
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ IGAZ EMBER HIT ÁLTAL ÉL 
 

„Határkőnél hittel megállni,/ határköveknél visszanézni,/ hálás szívvel múltat idézni,/ cso-

dákra emlékezni jó.” (Túrmezei Erzsébet) 

1517. október 31-én délben Luther Márton kiszögezte a wittenbergi vártemplom kapujára 

híressé vált 95 tételét. Mérföldeken és évszázadokon át érkezik 
hozzánk a kalapácsütések egyenletes, ismerős hangja, nem is a fü-

lünkön, inkább talán a szívünkön át: „Solus Christus! Sola Script-

ura!”  

„Luther nem saját lelkiismeretéből, de nem is korának teológiai 

irányzataiból, hanem Isten igéjéből értette meg, mit jelent a hit ál-

tali megigazulás. Isten igéje a primér valóság, bármilyen teológia 

ehhez képest csak másodlagos reflexió.” (Dr. Fabiny Tibor) 

„A sola Scriptura tartalma a solus Christus.” (Dr. Reuss András) 
Luther Márton 1511-től Wittenbergben egyetemi tanár. Szerzetesként és professzorként 

is teljes lelkével vágyódik az üdvösség titkának megértése után. Tanulmányozza imádság-

gal, alapossággal, tudással, alázattal a Bibliát. S egyszer csak Isten Szentlelke megvilágítja 

a jól ismert mondat minden egyes betűjét: „Az igaz ember hit által él.” (Rm 1,17) 

A hit az a kinyújtott kéz, amely elfogadja Isten kegyelmét, nincs saját érdem. Köszönöm 

Istenem, hogy ”nem buktattál meg minden bűnben”. „Támasz nincs velem – csak a kegye-

lem./ Semmi más nem tart meg engem,/ mint törött mankó, hagy cserben,/ s csak a kegyelem 

marad énvelem.” (D. Rappart) 
Zűrzavaros világban indította el Isten a reformációt engedelmes emberei által. Hazánk-

ban, a három részre szakadt országban Luther Márton írásai a kereskedők révén már 1518-

tól elérhetőek lettek. „A mohácsi vész után már annyira nem lehetett ritka a lutheri tanítást 

hirdető hitszónok, hogy az óvatos főnöknek válogatnia kellett a jelöltekben.” (Sólyom Je-

nő) 

A gyülekezet Túróczy Zoltán püspök születésének 120. évfordulóját is ünnepli október-

ben. Befejezésül „Evangélikus vagyok –e?” című igehirdetése néhány sora alapján gondol-
kodjunk együtt: „Vajon Krisztus központú a te keresztyénséged, vagy megálltál az első hit-

ágazatnál, elég az, hogy van Atyád az égben, aki teremtett, fenntart, gondot visel reád? 

Nem látod, hogy a bűn kérdését csak Jézus Krisztus tudja megoldani? (…) Luther házának 

 

„Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, 

de az igaz ember a hite által él.” 
(Hab2,4) 

 

 

XXII. évf. 10-11. szám 

2013. október-november 



2 Hírmondó október-november 
  

 

kapuja felett még a régi formájú Luther rózsa áll: „vivit”. Ez azt jelenti, ő él. (...) Próbáld 

meg magadat, hitben vagy –e? Krisztus, az élő Jézus, aki meghalt, mégis él, ő van a te ke-

resztyén szívednek kellős közepén?” 
Megadatott nekünk is, zűrzavaros világunkban a lehetőség: 

„Hallelujás hálaadással/ leborulni egy határkőre,/ s elindulni hittel előre,/ amerre hív az 

égi szó.” (Túrmezei Erzsébet) 

Bozorády Zoltánné ny. lelkész 

 

FOHÁSZ 
 

Uram, ha Igéd életté válna bennem, 
Hogyha erejétől szárnyra kapna lelkem, 

Nem tapadnék sárhoz, röghöz … 

Múló földi kincsek láttán 

Nem ejtene meg a sátán. 

 

Uram, hogyha Igéd növekedne bennem, 

S vele együtt nőne, gazdagodna lelkem, 
Nem tördelném erőmet el … 

Apró, mihaszna célokért 

Nem hagynám veszni a babért. 

 

Uram, hogyha Igéd lángra gyúlna bennem, 
S általa hevülne, ékesedne lelkem, 

Nem válnék eggyé salakkal … 

Ha éltemre szenny tapadna, 

Nem tűrné tüzed hatalma. 

 

Uram, hogyha Igéd szétáradna bennem, 

Mint kenyeret, vizet óhajtaná lelkem, 
Szükséget nem látnék soha … 

A pusztában is szüntelen 

Italom lenne s kenyerem. 

 

Uram, add, hogy így legyen! 

Frittmann László 
 

„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.) 

