
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTEN KÖZELSÉGE 

 

 

Zarándokok ezrei hömpölyögtek a szent város, Jeruzsálem utcáin a 

templom felé, hogy együtt imádják és dicsőítsék Istenüket az aratási há-

laadó és a Sínai hegyi szövetségkötés ünnepén. Jézus kereszthalála, fel-
támadása és mennybemenetele rendkívülivé tették azokat az időket. 

Minden percnek súlya volt, s az ígéret teljesülésének izgalma és várása 

együtt tartott egy kis csoportot, a név szerint megemlített tanítványokat, 

Máriát, Jézus anyját és más testvéreket is. Egy szívvel és egy lélekkel 

imádkoztak. Ott visszhangzott a szívükben Jézus szava: „erőt kaptok, amikor eljön hozzá-

tok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egé-

szen a Föld végső határáig.” (ApCsel 1,8) 

Az Úrtól jött a jel, most kell az ígéretnek teljesülnie, s a megszokott hangok és fények 
alázatosan helyet adtak a mennyből érkezettnek. A lelkek ablakai kitárultak, halló fülek és 

látó szemek, életre támadt emberek ujjongtak a halálon győztes Úr felé, aki teljesítette ígé-

retét. A megígért Szentlélek jelen van, betölt, munkálkodik! 

Megnéztünk egyszer egy kiállítást, ahol több festmény témája a Balaton volt. A művész a 

látvány által megragadottan átadta élményét képein keresztül a látogatóknak. Szép volt. A 

napokban a tihanyi apátsági templom mellől a napfelkeltét néztük. Egyik pillanatról a má-

sikra széles aranyhíd futott a partig. Ragyogó apró csillagok sokasága táncolt boldogan, 

hirdetve a Teremtő hatalmát, szeretetét. S bent a lélek templomában halk ima hangja ismét-
lődött egyre: köszönöm, Uram. Köszönöm az életet, mindazt a jót, szépet, értékeset, amivel 

megtöltötted. Köszönöm, „oltó-késedet”, amely „Új szépséget teremni sebez engem.” (Tóth 

Árpád) Köszönöm, hogy korrepetálsz. Elém hozod a mulasztásaimat. Pereg a film, s én da-

dogok: féltem, fáradt, felkészületlen, figyelmetlen voltam. Irgalmasan tekintesz rám. Tu-

dom, szélesre kellett volna tárnom lelkem ablakait, hogy valóban a Szentlélek templomává 

legyen, aki erőbe, bátorságba öltöztet, emlékeztet, igét ad szívembe és számba. A rendelt 

idő megfoghatatlan, visszahozhatatlan. Köszönöm, hogy szabad nekem is kereszted előtt 
térdelve kérni, bocsásd meg Uram, amit szóval, cselekedettel, mulasztással vétettem. Gyó-

gyítsd meg a fájdalmat, keserűséget, csalódottságot, haragot, amelyet kiváltottam. 

„Szálljon hálaének, / Mert itt a Szentlélek! / Tárj ajtót, kaput! / Légyen száz virággal, / 

Zsendülő faággal / Ékes most az út! / Fogadd be, úgy lesz tele / Szíved-lelked fényözönnel, / 

Ujjongó örömmel!” (EÉ 240, 1.) 

 

XXIII. évf. 3. szám 

2014. június-július- 

augusztus 

 

„Amikor eljön a Pártfogó, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igaz-

ság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, 

hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, 

hogy e világ fejedelme megítéltetett.” (Jn 16, 8-11) 
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Esély ez valamennyiünknek. Esély gyülekezetünknek, családunknak. Valaki elmondta, 

engesztelhetetlenül tudott gyűlölni, s most boldog döbbenettel tapasztalja, elmúlt, nincs 
semmi a hálatelt emlékezésen kívül. Ilyen változás egyedül Isten Szentlelke által lehetsé-

ges. Úgy fogadni az igét és az eseményeken keresztül érkező üzenetet, hogy azt Isten sze-

mélyesen nekem címezte, egyedül Isten Szentlelke által lehetséges. 

Legyen sok testvér élete, illusztrációja Isten Szentlelke jelenlétének, munkálkodásának. 

