
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTEN KÖZELSÉGE 

 

 

Ebben az egy mondatban minden benne van, ami a hitünk alapja. Hitünk alapja Jézus Krisztus, 

aki halálával legyőzte a bűnt és feltámadásával legyőzte a halált, aki él örökkön örökké, akinél 

vannak a pokol kulcsai. Minden egyes üzenetnek, mely az előző mondatban megfogalmazódott, 

igen komoly súlya van. Olyan ez az üzenet, mint a halálra ítéltnek a felmentő levél. Épp ezért 

csakis azok értik meg mondanivalóját, akik átérezték már életük elveszett állapotát. Akik látják, 

hogy elveszett, halált érdemlő bűnös emberek. Milyen felháborító! Gondolhatják egyesek. Mi az, 

hogy én bűnös ember vagyok, halált érdemlő, elveszett? A legtöbb ember azt gondolja magáról, 

hogy ő jó, a bűnösöket meg igyekeznek elítélni. A kérdés csak az, hogy milyen alapon tájékozó-

dunk? Ha az Ige alapján, akkor azt kell látnunk, hogy „Nincsen igaz ember egy sem,(…) mindenki 

vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének” (Rom 3,10.23). Bűnös emberek vagyunk egytől-

egyig, akik Jézus nélkül elveszettek. Húsvét áldott üzenete minden embernek az, hogy Jézus, aki 

értünk meghalt nagypénteken, GYŐZŐTT! Mert Jézus nem maradt a sírban! Győzött a bűn felett! 

Győzött a halál felett! Feltámadt és ma is él! Az elveszett ember csakis vele lehet győztes! 

Oly sok terhet cipelünk ebben az életben, oly sok nyomorúság, baj éri az embert és legtöbbször 

nem tudunk ezekkel mit kezdeni. A végén összeroppanunk és elenyészünk, testünk fáradtan sírba 

száll. Nem tudjuk, hol lehet letenni terheinket, hol lehet vigaszt, erőt, bátorságot, reményt, új utat 

és békességet lelni. Pedig ki az közülünk, aki ne szeretne boldog, békés életet élni?  Hol van 

ezeknek a drága kincseknek az igazi forrása? Ez a világ számtalan helyen és módon kínálja a ha-

mis „boldogságkapszulákat”, s csak későn jövünk rá, hogy hamisítványt kaptunk. Bűneink bünte-

tése rajtunk marad, mert nem mentünk Jézushoz, aki a szabadulás egyedüli forrása. Mert Jézus 

győzött egyedül a bűn és a halál felett! Hát éljünk a lehetőséggel! „Mert ma még lehet, ma még 

szabad leborulni a kereszt alatt!” Aki nem borul le Jézus keresztje alatt, s nem hagyja ott minden 

bűnét, az előbb-utóbb kiborul az élet terhe miatt és a végén elenyészik. Jézusnál van a keresett 

boldogságod, békességed, vigaszod és reménységed. Az Ő győztes oldalán állva lehetsz győztes 

az élet küzdelmeiben. Egyedül nem sikerülhet! „…az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi 

hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” (1Jn 5,4-5).  

Jézus az, aki örökkön örökké él, aki helyet készít az övéinek az Ő országában, akinél vannak a ha-

lál és a pokol kulcsai.  

Mindenki tudja, hogy a kulcsokat mire használjuk. Nincs olyan ház, ahol ne lenne kulcs. Min-

den ajtót zárunk, már nem csak a bejáratit, de a fürdőt, dolgozószobát, hálószobát. Elzárkózunk 

sokszor egymás elől, ahogyan Isten Lelke elől is elzárjuk szívünket. Jézusnál mindig nyitott az aj-

tó, oda be lehet térni, meg lehet pihenni, fel lehet üdülni, meg lehet újulni. Egészen újjá lehet szü-

letni, ahogy az evangéliumban olvashatjuk. Jézus csakis egy nyitott ajtót, a pokol felé bebocsátót 

 

 

„Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, 
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szeretné bezárni előtted, amelynek kulcsa nála van. Kérjed Őt, hogy zárja be azt előtted örökre, és 

nyisd meg szíved ajtaját Jézus előtt. 

Végezetül hadd álljon itt egy ének néhány sora: „Az ajtó előtt állok, és zörgetek, arra várok, 

hogy bebocsáss. A szíved ajtaján kívül nincs kilincs, csak rajtad áll a nagy találkozás.  Kérdezed 

ki az, aki kinn áll? Jézus vagyok Isten Fia! Életem adtam a bűnös emberért, hogy ne kelljen meg-

halnia. Ó halld meg hangom és válaszolj, nyisd meg szíved ajtaját. Ó halld meg hangom és vála-

szolj, hogy velem együtt vacsorálj.” 