 

2. rész 
 

Rácz Demeter írta Károlyi Ferencnek 

1754. október 6-án, hogy a település egészé-

ben puszta volt, pápista lakos gazda egy sem 

volt benne, egynéhány kálvinista, s holmi 

dib-dáb orosz. Maga Károlyi is, aki buzgó ka-

tolikus lévén, legelőbb katolikus vallású tele-

peseket akart hozni ide, de ilyeneket, minden 

igyekezete dacára sem talált. Egy 1753-ban 

gróf Nádasdy Lipót kancellárhoz írott levelé-

ben elmélkedett azon, „ugyan méltó-e azért 

az földet pusztán tartani a közjónak sérelmé-

vel, hogy pápistákat nem kaphatni, vagy pe-

dig jobb volna szomszéd valláson levőkkel is 

ezen közjót segíteni, kivált azon vármegyében, 

az hol úgyis oroszokon kívül az szomszéd re-

formátusok vallása uralkodik.” Károlyi jó 

példát is látott maga előtt, éppen a 

Harruckernek Békés megyei telepítését, me-

lyet a katolikus közvélemény, sőt maga a ka-

tolikus uralkodó is elfogadott. Harruckern Já-

nos György (1664-1742) német származású 

magyar nagybirtokos, korábban a császári 

hadsereg élelmezési biztosa. Szervezői tehet-

ségének, pénzügyi és gazdaságpolitikai isme-
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reteinek segítségével látott tervei megvalósí-

tásához: új falvakat létesített, fellendítette az 

ipart és a kereskedelmet. Első és legfontosabb 

alkotása a betelepítések keresztülvitele volt. 

A Nógrád, Gömör, Hont, Zólyom és Pest 

vármegyéből telepített szlovák jobbágyokat, 

valamint a Németországból érkező telepese-

ket jelentős kedvezményekben részesítette: az 

egyházi tizedet megvette és örökre nekik 

ajándékozta, a földesúri járadékot időre szóló 

szerződésben állapította meg. Humánus bá-

násmódjának hamar híre terjedt, így a betele-

pülők seregestül igyekeztek uradalmaiba. A 

földeket művelés alá vette, szőlőskerteket lé-

tesített, fellendítette az állattenyésztést. A két 

családot rokoni szálak is összekapcsolták, 

Károlyi Ferenc fia, Antal (1732-1791) 

Harruckern Jozefa (1740-1802) férje volt. 

1757-ben kötöttek házasságot. Ezen kívül 

Mezőberény Károlyi birtok volt. 

Károlyi Ferenc a szervezésben megfe-

lelő társakra lelve, fölös számú és mozdítható 

lakosságra bukkanva elindította Nyíregyháza 

újjátelepítését. Az 1752. április 19-én megtar-

tott Szabolcs vármegyei közgyűlés elé ter-

jesztette azon szándékát, hogy ide új „iparko-

dóbb” lakosokat akar hívni. Miután megígér-

te, hogy megyei jobbágyokat nem fogad a 

birtokra, 1753 tavaszán Szabolcs vármegye is 

jóváhagyta a telepítést azzal a megszorítással, 

hogy az új lakosok nem Nyíregyházán, ha-

nem a vele határos Cserkesz-pusztán teleped-

hetnek le, s ott kapnak házhelyet és szántó-

földet. 

Végül 1753 tavaszán közhírré tette a 

szomszédos vármegyékben a betelepülés le-

hetőségét. Hogyan jutott el ez a hír Békés 

megyébe? Úgy, hogy Károlyi Hódmezővá-

sárhelyen járva visszafelé Szarvason váltott 

lovakat. Miután volt egy kis ideje, magához 

hivatta a város több gazdáját, és előadta nekik 

is a terveit, ecsetelve a várható előnyöket. 

Megígérte az evangélikus hitű gazdáknak, 

hogy közbenjár szabad vallásgyakorlásuk 

ügyében, lelkészt tarthatnak, egyházi épülete-

ikhez ingyen fát ad nekik. Minderről Károlyi 

Ferenc így írt: „Történt azonban, hogy nemes 

Békés vármegyei, tudtomra szabad emberek-

ből álló lakosok jelentették magukat pusztám-

nak megszállására, kiknek adtam utamban lé-

vén reája engedelmet…” 

Tetszett a javaslat a gazdáknak, már 

csak azért is, mert főleg a Harruckern-

birtokon a megművelhető föld nagyságához 

mérten fölös számban éltek. A szarvasi gaz-

dák Petrikovics János helybeli csizmadiames-

tert küldték a gróf után Nagykárolyba, ahol 

Károlyi Ferenc átadta Petrikovicsnak a te-

lepítés feltételeit tartalmazó pátenslevelét 

1753. május 16-án, 260 évvel ezelőtt. A pá-

tensben rögzítette, hogy minden gazda csupán 

egy arannyal tartozik évente, más szolgálta-

tással nem. Ígérte továbbá a földesúr azt is, 

hogy az itt letelepülők közössége a 3 szabad 

év után bérbe veheti a földesúri regálékat 

(malomtartás, korcsmáltatás, bor-, ser- és pá-

linkaárusítás, mészárszék, serház, vendégfo-

gadó, boltok üzemeltetése), hozzájárult a jó 

piaccal kecsegtető állattenyésztéshez szüksé-

ges pusztabérletek majdani megkötéséhez. 