Bozorády Zoltánné 

ny. lelkész 
 

 

A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

2013.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA, ÉS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 
2013. évi zárszámadás 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség összes bevétele 226.947 eFt, kiadása 235.334 eFt. A bevé-

tel és kiadás is tartalmazza a Magyar Államkincstártól (továbbiakban MÁK) kapott normatívát, (129.418 

eFt-ot), melyet teljes mértékben továbbítunk a Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Óvoda részére. 

Normatíva nélkül a gyülekezet bevétele 101 %-os arányban, kiadása 96 %-ban teljesült. A 110.106 eFt 

tervezett bevételhez képest az egyházközség 111.476 eFt bevételt realizált. A tervezett kiadás 110.106 

eFt, a teljesítés összege 105.916 eFt. Záró pénzkészlet 2013-ban 5.560 eFt. Ebből az összegből 5.000 eFt 

pályázati forrás, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma már 2013-ban megküldött. Gyakorlatban a 

tényleges megtakarítás 600 eFt. 2013. év működése óvatos, tervszerű és kiegyensúlyozott volt. Nincs le-

járt és kifizetetlen köztartozása az egyházközségnek.  

A gyülekezetben az épületek karbantartása, és felújítása minden esztendőben egy új kihívás. A forrá-

sok egy része különféle pályázatokból, más része a gyülekezeti tagoktól kapott támogatásból áll. Mindeh-

hez szükséges a felülről kapott bölcsesség, majd ebből származhat a jó gazda szemlélet, az ésszerű taka-

rékosság, és a jó döntések sorozata. 2013-ban felújításra 43.512 eFt-ot, felszerelés pótlásra 8.983 eFt-ot 

költöttünk, (52.495 eFt). Ily módon a gyülekezet vagyona nem kevés mértékben növekedhetett. A gyüle-

kezet vagyona 2013. december 31. állapotnak megfelelően 2.146.379 eFt. Van okunk az örömre és hála-

adásra. 

 

2014. évi költségvetés  

Az idei költségvetésről elmondható, hogy lényegesen szerényebb, mint az azt megelőző 2013-as esz-

tendő. 2014. évi bevétel fő összegét a MÁK-tól kapott normatíva 197.944 eFt határozza meg, mely to-

vábbításra kerül. Az egyházközség tényleges bevétele 71.421 eFt, melynek összege a 2013. évről áthozott 

pénzeszköz 5.560 eFt növel. 

Működési költségre tervezett bevétel 49.682 eFt 

Működési költségre tervezett kiadás 43.246 eFt 

Pályázati forrásból 14.186 eFt várunk, melynek igen nagy a valószínűsége. 

A felújításra tervezett kiadás 26.135 eFt. 

 Pályázati forrásból a Nagytemplomban 4 darab műemléki ablakcsere valósulhat meg. 

 Kistemplomban nagymértékű belső átalakítást végezhetünk, mely nagyon régen várat magára. 

 Levéltár számítástechnikai eszközökkel, páratartalom mérővel, kiállításhoz szükséges tárlókkal 

gazdagodhat. 

 Egyházzenei pályázati forrásból gyülekezetünk zenei élete színesedhet. 

 Ifjúsági és missziói pályázat segítséget nyújt fiataljainknak. 

 Mandabokorban szintén pályázati forrásból megépülhet a már meglévő haranghoz a harangláb. 
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A tervezett felújítás elméletileg megvalósítható, ugyanis a működési költségre szánt összeg kevesebb, 

mint a tervezett bevétel 6.435 eFt-al, és a 2013.évről áthozott pénzeszköz 5.560 eFt is felújításra fordítan-

dó. A megvalósítás gyakorlati része ezután következik. Reménységünk van afelől, hogy Isten megáldja 

közös munkánkat. 