Zsarnainé Urbán Nóra 
 

Bemutatkozik gyülekezetünk új felügyelője 
 

Nevem: Dr. Bálint Zoltán 
Foglalkozásom: vízépítő mérnök, mérnök-
misszionárius 
Végzettségem: építőmérnök, doktori fokozat hid-
rológiából 
Családi állapotom: Istentől rendelt segítőtársam 
35 éve Bálintné Kis Beáta 
Gyermekeink: Anikó és Márton (mindketten há-
zasok) 
Szolgálati helyeink: Eddigi életünk jelentős részét, 
születésünktől fogva Nyíregyházán töltöttük. 
Azonban a mérnök-misszionáriusi, több éves ki-

küldetéseink helyszínei távoli országokban voltak: Zimbabwében 6 év (Lutheránus Világszövet-
ség), Pápua Új-Guineán 4 év (Bajor Evangélikus Egyház) és Kenyában-Szomáliában 8 év (ENSZ - 
FAO). 
 

Ki nekem Jézus Krisztus? 

Isten Fia, életem megváltója, a bűneimből szabadító, mindennapjaimat vezérlő Úr. 
 

Miért fogadtam el a felkérést a felügyelői tisztségre? 

Mert szeretnék része lenni annak a nagyszerű jövőnek, amellyel hitem szerint Urunk akarja meg-

ajándékozni a nyíregyházi evangélikus gyülekezetet, s rajtuk keresztül a várost. 
 

Hogyan látom a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség jövőjét? 

Úgy, mint akiket Jézus hív és küld. Egyrészt személyesen hív minden nyíregyházi evangélikust a 

„Kövess engem!” felszólítással, másrészt válaszunkat várja arra a kérdésére, hogy „Kit küldjek el 

az én követségemben?”. Hiszem, hogy Jézus követőiként, mint egy nagy család, egymást ismerve 

és segítve fogunk az Ő nyomában haladni, és Jézus követeiként igében, cselekedetekben, szolgála-

tokban az Ő szeretetét fogjuk tovább adni a gyakorlatban azoknak a nyíregyházi embereknek, fia-

taloknak, középkorúaknak és időseknek, akik közé Ő helyezett minket. Ebben a munkában, ebben 

a szolgálatban mindenkire szükség lesz, tereád ugyanúgy, mint énreám. Adja Urunk, hogy enged-

jünk szavának és elinduljunk azon az úton, melyen hasznosak és boldogok lehetünk. 
 

Bálint Zoltán 
 

 Á L D O T T  H Ú S V É T I  Ü N N E P E K E T  K Í V Á N U N K !  
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Beszámoló képviselőtestületi és presbiteri ülésekről 
 

Az új összgyülekezeti felügyelő megválasztása óta a Képviselőtestület március 17-én, a 
Presbitérium pedig március 26-án tartott ülést, ahol rendkívül fontos, több esetben újszerű 
feladatokat tárgyalt meg. 
 

A.)A Képviselőtestület a gyülekezetünk jövőjére vonatkozó javaslatokat vitatta meg „Ho-

gyan tovább nyíregyházi evangélikusok?” címmel. A fő téma nem az volt, hogy egyház-

tagjaink száma sajnálatosan csökken, hanem az, hogy hogyan tudnánk elérni és a hit-

életbe aktívan bevonni azokat a nyíregyházi evangélikus testvéreinket, akik fokozatosan 

egyre kevesebb kapcsolatot tartanak gyülekezetünkkel. A másik fő téma az oktatási in-

tézményeinkbe járó gyermekekkel és családjukkal való szorosabb kapcsolattartás volt, 

hiszen ezek a gyermekek képezik a jövő gyülekezetének magvát. 
 

A nagyon aktív, ötletdús megbeszélések arra vezettek, hogy a testület a meglévőkön túl hat 
munkacsoportot hozott létre jól meghatározott szolgálati területekkel. A munkacsoportok 
tagjai a lelkészi és nem lelkészi vezető, valamint a felkért állandó tagok, akiket az alábbiak-
ban sorolok fel. A munkacsoportnak ezen felül joga van meghatározott feladatokra segítő-
ként bármennyi gyülekezeti tagot toborozni. 