Mivel a települők túlnyomó többsége evangé-

likus vallású volt, a gróf biztosította a szabad 

vallásgyakorlást is. 

A telepítés előnyeinek, a pátensben 

foglalt kedvezményeknek szóban, több he-

lyen való ismertetését, az átköltözésre vállal-

kozók meggyőzését, utazásuk lebonyolításá-

nak megszervezését a gróf – a kor szokásai-

nak megfelelően – telepítőre, impopulátorra 

bízta. Ez az ember volt Petrikovics János, aki 

nemcsak Szarvason, hanem az egész Békés 

vármegyében, sőt, több felvidéki településen 

is minél több emberrel igyekezett megismer-

tetni Károlyi pátenslevelét. 

Útja sikeres volt, küldetését becsülettel 

teljesítette, így 1753 nyár végén 300 gazda, 

Békés megye öt településéről elindult az új 

haza, Nyíregyháza felé. Egészen pontosan 

225-en jelezték elvándorlási szándékukat Bé-

kés vármegye közgyűlésénél. 

 
 

 



4 Hírmondó október-november 
  

 

 

TÚRÓCZY EMLÉKNAPOK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Iskolánk névadója, TÚRÓCZY ZOLTÁN püspök 120 éve született. Rá emlékezve rendeztük 

meg október 14-étől a Túróczy Emléknapokat. 

Az ünnepségsorozaton – iskolalelkészünk Zsarnainé Urbán Nóra vezetésével –, részt vett a tan-

testület és a tanulóifjúság is. 

Az október 14-ei reggeli áhítaton minden osztály kapott egy-egy bibliai textust és az ahhoz tar-

tozó Túróczy prédikációt, amit az osztályfőnöki órán megbeszéltünk. A gyermekek azt a feladatot 

kapták, hogy a hét folyamán készítsenek rajzot az ige tartalmáról. Így indult meg a közel egy hétig 

tartó műhelymunka. Két közösség elkészítette a Túróczy család családfáját is, ezen kívül portrék 

is készültek a 120 éve született püspökről, és több szép rajz született azokról a templomokról, ahol 

az egykori egyházfő szolgált. Ezekből kiállítást rendeztünk az iskola aulájában. 

Vetélkedőt is szerveztünk a néhai püspök életéről. Ehhez segítségünkre volt az iskolánk honlap-

ján található életrajz, amit korábbi iskolalelkészünk, Kovács Erzsébet állított össze. 

Október 16-án megtekintettük a 120 éve született püspök életéről készült film első részét, ame-

lyet már a Duna TV is műsorára tűzött. 

Október 18-án a felsős tanulók egy csoportja ellátogatott Arnótra, Túróczy Zoltán szülőfalujába. 

Megkoszorúzták szülei sírját, és megnézték az evangélikus templomot, ahol ő és édesapja is szol-

gált.  

Október 21-én ünnepi istentiszteleten vettünk részt a Nagytemplomban, ahol az igét Győri Já-

nos Sámuel, a pesterzsébeti gyülekezet lelkésze hirdette. Ezen az istentiszteleten énekkel szolgá l-

tak óvodásaink és kisiskolásaink. Örültünk, hogy sokan elfogadták meghívásunkat, és velünk 

együtt emlékeztek iskolánk névadójára. Szívet, lelket melengető pillanat volt, amikor a néhai püs-

pök unokái – Terei András és Gábor – átadták nekünk nagyapjuk Bibliáját. Iskolánk igazgatója 

ígéretet tett arra, hogy megbecsüljük és büszkén őrizzük. 

Az istentisztelet után megkoszorúztuk a Lelkészi Hivatal falán elhelyezett emléktáblát és a to-

vábbiakban az iskola díszte-

remben folytatódott az ün-

nepség gyülekezeti tagokkal 

együtt. 

Először prof. dr. Fabiny 

Tibor „Túróczy mint igehir-

dető” c. előadása hangzott 

el, (lásd a fotón) majd Terei 

Gábor könyvismertetőjét 

hallhattuk. 

Később visszaemlékezé-

sek következtek. Megható 

pillanatai voltak a délelőtt-

nek, amikor azok az idős 

gyülekezeti tagok – Dévényi 

Margit, D. Balczó Ildikó, 

Labossa László testvéreink – 

vallottak püspök úrhoz kapcsolódó személyes élményeikről. 

A délután szeretetvendégséggel kezdődött. Az adományokat köszönjük az egyházközségnek és 

a gyülekezeti tagoknak 
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Október 22-én tanulói csendesnappal zárult az ünnepségsorozat. A felső tagozatosok egy lélek-

építő, elgondolkodtató keresztyén filmet néztek meg, melynek Bátorság emberei címet adtak a 

rendezők. 