 

NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÉS ZÁRSZÁMADÁSA 

Tételek megnevezése  2013.évi 2013.évi  2014.évi 
ezer forintban Költségvetés Zárszámadás Költségvetés 

        
BEVÉTELEK       

901. Gyülekezeti tagoktól 22 251 23 892 23 862 

902.Továbbítandó gyülekezeti  2 547 2 617 2 557 

903. Gazdálkodásból 6 030 5 370 720 

904. Belső egyházi forrásból 3 395 3 157 1 500 

905. Külföldi egyházi forrásból 2 700 0 3 000 

906. Központi támogatás 114 477 155 676 225 044 

907. Külső támogatás 29 126 30 327 7 686 

908. Átfutó tételek 4 633 4 273 4 996 

909. Rendkívüli bevételek 1 000 1 635 0 

Bevétel összesen: 186 159 226 947 269 365 

***Állami normatíva Ált. Isk. és Óvo-
dának -90 000 -129 418 -197 944 

Egyházközség bevétele: 96 159 97 529 71 421 

***Pénzeszköz (nyitó) 13 947 13 947 5 560 

Bevétel mindösszesen: 110 106 111 476 76 981 

KIADÁSOK       

501. Illetmények 22 113 22 646 25 086 

502. Törvényes terhek 6 260 5 715 6 989 

503. Dologi kiadások 9 830 9 717 9 512 

504. Más egyházi szervnek 94 459 131 176 199 365 

505. Továbbítandók 2 547 2 559 2 603 

506. Bérleti díjak 0 0 0 

507. Javítás, karbantartás, tatarozás 6 817 6 790 18 360 

508. Új létesítmények 34 569 36 722 5 475 

509. Felszerelés pótlása 10 806 8 983 1 400 

510. Gépjármű költség 1 216 1 934 1 780 

511. Segélyek 50 0 0 

512. Egyéb 3 380 3 098 3 455 

513. Leltári tárgyak beszerzése 0 0 0 

514. Rendkívüli kiadás 8 059 5 994 900 

Kiadás összesen 200 106 235 334 274 925 

***Állami normatíva Ált. Isk. és Óvo-
dának -90 000 -129 418 -197 944 

Kiadás mindösszesen 110 106 105 916 76 981 
 

Összeállította:  Veres Jánosné 

gazdasági vezető 
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KONFIRMÁCIÓ 2014. 

 

Egyházközségünkben június 1-jén volt a konfirmáció. Az istentisztelet kezdetén felügyelőnk 

szólt a jelenlévőkhöz: 

Szeretett Gyülekezet, Kedves Konfirmandusok, Kedves Jubiláló Konfirmandusok! 

János evangéliumának harmadik fejezetéből a 16. verssel köszöntök mindenkit: „Mert úgy 

szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 

élete legyen.” 

Kedves Testvéreim! 

Megható látni a két nagyon különböző csoportot, akik ma érkeztek életük egyik nagyon fontos 

eseményéhez: a konfirmációhoz, illetőleg konfirmációjuk sok évtizedes jubileumához. A két cso-

port életkorukat tekintve igen különböző: a fiatalok 12-14 évesek, az idősek között viszont 93 éves 

is van. Az istentiszteletre jövet a fiatalok szinte átugrálták a templomhoz vezető néhány lépcsőt, az 

idősek között pedig többeknek komoly gondot okozott ennek a rövid útnak a megtétele. A fiatalok 

tele vannak tervekkel, elképzelésekkel, ambíciókkal, az idősek tele vannak a múlt emlékeivel és 

élettapasztalattal. 

A fenti ige azonban egyaránt szól mindkét csoportnak. Mert Isten a csoportok minden tagját 

egyenként, nagyon szereti. Annyira, hogy egyszülött Fiát adta értük. De nem csak őket szereti. 

Igénk azt mondja, hogy úgy szerette Isten e világot. Az egész világot, abban minden egyes embert. 

Nem csak a szenteket, nem csak azokat, akik már az ő útján járnak, akik hisznek benne. Testvére-

im, mi mindnyájan Isten szeretetébe születtünk bele. Mert ez a sorrend: Isten szeretettel vesz körül 

minket; mi hittel válaszolunk Isten szeretetére; Isten örök életet ad a benne hívőknek. 

Ennek a szeretetnek millió jele van életünkben, életetekben. Ahogy őrzött, óvott minden 

konfirmandust születésétől fogva, ahogy keresett titeket Szentlelke által; Jézus ígérete hogy veletek 

lesz minden nap; az, hogy van élő egyház és lesz élő egyház; az hogy ma az ő nevében lehetünk 

együtt és az, hogy ez a mai nap nem a végét jelenti valaminek, hanem a kezdetét az egyházunkban 

történő aktív részvételeteknek, ahol mindig szeretettel várunk titeket. Ehhez illeszkedően hadd hí-

vogassalak titeket a szeptemberben újra induló ifjúsági órára, ahová elsősorban titeket és az el-

múlt években konfirmált ifjúságot várjuk szeretettel. Mert szükségetek van, szükségetek lesz azok-

nak a közösségére, akik hozzátok hasonlóan Jézus Krisztus útján akarnak járni és áldásaiban osz-

tozni veletek. 