 

1.) Hitoktatói, gyermek és ifjúsági munkacsoport 

Vezetők: Zsarnai Krisztián és Hajagos Tóth Katalin, és az Aranyablak lektoraként Adámi László 

Tagok: presbiterként Bálint Éva 

A munkacsoport tagjai a hitoktatók és gyermek-munkások. Állandó tagok: Adámi Márta, 

Bellus Szilvia, Belméné Gebei Gabriella, Hódi Eszter, Melichné Szugyiczki Edit, Urbán Miklósné, 

Zajácz Zsanett. Ezen kívül minden hitoktató tagja a munkacsoportnak eseti jelleggel 

 

2.) Oktatási munkacsoport (kapcsolattartás az iskolákkal, kollégiummal, óvodával) 

Vezetők: Sztankó Gyöngyi és Teski Tibor 

Tagok: presbiterként Bálint Éva, Szokol Tibor 

Képviselő testületi tag: Kovácsné Mráz Ágnes 

Nem testületi tag: Cserbán Tünde, Veczánné Debróczki Edit, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsa, 

Palotai Erzsébet, Kolosiné Csesznák Orsolya, Tóthné Garai Klára 

 

3.) Média és információ áramlás munkacsoport (honlap, hirdetések, facebook, könyvterjesztés, 
gyülekezeti adatbázis) 
Vezetők: Adámi László, Zsarnai Krisztián és Bálintné Kis Beáta 
Tagok: presbiterként Garai András, Sallai Gábor 
Nem testületi tag: Hódi Márton, Dankó Barbara, Borsi Zoltán, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsa 
 

4.) Műszaki munkacsoport (épületeink fenntartása, fejlesztése) 
Vezetők: Adámi László és Veczán László 
Tagok: presbiterként Veczánné Repka Jolán, Sallai Gábor, Martinovszky István 
Képviselő testületi tag: Zalai László 
Nem testületi tag: Márföldi István 
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5.) Istentiszteleti és rendezvényi munkacsoport (istentiszteleteken való szolgálat, rendezvények 
rendje, szervezése) 
Vezetők: Sztankó Gyöngyi és Tóth Istvánné 
Presbiterként: Pazonyi Aranka 
Képviselő testületi tag: Fazekas Sándor, Kovács Mihály, Kovácsné Mráz Ágnes, Szegedi Sándor 
Nem testületi tag: Márk Borbála 

 
6.) Családi és diakóniai munkacsoport (családlátogatások, betegek látogatása, stb) 

Lelkészi vezető: Melich Mihály 
Nem-lelkészi vezetők körzetenként: 
1-es körzet: Tarczali Gyula 
3-as körzet: Botos Antalné, Labancz Andrásné, Molnár Lászlóné 
4-es körzet: Csengeri Andrásné 
5-ös körzet: Dankó Zsuzsanna, Hibján Jánosné 

 
A Hírmondó szerkesztőségét a presbitérium már korábbi ülésén jóváhagyta. 
Az igazgató lelkész és a felügyelő hivatalból minden munkacsoport tagja. A Presbitérium 
megtárgyalta és elfogadta, hogy a munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal állandó 
meghívottai legyenek a presbiteri üléseknek. 

 

Felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy a munkacsoportok nem zártkörűek, 
konkrét feladatok megvalósításához időről időre szükségük lesz segítőkre. 
Aki képességeinek megfelelően szeretne ezekben a szolgálatokban részt 
venni, a munkacsoportok vezetőinél, vagy a Lelkészi Hivatalban jelentkezzen. 

 
B.) A március 26-ai presbiteri ülésnek a zárszámadás, a vagyon-mérleg, a 2014. évi költ-

ségvetés és az óvoda bővítésének kérdésében kellett döntenie. A Számvevőszék alapos 
áttanulmányozás után mind a három gazdasági jelentést elfogadásra ajánlotta a Presbi-
tériumnak, mely az előterjesztéseket elfogadta. A 2013. évi zárszámadást, a vagyonmér-
leget és a 2014. évi költségvetést a következő Hírmondóban tesszük közzé. 

 
Az óvodafejlesztés koncepciójának jóváhagyása 

Az Igazgató Lelkész tájékoztatta a Presbitériumot arról, hogy óvodánk vezetője egy erre a 
célra alakult szakmai bizottsággal együtt javaslatot készített az óvoda bővítésére. Ennek 
oka az, hogy olyan nagy a túljelentkezés az evangélikus óvodába, hogy a gyerekek elhelye-
zése a jelenlegi épületben - ahová 83 gyermek jár –, már nem megoldható meg. A javaslat 
azt dolgozta ki, hogy hogyan oldható meg, hogy egy maximálisan 3 éves időtartamra az 
óvoda ismét birtokba vegye a Lelkészi Hivatal mellett lévő, korábban óvodának használt 
termeket. 
 