Istennek adunk hálát az ünnepségsorozaton elhangzott értékes gondolatokért, a segítőkész em-

berekért, minden szolgálatért. 

Túróczy püspök úr mondta a Szentírásról: „A Biblia nemcsak megmarad, hanem él is. Nincs 

dohos régiségszaga. Mindig modern. Minden időben Isten mai beszéde a ma élő emberhez.” 

Joó Zoltánné 

pedagógus 
 
 

ISTEN EMBERE PRÉDIKÁLT A HÁRMAS JUBILEUMOT ÜNNEPLŐ EGY-

HÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI NAPJÁN 

 

A Meghívó erről a három évfordulóról tájékoztatta a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

tagjait s várták város- és templomépítő tirpák őseik kövekbe épített hitvallását máig híven őrző 

Luther téri műemlékébe, hogy október 26-án, a reformáció ünnepe küszöbén; együtt adjanak hálát 

az Úristen fenséges tetteiért s dicsőítsék; aki mindez ideig erős váruk és oltalmuk volt! 

 
 

260 évvel ezelőtt, 1753. május 16-án vette át Petrikovits János békés megyei csizmadiamester 

Károlyi Ferenc gróftól azt a pátenslevelet, amely lehetővé tette a békés megyei szlovákajkú evan-

gélikusok Nyíregyházára telepítésének megszervezését. Még ebben az évben megérkeztek az első 

telepesek. Ők építették s virágoztatták fel a várost. 

 

227 évvel ezelőtt, 1786. október 22-én szentelték fel a nyíregyházi evangélikusok nagytemplo-

mát, amelyet példaadó áldozatossággal és szorgalommal építettek fel a gyülekezet tagjai két és fél 

esztendő alatt. 
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120 évvel ezelőtt,1893. október 23-án, Arnóton 

született Túróczy Zoltán püspök, aki tíz éven át 

(1939–1948 között), a Tiszai Egyházkerület püs-

pökeként ebben a nagytemplomban hirdette a ke-

gyelmes Isten örök evangéliumát – és most is ő 

üzent népének hangfelvételről, új könyve lapjairól 

és az igehirdetéseit közreadók személyes bizony-

ságtétele által, az Isten ma is időszerű, örökkévaló 

szeretetéről. De meghalljuk, olvassuk, s értjük-e a 

háromszoros püspök szavát, aki számára Isten 

„csak” kegyelem volt?! 

Laborczi Géza kertvárosi lelkész köszöntötte a 

két gyülekezet közösen emlékező tagjait, majd dr. 

Kovács László Attila, a nagytemplomi gyülekezet 

igazgatólelkésze szólt nyitó áhítatában a Meghí-

vón olvasható igéről: „Énekeljétek, hogy milyen 

fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg ezt 

az egész föld!” (Ézs 12,5) 

Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Megyei Levéltár igazgatója, előadásában mély pillantást engedett a 

város múltjába. (Mivel előadását lapunk közölni fogja, erről most bővebben nem írunk, a Szerk.) 

Az énekkar szolgálata közben Gál Borbála elmondta a közeljövőben 94. életévét betöltő Pecznyík 

Pál ez alkalomra írott emlékversét: Beszélnek az évek! A gyülekezeti teremben szeretetvendégség-

re várták az emlékezve ünneplő egyháztagokat s a Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumának 

tagjait (dr. Fabiny Tibor, az iskola Túróczy hetének volt vendégelőadója e hét elején). 

Ittzés János ny. püspök, a kuratórium elnöke, az Időszerű szeretet c. könyvet bemutatva szólt a 

prédikációk tartalmáról, Túróczy igehirdetői nagyságáról. 

A háromszor megválasztott püspök egyháztörténelmi jelentőségét emelte ki Ittzés András, aki 

szintén részt vett az Isten embere c. kétkötetes mű összeállításában is s annak nyíregyházi bemuta-

tóján 2002-ben. 

A két legidősebb Terei unoka, Gábor és András nemcsak az iskola ünnepségét tisztelte meg je-

lenlétével, de most, a gyülekezetnek is különleges ajándékot hoztak. Nagyapjuk egyik régi igehir-

detésének részletét hallgathatta meg a püspök hangját eddig nem ismerő gyülekezet (kivéve né-

hány idős testvérünket, akik személyesen hallhatták őt). A szeretetről prédikált az ünnepelt, és 

könyvével is ő adott ajándékot 120. születésnapján. 

Záró áhítatában Ittzés püspök a szuverén Úr tetteiről s az ő élő és ható igéjéről szólt Zsid 4,12–

13 alapján. S megvallotta; őt ezzel az igével szentelték lelkésszé 43 éve Győrben, Túróczy máso-

dik püspöki szolgálata helyszínén. S másnap, bibliavasárnapon az előírt ige: Jer 15,16 üzenete 

megtapasztalásának mai lehetőségéről szólt: „Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámsá-

got szerzett nekem és szívbeli örömöt.” 