Isten áldja meg életeteket. Dr. Bálint Zoltán 

egyházközségi felügyelő 

 

 

 

 

 

 

 

A Jávori család egy szép, többszólamú énekkel köszöntötte a 

gyülekezetet. 

 

A jubiláló konfirmandusok nevében Hegymegi Ilus néni szólt. 

Hálás szívvel, megilletődötten hallgattuk a 80 éve konfirmált 

ny. tanítónő hitvallását, bizonyságtételét.  

A fiatalok nevében Jávori Fülöp köszönte meg a felkészítő 

lelkészek fáradságos munkáját, a szülők, keresztszülők, nagy-

szülők imádságát, szeretetét. 
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Felkészítő lelkészek: Adámi László, Dr. Kovács László Attila, Sztankó Gyöngyi, Zsarnai 

Krisztián 
 

Konfirmandusok névsora: Szép Fatime Flóra, Hegedűs Menta Zsanett, Juhász Bianka, 

Matejkó Boglárka, Mátyás Cintia Vivien, Parádi Botond, Soós Ákos, Szabó Katalin Kitti, 

Varga Gréta, Barzó Patrik Péter, Jávori Teofil, Jávori Fülöp, Tamás Eszter, Hugyecz Mátyás, 

Szabó Bence András, Barta Tibor, Bogár Bence, Markovics Nikoletta, Riharenkó Péter, Fehér 

Ábel, Bálint Álmos, Kazár Mónika, Orosz Dániel, Gyureskó Vivien, Szőllősi Bence. 

 

 
 

SZÁNTSATOK FEL ÚJ SZÁNTÓFÖLDET, NE VESSETEK A TÖVISEK KÖZÉ! 

 

2005. év nyarán egy ifjúsági táborban dön-

töttem, hogy nem akarom úgy folytatni tovább 

az életem, hogy vasárnap keresztyén vagyok, a 

hét többi napján pedig ennek a legkisebb látsza-

tát sem keltem. Úgy szeretnék élni, mint a fiatal 

Timóteus. „légy példája a hívőknek beszédben, 

magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaság-

ban.” (1Tim 4,12) 

Azután szeptemberben egyetemre mentem. 

Egyedül maradtam a nagyvilágban, és újra jöt-

tek a bulik, a barátok, a szórakozás. Egy ideig 

békétlenség és kétségbeesés volt a szívemben, 

majd ez lassan elcsendesedett.  

Az első évben még az első szeretet égett 

bennem. Mindenkinek elmondtam, hogy mit 

tett velem az Úr. Majd minden megváltozott, 

láttam útjaimat, de nem tudtam változtatni. 

Szégyent hoztam a mennyei Atyára. 

A tanulmányaimat követő három év rendkí-

vül sok munkával telt. Napi 14-18 órát dolgoz-

tam, a hétvégéken is. Vasárnap sem volt időm 

templomba menni. A munkák nagy pénzt ígér-

tek, hatalmas felelősséggel jártak, melynek a 

súlyát nem bírtam elviselni. Depresszió tünetei 

jelentkeztek rajtam, nem tudtam örülni semmi-

nek, álmatlan éjszakák gyötörtek. Imaharcokat 

kezdtem, sokszor egész éjszakán át tartó igeol-

vasással. 

Egyik este a Zsidókhoz írt levél 10, 26-31 

került elém, ennek befejező verse: „Félelmetes 

dolog az élő Isten kezébe esni.” Megijedtem. 

Kiestem a kegyelemből? Kértem Istent, hogy 

mutassa meg a bűneimet, amik utálatosak az Ő 

szemében. 

Egy délután az ágy mellett térdeltem, és jöt-

tek elém a dolgok, melyeket megláttatott ve-

lem. Borzasztó érzés rádöbbenni: „első vagyok 
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a bűnösök között.” Úgy éreztem elborít a fájda-

lom és a szégyen, és nem bírom elviselni annak 

a súlyát, amit az Úr megláttatott az életemben. 