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma egyhangú igen szavazattal - a ki-
bővített elnökség által meghatározott feltételekkel –, hozzájárult az egyházközség hivatalá-
ban egy 20 fős óvodai csoport elhelyezéséhez. 
 

BZ 
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Regionális Ébredési Konferencia, 2014. június 22-25. 
Sátoraljaújhely, Várhegy üdülő, http://varhegy.hu/ 

 

A konferencián az igehirdetések mellett, alkalmainkon 

keressük a módját annak, hogy a legégetőbb kérdésekre, 

kihívásokra mindenki megkaphassa a választ. 

Lelkigondozói beszélgetés lehetőségét nyújtjuk - 

személyes és kiscsoportos formában - azok számára, akik 

igénylik ezt. Olyan témákat  állítottunk össze, amelyek 

valós kérdésekre keresik a választ.  

A konferencián résztvevő családok közös programokat is 

találnak, de amikor a felnőttek közösségi alkalmakon 

vesznek részt, az EKE szolgálói és a VISZ munkatársai - 

ezen alkalmak idején-, folyamatos gyermekmunkát látnak 

el. Az ifjúság számára külön csoportfoglalkozásokat, a 

korosztályuknak megfelelő programokat, és sportolási 

lehetőséget is biztosítunk. 

 Az üdülőben 2-3 ágyas fürdőszobás, és 3-4 ágyas közös 

(folyosóról nyíló) fürdőszobás, illetve 8-10 ágyas ifjúsági 

szállás található. A sportpályák és az 5-6 hektáros erdős 

táborterületen lévő sétányok segítenek a mozgásigény 

kielégítésében. 

Részvételi díj: 13 500.- Ft, ami tartalmazza a szállást és a napi háromszori étkezést. 
Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban, Luther tér 14. szám alatt. 

Szeretettel várjuk egyházközségünk tagjait, és kérjük, hogy ismerőseiket, kollégáikat, 

szomszédjaikat, és barátaikat is szólítsák meg! Éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel! 

„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” (Ef 5,14) 

 A szervezők 

 

 
 

2014. március 9. vasárnap délután van. Az 

Élim kápolnájában halkan beszélget a népes 

társaság, várjuk, hogy a technika engedelmes-

kedjen. Bogár Ágnes intézményvezető beveze-

tőjéből megtudjuk azt a megható és elgondol-

kodtató információt, hogy már 1921-ben – jól-

lehet nem a jelen körülmények között –, de 

testvérek ültek itt és hallgatták egy kínai misz-

szionárius beszámolóját. 93 éve történt mindez 

és azóta is szívügye az otthonnak a fontos és 

szép misszió. 

Dr. Keszi Krisztina doktornő útja határo-

zott isteni vezetésre – úgymond igéken lépked-

ve –vezetett ezelőtt 9 évvel Zambiába, ahol az 

ott igen mostoha körülmények között élőknek 

testi és lelki gondoskodást, gyógyulást próbál 

nyújtani. A vetített képeket látni kell ahhoz, hogy 

el tudjuk képzelni – a legtöbbünk számára elkép-

zelhetetlen – életkörülményeket, úttalan utakon 

gyalog megtett távolságokat a „klinika” vagy a 

templom felé. Testvérünk pillanatnyilag egyedüli 

orvos ezen a helyen, és nagy szervezetlenséggel 

kell megküzdenie a rengeteg beteg ember és 

gyermek érdekében. Fizetés nincs, egyedül a 

misszió ügyét szívükön viselők adományaira 

számíthat. A felszereltség kezdetleges, de az elhí-

vott és odaszánt élet nem ismer korlátokat. Ezt 

láthattuk, hallhattuk ezen a szép délutánon is. Is-

ten áldását és megőrző szeretetét kívánjuk Krisz-

tina testvérünk további életére, szolgálatára. 

 

H.Csné 

http://varhegy.hu/
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Bár március 10-én reggel a csengő nem hagyo-

mányos tanórákra szólított, diákjaink sokat tanulhat-

tak, és lélekben gazdagodhattak a missziói szolgálat 

jegyében tartott csendesnapunkon. Nyolc előadó tett tanúságot hitéről, mesélt munkájáról, szívszo-

rító és néha megmosolyogtató tapasztalatairól. A Kossuth-diákok hallhatták, hogy akár itthon, akár 

távoli országokban: Afrikában, Afganisztánban, Pápua Új-Guineában hogyan végeznek missziói 

munkát, és elgondolkozhattak saját életük küldetésén. 