Bizony, csak úgy ápolhatjuk méltóan Túróczy püspök szellemi örökségét gyülekezetünkben, ha 

megszívleljük az ige felszólítását: „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdet-

ték nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” (Zsid 13,7) 

Akik újból részesei kívánnak lenni e két nap áldásainak, meghallgathatják az elhangzottakat a 

tudósító honlapjáról: (garainyh.hu). 

Garai András 
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GGYYEERRMMEEKKOOLLDDAALL  

A Teremtő dicsérete VII. – Az idő nyomában 

Ha körbenézel a környezetedben, vagy a tágabb világban, akkor rá fogsz döbbeni, hogy 

minden esemény időben megy végbe. Sőt mi magunk sem tudjuk kivonni magunkat az 

idő múlásának szigorú törvénye alól. Növekedésünk, arcunk, alakunk változása (amit 

végső soron öregedésnek nevezünk) időben zajlik. 

Mi az idő? Ez egy nagyon nehéz, de igazán izgalmas kérdés! Bár a fizika egyik alapmértékegysége 

az idő (a hosszúság, tömeg, áramerősség, hőmérséklet, anyagmennyiség, fényerősség mellett*) mégsem tud-

juk egy telesen korrekt definícióval meghatározni. Ezen kívül az időben csak előre haladhatunk, visz-

szafelé sohasem! (múlt, ami megmásíthatatlan; jelen, amit élhetsz és jövő, ami remény) Aminek az a követ-

kezménye, hogy a megtörtént dolgokat nem tudjuk meg nem történtté tenni. Ilyen a bűn problémája 

is, ezért kellett Istennek gondoskodnia ennek a megoldásáról! Azt mondja a Biblia, hogy „Miután ré-

gen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú 

által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. (Zsid 1,1-2) Más he-

lyen pedig: „… amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvény-

nek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.” (Gal 4,4-5) 

Az idő tehát megfogalmazhatatlan és rejtélyes. Különlegességét még az is fokozza, hogy néha idő-

tartamként, máskor pedig időpontként hivatkozunk rá (bár mértékegysége mindkét esetben ugyanaz!). 
Pl. „2 óra múlva találkozunk” (időtartam), de „pontosan 2 óra van” (időpont) 

Honnan van hát az idő és mi végre? A Biblia azt mondja, hogy Isten alkotta már a teremtés kezde-

tén (1Móz 1). Sőt nemcsak megalkotta, de rendelkezett is felőle. „Mindennek megszabott ideje van, 

megvan az ideje minden dolognak az ég alatt…” (Préd 3,1) „Szépen megalkotott mindent a maga ide-

jében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten al-

kotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.” (Préd 3,11) Isten felette áll az időnek: „…mindaz, 

amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért 

rendezte Isten így, hogy féljék őt.” (Préd 3,14) 

Isten rendjében a megtérésnek is ideje van. Mert Ő mondja: "A kegyelem idején meghallgattalak, 

és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség 

napja!" (2Kor 6,2) 

Bár úgy számlálnád napjaidat, hogy bölcs szívhez jutnál ezáltal. Azt pedig tudhatod, hogy a böl-

csesség kezdete az Úrnak félelme. Ne halogasd a választ Isten hívására, mert egyszer nem lesz hol-

nap! 
5
 Mert a végén Isten mondja:  

1
Isten hív Téged, ne mondd: 

„Túl késő!” 

     
2
 „Túl fiatal vagyok!” 

 

     
3
 „Túl szerelmes vagyok!” 

4
 „Túl elfoglalt vagyok!” 

 

 
Írta és az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin 

* Ezeknek az alapegységeknek egyértelmű, nemzetközileg megállapított meghatározásuk van. Az összes általunk 

ismert anyaggal kapcsolatos mértékegységet kizárólag ezekből az alapegységekből lehet kiszámítani. Pl: sebesség 

= hosszúság / idő 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK: 

Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a Lelkészi Hivatalban. 
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A RELAXÁCIÓRÓL 

 

Néhány hónappal ezelőtt megdöbbenve értesültünk arról, hogy a kormányzat kötelezővé akarja 

tenni mind az általános, mind a középiskolások számára a testnevelés óra keretében a relaxáció 

oktatását. Sajnos ezt az intézkedést azóta sem vonták vissza. A relaxáció a Nemzeti Alaptanterv-

nek mind a mozgáskultúráról (?!), mind a személyiségfejlesztésről szóló fejezetének integráns ré-

sze, így (…) az iskoláknak nem lesz mérlegelési lehetőségük, kötelezően oktatniuk kell. Gyerme-

keink lelkét veszély fenyegeti. 