Majd felragyogott Isten szava, az Ézsaiás 57, 

15-19 versek alapján. „Magasságban és szent-

ségben lakom, de a megtörttel és alázatos lel-

kűvel is(…) Mert nem örökké perlek, és nem 

vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a 

lélek, az emberek, akiket én alkottam. Megha-

ragudtam a haszonlesés bűne miatt, haragom-

ban megvertem őt, és elrejtőztem. Ő pedig el-

pártolt tőlem, és a maga esze után járt.
 
Láttam 

útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Vi-

gasztalással fizetek neki…” 

Értetlenül álltam az előtt, hogy mi történt akkor 

a 2005. évi nyári ifjúsági táborban? 

Tépelődések közepette mentem el Biator-

bágyra csendes hétre, ahol az első nap kaptam 

egy igét: Jeremiás 4,3 „Szántsatok fel új szántó-

földet, ne vessetek a tövisek közé!” Megértet-

tem: ne az elmúlt hét év ingoványos talajára 

építsek, ne azzal foglalkozzak, mi miért történt, 

úgy, ahogyan történt, hanem megújult kegye-

lemmel megerősödve az Úrban, előre tekintve 

kell futnom a cél felé.  

Istennek terve van velem. És tudom, hogy terve 

van veled is Kedves Olvasó. 

Ahhoz, hogy helyre állhasson a kapcsolat Isten 

és közöttem, le kellett rombolnia azt a falat, 

ami elválasztott tőle. „Ezért, ha valaki Krisz-

tusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és 

íme: új jött létre.” (2Kor 5,17) 

Az Úr áldja meg életüket! 

ifj. Veczán László 

 

 

 

MISSZIÓI NAP AZ ÉSZEKI EGYHÁZKERÜLETBEN 

 

Egy nap megint véget ért. Megtettünk 520 km-t a testvéri összetartozás jó érzésével, sokat 

énekelve, Adámi László lelkésztől fontos és érdekes információkat hallgatva s a korai kelés miatt 

néha szunyókálva. Este van, mindenki hazaért. Dabason, ebben a gyönyörű kisvárosban a színpa-

dot és az igen jól működő technikát szétszedték, a sportcsarnok bezárva. 

Véget ér ezzel a mai nap? – tette fel a kérdést dr. Fabiny Tamás püspök záró áhítatában. Nem! 

Mert elmúlhatott életünkből ismét pár óra, de életünk nagy titka, az Isten szeretete és kegyelmes 

törődése megmaradt és örökre megmarad. 

Május 31-én Dabason minden erről szólt. Igehirdetésben, gyönyörű versekben, előadásban, 

csoportos beszélgetésben, megrázó bizonyságtételekben, felkavaró zenei szolgálatban, lelket fel-

rázó, s mindez szemet elhomályosító erővel történt. Együtt, egy akarattal 500-an, a Teremtő, 

Megváltó, gondoskodó Isten színe előtt. Felemelő és megható élmény. Megfogalmazódott a ki-

mondott szavakban, s bizonyára a szívekben is, hogy így, az Úrral érdemes élni, egyedül így. 

Bár növekedne létszámban és „minőségben” az egyház, hogy ezt az életeket átformáló, meg-

mentő titkot sokan megismerjék és elfogadják. Csodálatos nap volt, minden perce szép ajándék –, 

gazdagabbak lettünk s mind emellett a helyi gyülekezet bőséges és figyelmes vendégszeretetéért is 

hálát adhatunk Istennek. 

H. Csné 
 

Kedves gyülekezet!  
Július 25. és 30. között gyülekezetünkbe látogat a Kajaani-i 
testvérgyülekezet 10 tagú küldöttsége Marko Miettinen igazgató 
lelkész vezetésével. A vendéglátásban és elszállásolásában 
számítunk gyülekezeti tagjaink aktív részvételére. 

Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész  
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HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL ÉS ÓVODÁBÓL 

 

 Intézményünkben április 2-án lezárult a jövő tanévi első osztályosok beiratkozása. A két leendő 

első osztályba 64 gyermeket vettünk fel, ami sikeresnek mondható. Az iskola pedagógusai, 

munkatársai és a szülők jó hangulatú családi majálison vettek részt május 10-én. Az alkalmat a 

szülők és a pedagógusok felajánlásaiból sikerült megvalósítani. Támogatójegyek vásárlásával 

az udvar felújításának folytatásához járultak hozzá a támogatók. 

