán és Magna Anikó, Péter József 

Krisztián és dr. Répánszki Anita Csilla, Gyurcsán Róbert és Kovács Elvira. 

 

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

Maczkó Mihály László (80), Szekretár János (79), Galáth Józsefné Hankovszki 

Erzsébet  (80), Duljánszki László (68), Nagy Lászlóné Buzsik Julianna (58), Gabulya 

Józsefné Bakai Zsuzsanna (88), Cseh Julianna (77), Hok Mihályné Kukucska 

Zsuzsanna (90), Baglyos Tiborné Kiszely Ilona (85), Koczka András (73), Gyurján 

Jánosné Hulvej Erzsébet (91), Horányi Márton (79), Huczmann Mihályné Kordován 

Julianna (70), Dankó János (62), Smid Istvánné Cseh Erzsébet (90), Magera András 

(75), Tényi János (58), Szabó Sándorné Harn Erzsébet Katalin (89), Henzsel Mihályné 

Bogár Julianna (79), Belyus Istvánné Greksza Erzsébet (86), Turcsán János (73), 

Márföldi Mihály (53), Szmolár Mihályné Babicz Ilona (88), Ferencz Andrásné 

Gyebrószki Anna (84), Henzsely András (62), Nagy József (86), Gyureskó József (86), 

Szurovcsák József (73), Nagy Jánosné Tomasovszki Zsuzsanna (91), Szikszai Zoltán 

János (50), Particska András Pál (80), Garai István (87), Szilágyi Eszter (69), Gégény 

András (72), Oláh Imréné Dvorcsák Ilona (85), Bodnár Erzsébet (80), Siska Jánosné 

Jósvai Julianna (86), dr. Margócsy József (94), Drosgyik Józsefné Kálmán Erzsébet 

(93), Szabolcsi Tibor (71), Krajecz Jánosné Kovács Zeleny Mária  (88), Kiss Józsefné 

Palkovics Mária (67), Morauszki Gyuláné Doboveczki Ilona (55), Zentai István (88), 

Zomborszki Viktória (2 hetes), Babicz Gusztávné Németh Julianna (50). 

Közreadta: Horváth Csabáné 

Aratási hálaadás napja 

Úristen, mennyei Atyánk! Te adtad testünket és életünket, s Te tartod meg azt minden idő-

ben isteni áldásoddal. Kérünk Téged, add ránk áldásodat ezután is, hogy mindenkor hála-

adással fogadjuk mindazt, amire szükségünk van, és ami javunkra van. Jézus Krisztus 

Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik 

örökkön-örökké. Nünberg 1691 
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK, AHOVÁ MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
 

Október 6-án, vasárnap 18 órakor a zenés áhítat keretében a HARMÓNIA kamarakórust hallhatja 

a gyülekezet a Nagytemplomban. 

Október 12-én, szombaton, Budapesten a Deák téri templomban evangélizációs alkalmat szervez 

egyházunk Missziói Bizottsága. Gyülekezetünkből autóbusz indul. Jelentkezni – 

3000.-Ft befizetésével –, a Lelkészi Hivatalban lehet. 

 Igehirdetők: Dr. FABINY TAMÁS püspök, és CSERI KÁLMÁN nyugalmazott re-

formátus lelkipásztor. 

Október 16-án, szerdán 18 órakor a gyülekezeti teremben ismét indul a KERESZTKÉRDÉSEK c. 

sorozat, ami 2014 májusáig minden hónap 3. szerdáján folytatódik. 

A sorozat első témaköre: „Miért volt/van szükség megújulásra az egyházban?” 

Október 20-án, vasárnap a Nagytemplomban 18 órakor kezdődő zenés áhítat közreműködője 

PÁLÚR JÁNOS orgonaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára. 

Október 26-án, szombaton 10 órai kezdettel gyülekezeti napot tartunk a Nagytemplomban abból 

az alkalomból, hogy őseink 227 éve szentelték fel templomunkat. 

 Előadást tart KUJBUSNÉ DR. MECSEI ÉVA a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Levéltár igazgatója. 

Október 28-30-áig, azaz hétfőtől szerdáig, esténként 17 órakor reformációi igehirdetési sorozatot 

tartunk a Luther téri gyülekezeti teremben. 

Október 31. REFORMÁCIÓ ÜNNEPE A délelőtti istentiszteletek az ünnepi rend szerint lesz-

nek megtartva. Az esti reformációi emlékünnep 18 órakor kezdődik. A helyszín ki-

választása egyeztetés alatt van. 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért! 
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentősen 
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 időpontja: 2013. október 31. 

Lapzárta: 2013. október 14. 

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 
 

Szerkesztőbizottság: 

Demcsákné Balczó Ildikó, dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva. 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Veczán Zoltán 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 

Készült: A Grafit Nyomdában 800 pld.- ban. 

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