A több évtizedes materialista agymosás idején sokak lelke „kiszáradt” a természetfölötti hatá-

sok hiányától, ezért most, mint a szivacs, magába szív minden „lelkit” és „földöntúlit”, válogatás 

nélkül. Ezt az irodalom, a film, a titokzatos meséket gyártó szórakoztató ipar kihasználja. Nem 

kötelező módon, de annál hatásosabban zúdulnak gyermekeinkre ezek a hatások. Hogyan tudnánk 

megvédeni őket? 

Világos, hogy a relaxáció és a mögötte megbúvó autogén tréning nem világnézetileg semleges 

ismeretanyag, vagy pszichológiai technika. Gyökerei a módszerek gyakorlóinak saját bevallása 

szerint is távol-keleti vallásokba, a zen-buddhizmusba, a hinduizmusba, a jógába és a hasonló 

panteista filozófiákba nyúlnak vissza, melyeknek lényege, hogy a lélek békessége a tudat kikap-

csolásával és passzív önmagunkba fordulással érhető el. Ez a filozófia teljes mértékben ellent-

mond a Biblia tanításának. A relaxáció bevezetésével „megágyaznánk” a távol-keleti vallásoknak, 

amelyek Európában egyébként is terjednek, de ez ellen keresztyén emberként tiltakoznunk kell. 

Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a jól vezetett testnevelés óra relaxációs gyakorlatok nélkül is 

stressz-oldó hatású. 

Pál apostol imádságra szólítja fel a keresztyéneket, amikor a láthatatlan világ démoni erőivel 

való küzdelemről beszél (Efezus 6, 10-20). Ez a felszólítás ma is aktuális számunkra. 

Imádkozó életre – Jézus Krisztussal való eleven közösségre – alapozva elsősorban a családot 

kellene megerősíteni, mint a gyermeki fejlődés természetes életközegét, gyermekeink egészséges 

lelki fejlődése érdekében. Ez pedig az elkötelezett párkapcsolat – a házasság – megerősítése által 

valósulhat meg, hiszen a család biztonságot adó légköre elsősorban azon múlik, hogy a házastár-

sak mennyire tisztelik és szeretik egymást. 

Dr. Pálhegyi Ferenc 

 
Megj.: Biblia és Család c. folyóirat 

2013/2. számában 
 
 

ÓVODÁNKRÓL 

 

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, 

és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk10,13) 

 

Evangélikus óvodánk az ötödik nevelési évet kezdte szeptemberben. Az új év, új feladatokat 

jelent. A harmadik, – a Hajnalcsillag csoport is – beindult, ahová 28 három éves gyermeket fo-

gadtunk nagy szeretettel. A három csoportba 45 új gyermek érkezett, így már 84 gyerek jár óvo-

dánkba, nagyobb részük evangélikus. Hálát adunk Urunknak, hogy ennyi gyermeket és családot 

vezérelt hozzánk. Ő adhat erőt mindannyiunk számára ahhoz, hogy jól neveljük a kicsinyeket. 
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A családok nagyon bíznak az itt folyó szakmai munkában, ami számunkra nagy megtisztelte-

tés és nagy felelősség is. Biztosítottuk a személyi, tartalmi és tárgyi feltételeket, hogy ne okoz-

zunk csalódást és továbbra is színvonalasan működhessen óvodánk. 

Az intézmény udvarát tavasszal füvesítettük, kialakítottuk a veteményes- és virágoskerteket, 

és szép kombinált mászókát telepíttettünk, ami elősegíti a gyerekek mozgásfejlődését. A harmadik 

csoportszobát és gyermeköltözőt új bútorzattal rendeztünk be. 

Szeptembertől három új dolgozó felvételére nyílt lehetőség, két óvodapedagógus és egy kony-

hai dolgozó személyében. Mindhárman evangélikusok, munkájukat hitbeli elkötelezettséggel, 

nagy szeretettel végzik. 

A gyermekek nevelését, gondozását a nevelési munkaterv határozza meg. Pedagógiai mun-

kánkkal, egyházi szolgálatainkkal, programjainkkal a családok megtapasztalták, hogy gyermekeik 

többet kapnak a hagyományos óvodai nevelésnél. Ez az időszak a magvetés időszaka, a legérzé-

kenyebb, legfogékonyabb időszak az ember életében. Ebben az életszakaszban alapozódnak meg 

azok a tulajdonságok, amelyek később a jellemüket is befolyásolják. Nem mindegy tehát, hogy 

milyen hatások érik a gyerekeket, s rajtuk keresztül a családokat is (pl. igazmondás, segítőkész-

ség, egymásra figyelés, vigasztalás, megbocsátás). 

Hiszem, hogy ezek az értékek hitből fakadnak, és hiszem, hogy ezek az értékek határoznak 

meg és tesznek boldoggá bennünket. Hiszem, hogy az Úr Jézus segítségével és vezetésével min-

den nehézségen túl leszünk majd, és szolgálatunk eredményes lesz. Kérem a kedves testvéreket, 

hogy hordozzanak bennünket imádságaikban, gondoljanak ránk szeretettel és ajánlják óvodánkat 

családjuknak, hogy minden gyermekhez eljuthasson az örömhír: Megváltónk él! 