 

Evangélikus imahelyek címmel nyílt fotókiállítás diákfotósa-

ink munkájából a Nagytemplomban. Négy elkötelezett tanuló, 

Mészáros Petra, Gaál Sándor, Gólya Erik és Skrabák István járta be a 

Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegyét, és készített fotósoroza-

tot 16 templomról és imaházról Nyíregyházától Kölcsén (lásd fotó), 

Kálmánházán, Kisvárdán és a bokortanyákon át Debrecenig. A fiata-

lok nem csak az épületeket mutatták be; a képek komoly szakrális je-

lentést hordoznak, elgondolkodtatnak, arra késztetik a látogatót, 

hogy látni akarja ezeket a közeli, mégis távolinak tűnő, zártnak hitt 

közösségi tereket. A kiállítás a hónap végéig látható, majd vándorút-

ra indul a képeken bemutatott templomokba. 

 

Ratkó József emléknapot tartottunk iskolánkban 2014. március 

19-én József napon. A Ratkó család kezdeményezésére ez a nap a 

költő - drámaíró öregdiák előtt tiszteleg. A családtagok és barátok 

mellett számos megyei és városi vezető és tudós tisztelte meg jelen-

létével az emlékülést, melynek végén emléktáblát avattak Olajos 

Gábor gitárművész megzenésített Ratkó verseinek kíséretében. 

 

A Nyolcosztályos Gimnáziumok Regionális Szövetségének iskolái 22. alakalommal mérték 

össze tudásukat, ezúttal a Kossuth gimnázium szervezésében. Ősszel a sportos kategóriákban, ta-

vasszal a tanulmányi és kulturális kategóriákban versenyeznek a legtehetségesebb diákok. Ezúttal 

több mint 8 iskolából 460 diák, 18 tanulmányi és művészeti területen vetélkedett a matematikától a 

Biblia ismereten át a szép magyar beszédig. Az eredményhirdetés előtt a fiatalokat Dr. Fabiny Tamás 

az északi egyházkerület püspöke köszöntötte. 

 

Húsz jó tanuló és közösségi munkában résztvevő Kossuth-diák álma válik valóra a környezettuda-

tos közlekedés ösztönzését célzó KEOP 6.2.0 pályázat keretében: tömegközlekedés helyett kerék-

párral járhatnak iskolába. Húsz olyan diák, akinek nincs lehetősége sajátot vásárolni, biciklit kap 

kölcsönbe, évente újra megpályázva a lehetőséget, vállalva azt, hogy minden nap azzal jár iskolába, 

és részt vesz az iskola által szervezett kerékpáros túrákon. 

 

Megrendezték a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban a Kutató Tanárok II. Konferenciáját, 

amin gimnáziumunk két pedagógusa is jelen volt előadóként. Leitner Lászlóné matematika-fizika 

szakos tanár a játékelmélet középiskolai felhasználási lehetőségeiről beszélt a hallgatóságnak, Kecs-

kemétiné Szilvási Zsuzsanna magyar-mozgóképkultúra és médiaismeret tanár pedig a gyengénlátó és 

vak gyerekek valamint az SNI, BTMN tanulók közös integrációjáról tartott előadást. A konferencián 

több mint 40 előadó szerepelt az ország minden részéből, az evangélikus oktatási intézmények tanárai 

közül. 

  

Hírek a Kossuth gimnáziumból 
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Örömmel számolunk be arról, 

hogy a 2014. március 29-én Aszódon 

megrendezésre kerülő XXIII. Orszá-

gos Evangélikus Hittanverseny or-

szágos döntőjére a 3-4. osztályos ta-

nulókból álló csapatunk is bejutott, 

miután 1. helyezést ért el a miskolci 

területi fordulón. Az idei verseny té-

mája: „Együtt (l)enni, jó!” Olyan bib-

liai szakaszokat ismertek meg a gye-

rekek, amely az együttléttel és az éte-

lekkel foglalkozott. A jó eredmény 

Aszódon sem maradt el, hiszen a 

Kornyitás Petra, Maczurik Réka, 

Sajben Tibor és Turóci Marcellből 

álló csapat 2. helyezést ért el. Tanuló-

ink igazgatói dicséretben részesültek. 

 

Istennek hála érte, hogy a 2014/2015-ös tanévre meghirdetett leendő első osztályaink iránt most 

is igen nagy volt az érdeklődés. Közel 120 gyermek került előjegyzésre, akik közül 64-en nyertek 

felvételt. Örömmel tapasztaltuk, hogy a jelentkezők között sok volt az evangélikus, (29 fő) és 

óvodásaink nagy része is – mintegy intézményen belüli folytatásként –, nálunk kezdheti meg az 

első osztályt a következő tanévben. 
 

Kocsisné Sárossy Emőke igazgató 

 

NYÁR! GYERE TE IS! NYÁR! GYERE TE IS! NYÁR! 
 

Napközis tábor 2014. június 23 - június 27. 

 
HOL? A Luther tér 14. szám alatt a gyermekórás szobában és a kertben. 
 

MIKOR? Június 23-ától – június 27-éig, hétfőtől-péntekig, naponta 8 órától 16 óráig. 
 

MENNYIBE KERÜL? Ha egyedül jössz, naponta 500 Ft, ha a testvéredet is hozod, fejenként 

csak 350.- Ft. Természetbeni adományokat is elfogadunk. Meleg ebédet kaptok, tízórait, uzsonnát 

hozzatok az elemózsiás táskátokban. 
 

MIT FOGUNK CSINÁLNI? Sokat játszunk; minden nap megismerkedünk egy bibliai történet-

tel; szép énekeket tanulunk; kézműveskedünk. 
 

KIHEZ FORDULJAK HA MENNI SZERETNÉK? Keresd meg Urbán Miklósnét (Mesi nénit) 

az evangélikus általános iskolában, vagy Belyus Beát az evangélikus Lelkészi Hivatalban. 
 

MEDDIG JELENTKEZHETEK? Május 31-éig jelentkezhetsz, de siess, mert csak 30 gyerek-

nek van hely. (Ha 15 alatt van a jelentkezők száma, a tábort nem indítjuk el.) 

  

EZ TÖRTÉNT AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

A 4b. osztály tanulói  

a március 15-ei ünnepségen 
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A Túróczy Zoltán evangélikus óvodában 

tartalmasan telt a március. A gyermekek 

nagyon örültek a tavasz beköszöntének, 

sokat sétáltunk, majd közösen készítettük 

elő a veteményeskertet, a kis magokat elül-

tettük. A munka végeztével elénekeltük az 

ide illő szép evangélikus énekünket. 

,,Kimegy a magvető, hinti szét a magot” 

(EÉ 531). Reménykedünk abban, hogy 

gyermekeink szíve is „jó föld” Isten Igéjé-

nek befogadására. 

 

Örömmel adjuk hírül, hogy részt vettünk a március 

4-én megrendezett óvodapedagógusok szakmai 

konferenciáján, Orosházán, ahol az ország minden 

evangélikus óvodájából érkeztek óvónők. Az or-

szágban összesen 26 evangélikus óvoda működik, 

sajnos, egyházmegyénkben egyelőre csak mi va-

gyunk egyedül. Ezen a találkozón az egyházi ünne-

pekhez kapcsolódó munkánkat, tevékenységeinket, 

templomi szolgálatainkat mutattuk be. Beszámol-

tunk pünkösdi óvodai ünnepeinkről, mit évről évre 

kiemelt jelentőségűnek tartunk. A Szentlélek jelké-

pe a galamb, ez óvodánk külső homlokzatán is lát-

ható. 

Kovácsné Mráz Ágnes óvodai int. egység vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

BABA-MAMA KÖRBE 
 

Péntekenként 9 – 11 óra között a gyülekezeti terembe várjuk az édesanyákat 

kisgyermekeikkel együtt.  

Tavasz az 
óvodában 

 

Szeretettel hívjuk a 3 - 14. éves korú gyermekeket 
vasárnap délelőtt 10 órától gyermek - bibliakörünkbe, 

a Luther téri Lelkészi Hivatalba. 
A Nagytemplomban, a 10 órakor kezdődő istentisztelet kezdete előtt gyüle-
kezünk, részt veszünk a kezdőéneken és a liturgián, majd a gyermekek ki-

vonulnak, s életkoruknak megfelelő alkalom kezdődik számukra. 
A foglalkozás a felnőtt istentisztelet végén zárul. 
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GYERMEKEKNEK 

 

Húsvét hajnal 

 
Húsvét hajnalban az asszonyok fogták az illa-

tos keneteket, és elmentek Jézus sírjához, 

hogy tisztességgel eltemessék. Az ünnep kö-

zeledtével pénteken nem volt erre idejük, 

mert sietve kellett őt a sziklasírba helyezni. 

Ahogy közeledtek, látták, a kő el van 

hengerítve. Nagyon megijedtek. El nem tud-

ták képzelni, mi történt. 