 

Szeptember 22-én a Nagytemplom oltáránál az óvoda lelkésze Zsarnainé Urbán Nóra megál-

dotta a gyermekeket, és egy-egy bibliai igét is kaptak. 

A gyülekezet ajándékaként az intézmény, szemléltető eszközöket, un. flanel-képeket kapott, 

hogy az óvodapedagógusok segítségével a gyermekek megismerjék a bibliai történeteket. 

Köszönjük a minket segítő, támogató jóakaratú emberek, családok adományait és együttmű-

ködését. 

Kovácsné Mráz Ágnes óvodai int. egység vezető 
 
 
 
 
 

A MANDABOKORI TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMAJÁNLATAI 

2013-2014 ÉVBEN 

 

Szülő Klub – Baba-Mama klub 

Minden héten, szerdán 9-12 óra között. Az alkalmakon lehetőség van az édesanyáknak kü-

lönböző gyermeknevelési módszerekről, helyes önismereti témákról, férj-feleség, anyai-

apai szerepekről stb. beszélgetni. 

Nyári napközis táborok 

A 2013 évi programok két turnusban lezajlottak, a 2014 évi táborok szervezés alatt vannak. 

Családi napok 

2013. augusztus és szeptember hónapokban megrendezésre kerültek, legközelebb november 

29-30. ill. december 1-jén (Bodrogkeresztúron). 

2014. május 17-én Mandabokorban lesz. 
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Álláskeresési nap 

2013. november 23-án, 2014-ben pedig február 22-én és június 28-án kerül megrendezésre. 

Éjféli sportbajnokságok 

2013. augusztus 9-től minden pénteken és szombaton 18-23 óráig tart a fiatalok és kevésbé 

fiatalok számára. 

Ökopont 
Egész héten napi 8 órában (szelektív hulladékgyűjtés és tanácsadás) 

Számítógép felhasználói ismeretek 
2013. november 26-ától minden héten, kedden és csütörtökön 17 órától 19 óráig. 

2014. február 18-ától minden héten, kedden és csütörtökön 17 órától 19 óráig. 

A 2 x 40 órás képzések célja, hogy minél többen megtanulják kezelni a számítógépen fel-

lelhető egyszerűbb alkalmazásokat, és megismerjék az alapvető internetes ügyintézéseket. 

Közösségi pont 
Minden hétköznap, (hétfőtől-péntekig) 8-16 óráig a többfunkciós épület rendelkezésére áll a 

Nyíregyháza peremkerületén és a bokortanyákon élők számára, a közösségi élet megélésére 

(beszélgetések, gyermekfelügyelet, internetezés, sportolás, házi feladatok megoldásának se-

gítése, stb.) 

 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

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

Zomborszky Amanda, Siska Dávid, Mészáros Tamás Márk, Orgován Dominik 

Krisztián, Ferencz Lea, Pásztor Zina, File Dávid, Móré Linda, Gervai Csenge, Molnár 

Dóra Erzsébet, Molnár Anna Mária, Molnár Mira Valéria, Nagy Bence, Aranyos Emma, 

Kurbely Ábel, Kurbely János, Ádám Tifani Szilvia. 

 

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

Vasas Sándor József és Parillák Melinda, Smid Attila és Gubicz Judit, Szekeres Ákos és 

Bartos Gabriella Judit, Marcsek Roland és Jászkovics Ibolya Mónika, Benyó László és 

Veres Anita, Siska Attila és Balatánszki Erika, Debreceni Sándor és Tóth Edina, Rácz 

Norbert és Potornai Edina, Nagy Tamás és Mester Adrienn, Fodor Csaba és Kander 

Ildikó, Krajnyák Csaba és Hirka Mária. 

 

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

Kovács Ottó (71), Bercsényi Gyula József (66), Moravszki Jánosné Kvadrics Ilona (78), 

Kobzos László (63), Tomasovszki Mihály (89), Pintér István (62), Kévésházi Jánosné 

Barta Mária (89), Tomasovszki Andrásné Cseh Ilona (79), Parillák János Pál (67), 

Molnár Jánosné Lentvorszki Zsuzsanna (94), Kovács Meleheczki Jánosné Benczur Juris 

Erzsébet (88), Zentai Józsefné Kiss Jolán (89), Kegyer Józsefné Gerda Rozália (81), 

Kresztyankó György (78), Szuhánszki József (82), Sipos Istvánné Merkovszky Julianna 

(79). 

Közreadta: Horváth Csabáné 
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HÍREK 

 

 Az egyházközség elnöksége köszönetet mond az október 26-án rendezett gyülekezeti napra ér-

kezett természetbeni adományokért, valamint a szolgálatokért. 
 