Amikor bementek a sírba, egy fénylő 

ruhás angyalt láttak, mellette Jézus lepleit, de 

a testet nem. Még jobban megrettentek, de 

akkor az angyal így szólt hozzájuk: 

– Miért keresitek az élőt a holtak kö-

zött? A názáreti Jézus nincs itt, feltámadt. 

Menjetek, mondjátok meg a tanítványoknak! 

Az asszonyok azonnal kijöttek a sírból, 

és elfutottak, hogy elvigyék a jó hírt.  

Húzd ki az alábbi szavakat a betűhálóból! Függőlegesen, vízszintesen és átlós irányban ha-

ladhatsz minden irányban. Egy betű több szóhoz is tartozhat. A megmaradt betűkből egy, a 

történettel kapcsolatos szót olvashatsz össze. 

 

ANGYAL     KŐ     HAJNAL   ÉL  ÖRÖMHÍR SZIKLASÍR  KENET 
 MEGIJED ÜRES ILLATOS    LEPLEK KÜLD  

FUTOTTAK   KERES 
 

 
Köszönjük a Boldi-Maci Kft-nek, hogy az oldal anyagát rendelkezésünkre bocsátották. 
 

 

Kiadványaikat, melyek a gyermekek bibliaismeretét bővítik játékos formában – bibliai tár-
sasjátékok, bábok, kifestők, stb. - ajánljuk a családoknak és hitoktatóknak egyaránt. 
Elérhetőség: Boda Zsuzsa, info @boldimaci.hu, mobil: 06 20/824-8283 
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Szeretettel köszöntjük az édesanyákat  
és nagymamákat, erőt, bölcsességet,  
áldást kívánunk nekik Istentől kapott,  
csodálatos szerepük betöltéséhez. 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Meghívó 
Június 9-én, Pünkösd 2. ünnepén a 

P ü n k ö s d h é t f ő i  c s e n d e s n a p r a   

Vargabokorban – az evangélikus imaházban, 

10 órától 16 óráig 

 
Apostolok Cselekedetei 15,6-12 alapján: 

A szíveket ismerő Isten adja Szentlelkét, 

hogy higgyük: mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
 akik részt vettek a Nagytemplom tavaszi nagytakarításában.  

Szeretettel hívjuk a testvéreket 
 

rendkívüli zenés áhítatunkra 
április 27-én, vasárnap, 18 órakor 

 
Vendégünk a Debreceni 

Református Kollégium Kántusa 
Berkesi Sándor karnagy vezetésével 

 

A Kántust 275 évvel ezelőtt alapította 
Maróthi György, a Kollégium zseniális 
matematika professzora. Az azóta - 
kezdetben fiúkórusként, ma már ifjú-
sági vegyeskarként - folyamatosan 
működő énekkar világhírnévre tett 

szert, gyakran szerepelnek rádió- és 
televízió műsorokban. 

„Énekeljetek az Úrnak új éneket; 

énekelj az Úrnak te egész föld!” 

 
ÉNEKKARI HÍVOGATÓ 

 
Bíztatjuk énekelni tudó testvéreinket, 

hogy csatlakozzanak gyülekezeti ének-
karunk szolgálatához. 

Tapasztalják meg az éneklés frissítő 
erejét, és szolgálják Urunkat ezen a 

módon is! 
 

Próbák: vasárnap az esti áhítat után a 
gyülekezeti teremben. 

 
Karvezető: Dr. Kovács László Attila 
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Szeretettel kérem a testvéreket, hogy akinek hozzátartozója kórházba kerül, keressen bizalom-

mal a 06/20 824-2306 telefonszámon, vagy a melich.misi@citromail.hu e-mail címen. 

Melich Mihály kórházlelkész 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Szekeres Nóra, Ordián Nikoletta, Matejkó Gábor, Nagy Alex, Helebrand Blanka, Zentai 

Ádám, Pampuch Zente, Orosz Kristóf, Karasz Elizabet 

 

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

 

Nagy Emil és Kala Margit, Kiss Dániel és Garaj Ágnes Edit 

 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
Répánszki Ferencné Simkó Györgyi Ilona (49), Takács Zoltán Béla (76), Jónás József (72), 

Márkus József (83), Sajben András (86), Hok József (61), Gerbár Tibor András (49), 

Erdősi János (59), Czipó Lászlóné Szokol Magdolna (89), Vida Györgyné Nádasi Mária 

(84), Szanyi József (70), Major György (70), Bukovinszky Istvánné Magera Zsuzsanna 

(81), Nevelős Ferenc (59), Gyüre Miklósné Magyar Erzsébet (84) 

 

ÁPRILISI PROGRAMOK 
 

Április 23. szerdán 18 órakor Keresztkérdések a gyülekezeti teremben. 

Április 26. szombaton 16 óratól Keresztény Teaház a Mandabokori Imaházban. 

Április 27. vasárnap 18 órakor rendkívüli Zenés Áhítatot tartunk a Nagytemplomban. Vendégünk a 

Debreceni Református Kántus Berkesi Sándor karnagy vezetésével. 

Április 30. szerdán 16 órakor az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium ballagási ünnepsége a 

Nagytemplomban. Száz diák búcsúzik az Alma Materétől. 
 

 

MÁJUSI ELŐZETES 
 

Május 4. vasárnap 16 órától Kölyökklub foglalkozást tartunk a Mandabokori Imaházban. 

Május 15-17. csütörtöktől – szombatig 18 órakor evangelizációs sorozat a Mandabokori Imaházban, 

ennek keretében szombaton Családi Nap, Lázár Attila szolgálatával. 

Szeretné, ha megtalálná néhány fontos titok nyitját? Ha igen, vegyen részt az  

Északi Evangélikus Egyházkerület Missziói napján, 

mert ott a téma éppen ez lesz: 

A TITOK NYITJA 
A nap témáját több oldalról közelítik meg – Az Evangélium titka; Növekedés közösségeink-

ben: a gyülekezetben, a családban, a társadalomban – emellett sok éneklés, fórumbeszélgetés, 

csoportos foglalkozás teszi változatossá a programot. 

Gyermekprogramról az egész nap folyamán gondoskodnak 

Helye: Dabas, OBO Aréna (Iskola u. 5.) Ideje: 2014. május 31. szombat 9 – 16 óráig 

Jelentkezés: május 28-ig az on-line regisztrációs űrlapon, az egyházkerület honlapján: 

eszak.lutheran.hu vagy a Luther téri Lelkészi Hivatalban. 
 

mailto:melich.misi@citromail.hu
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Május 18. vasárnap 18 órakor orgonazenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban, közreműködik Kiss 

Zoltán orgonaművész. 

Május 21. szerdán 18 órakor a gyülekezeti teremben a Keresztkérdések záróalkalma. 

Május 25. vasárnap 15 órától Presbiteri Teadélután lesz a Mandabokori Imaházban. 

Május 29. csütörtökön, Mennybemenetel ünnepén istentiszteletek a Nagytemplomban az ünnepi rend 

szerint, a körzetekben a hirdetések alapján. 

Május 31. szombaton Egyházkerületi Misszió nap Dabason. 
 

JÚNIUSI ELŐZETES 
 

Június 1. vasárnap Konfirmációi istentisztelet 10 órakor a Nagytemplomban. Szeretettel hívjuk a ju-

biláns konfirmandusokat, mindazokat akik 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 vagy még ko-

rábban konfirmaltak. 

Június 1. vasárnap 18 órakor rendkívüli zenés áhítatot tartunk, amellyel csatlakozunk az OrgonaPont 

Fesztivál országos rendezvényhez. Orgona-bemutatót és hangversenyt tartunk Dr.Kovács Lász-

ló Attila és Kiss Zoltán orgonaművészek közreműködésével. 

Június 9. hétfő 10 -16 óráig Pünkösdhétfői csendesnap Vargabokorban, az evangélikus imaházban. 

Június 15. vasárnap 18 órakor zenés áhítat a Nagytemplomban. 

Június 22-25. vasárnaptól – szerdáig Ébredési konferencia Sátoraljaújhelyen. 
 

Köszönjük mindazoknak, akik a 2013. év folyamán adományukkal támogatták egyházközsé-
günket, és adójuk 1-1%-át felajánlották evangélikus egyházunknak és a „Nyíregyházi Nagy-

templomért” vagy a „Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítványoknak. 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány adószáma:18801703-1-15 

„Segítség Háza a tirpák utódokért Alapítvány” adószáma: 18151053-1-15 
 

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 

 

+    +    + 
Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! 

A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is 
jelentősen megterheli az egyházközség költségvetését, 

ezért a kiadvány megjelenésének támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2014. június 6. 

Lapzárta: 2014. május 23. 
 

Szerkesztőbizottság: 

Bálintné Kis Beáta, Demcsákné Balczó Ildikó, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 

Készült: A Grafit Nyomdában 1500 pld.-ban. 

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