 Nagy várakozással indult az idei tanév az evangélikus általános iskolában, hiszen 64 új elsős 

gyermek kezdhette meg tanulmányait vagy az angol, vagy a matematika tehetséggondozó osz-

tályokban. Istennek hála érte, a nyár folyamán 26 új tanuló jelentkezett az iskolába, így 385 fő-

vel indult az új tanév. A gyerekek számára biztosított a heti kötelező 5 óra testnevelés, amit a 

felújított, műfüvesített játék- és sportudvar is segít. 
 

 A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Sztehlor Gábor születésnapján szeptember 25-

én tartja a diakónia napját. Ebben az évben a fővárosi Budapest deák téri templomban tartott 

ünnepségen két nyíregyházi evangélikus is a díjazottak között volt. Nagy Istvánné az Élim dol-

gozója és Sándor József az Emmaus Szeretetotthon önkéntese. Isten áldása legyen további szol-

gálatukon és életükön! 
 

 Az elmúlt hónapokban sok szép, és maradandó zenei élményben volt része gyülekezetünknek 

a Nagytemplomban. Köszönjük dr. Kovács László Attila és Kiss Zoltán orgonaművészeknek, 

valamint egyházközségünk kórusának szolgálatukat. „Emberé a munka, Istené az áldás” 
 

 Emlékkonferenciát rendeztek Szalay Sándor (1909-1987) tiszteletére október 11-én a Kos-

suth Lajos gimnáziumban. A hazai magfizikai kutatás megteremtője, a Magyar Tudományos 

Akadémia debreceni Atommagkutató Intézetének (Atomki) alapítója egykor maga is kossuthos 

diák volt. Az iskola ápolja emlékét, fizikaversenyt és konferenciát rendeznek tiszteletére.Dr. 

Kovách Ádám az Atomki nyugalmazott főmunkatársa – ugyancsak kossuthos öregdiák –, aki a 

Kárpát-medence kőzeteinek korviszonyait tárta fel, a rendezvény fővédnökeként így fogalma-

zott: „Általam is fontosnak tartott érték, hogy az intézmény őrzi azoknak a volt tanítványoknak 

az emlékét, akik olyat tettek, ami lényeges, előre mutató változásokat eredményezett. Szalay 

Sándor itt, ebben az iskolában kapta az indíttatást.” 

A gimnáziumban jelenleg is folyó magas szintű fizikaoktatást igazolja az a tény is, hogy az is-

kola diákjai több országos versenyen is jó eredményt értek el az utóbbi években. 
 

 November 24-én, ÖRÖK ÉLET vasárnapján a Nagytemplomban 10
00

-kor kezdődő 

istentiszteleten név szerint is megemlékezünk mindazokról, akik 2013-ban hunytak el. Ezúton 

is hívunk és várunk minden hozzátartozót, barátot és ismerőst, emlékezzünk együtt imádsággal, 

bátorítást, vigasztalást merítve Isten igéjéből. 
 

 Kedves Gyülekezet! Szeretettel kérjük, hogy akinek az Élimmel kapcsolatban bármilyen 

személyes története, vagy fényképe van –, akár még a háború előtti évekből is –, kérjük, hogy 

juttassa el hozzánk levélben, vagy személyesen keresse fel az intézetet Nyíregyházán a 

Derkovits utca 21. szám alatt! Köszönettel: az Élim vezetősége 
 

 

 December 2-6-áig, ádventi sorozat lesz a gyülekezeti teremben esténként 17 órától. 
 

 December14-én, szombaton 10-13 óra között karácsonyi készülődésre várjuk a gyermekeket – 

a gyülekezeti terembe. 
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Ebben az évben is elindult a Keresztkérdések c. sorozat. Helyszín: a gyülekezeti terem, 18 óra. 

Témái: 

- Miképpen lesz hozzám kegyelmes az Isten? 2013. november 13. 

- Az induló reformáció harcai. A 95 tétel hangsúlyai 2013. december 11. 

- A hagyományoktól az élő Istennel való kapcsolatig. 2014. január 15. 

- Luther és az istentisztelet 2014. február 12. (Az istentisztelet reformációja) 

- Luther-énekek 2014. március 19. 

- Rend és fegyelem Luther gondolkodásában és az Ige fényében 2014. április 9. 

- Házasság, család, halál 2014. május 14. 

 

MEGHÍVÓ 

 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a december 22-én, 

ádvent 4. vasárnapján 16 órakor tartandó ünnepségre, 
az általános iskola dísztermébe, ahol a gyermekek és fiatalok 

karácsonyi műsorát láthatják. 
Az ünnepség zárásaként lesz megtartva az istentisztelet. 

 

 
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 Lelkészi Hivatalba, 

vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni. 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2013. december 20. 

Lapzárta: 2013. december 3. 

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

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

Gyülekezetünk bankszámla száma: OTP 11744003–20001010 

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

Szerkesztőbizottság: 

Demcsákné Balczó Ildikó, dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné 

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