 A nyár folyamán intézményünk több felújítási munkát tervez. A galambmentesítést, és az udvar 

füvesítését, valamint további műfű és gumitégla burkolatot szeretnénk kialakítani a bitumenes 

pálya helyén és az udvar további részein. A tantermek és egyéb helyiségek ajtóinak cseréje is 

időszerűvé vált. Remélhetőleg a galambok által okozott károkat végleg felszámolhatjuk, és a 

csatornadugulások, tanterem beázások ezt követően megszűnnek. 

 Szeretnénk idegen nyelvi labort kialakítani a feljövő kéttannyelvű osztály tanulói számára, 

hogy korszerű környezetben folytathassuk felső tagozatos idegen nyelvi képzésüket. Az épület 

lehetőségeit a két tanítási nyelvű oktatás számára már teljes mértékben kihasználtuk, így a 

további csoportbontások plusz helyiségeket igényelnek, amit egyelőre tantermek 

leválasztásával oldunk meg, de gondolkodni kell a jövőre is. Az egyik kisebb méretű 

tantermünket a Lego gyár által kiírt pályázatból felújítjuk és új tanulói bútorokkal rendezzük 

be. 

 A pedagógusok kétnapos alkalmon vettek részt a Rózsák terei kollégiumban Budapesten május 

30-án és 31-én. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk jó békekövetek sem a 

szűkebb környezetünkben, sem pedig a világban. Tölts meg minket a te békéddel, mert 

nélküled semmit sem tehetünk. Ez volt a választott mottónk erre az alkalomra, amelytől 

közösségünk összetartozásának megerősödését várjuk az Úr Jézus segítségével. A lelki 

alkalmakat Dr. Kovács László Attila igazgató lelkészünk és Simon Attila aszódi iskolalelkész 

vezette. További témáink voltak: az evangélikus nevelés és oktatás helyzete és jövőképe; az 

intézményben dolgozó pedagógusok evangélikus identitása. 

 Istennek hála érte nagy erővel folyik sokak áldozatkész munkájának köszönhetően a negyedik 

óvodáscsoport indításának előkészítése, a korábbi „kisóvoda” újranyitása a Luther téri Lelkészi 

Hivatalban. A várakozó családok örömmel fogadták a bővülő lehetőséget, 20 gyermek 

elhelyezését tudjuk számukra biztosítani ebben az épületrészben. 

 Iskolás tanulóink május 21-én Bábel címmel színes idegen nyelvi kavalkádot, bemutatót 

tartottak a szülők, tanulók és pedagógusok számára. 

 Diákjaink Nyíregyháza német testvérvárosának, Iserlohnnak meglátogatására kaptak 

lehetőséget városunk önkormányzatának szervezésében. A jó rajzkészséggel bíró, rajz és 

kézműves szakkörre járó gyermekeink közül 5-8 fő kiutazását tervezzük a képzőművészeti 

táborba, német szakos kollégánk vezetésével. A lehetőség igen nagy öröm és elismerés 

számunkra, bízunk benne, hogy tehetséges tanulóink felejthetetlen élményekkel térnek haza.  

Iskolánk június 21-én délelőtt 10 órakor tartja tanévzáró istentiszteletét és a nyolcadik 
osztályos tanulók ballagását, amelyre ezúttal is szeretettel hívjuk és várjuk az egyház-
község minden dolgozóját, lelkészeit, tisztségviselőit. 
 

Kocsisné Sárossy Emőke igazgató 
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GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI TÁBOROK 

A Mandabokori napközis táborról és a balatoni biciklitúráról a http://mandabokor.lutheran.hu 

honlapon tájékozódhatnak részletesebben az érdeklődők. 

Közreadta: Hajagos Tóth Katalin 

  

 

5 napos klub 

Nyíregyházán 

5 napos klub 

Borbányán 

5 napos klub 

Varga-

bokorban 

Napközis tá-

bor, Manda-

bokorban 

Ifjúsági biciklitú-

ra a Balaton kö-

rül 

HOL? 

A Luther tér 

14. szám alatt 

a gyülekezeti 

teremben 

Petőfi S. Ált 

Iskola melletti 

játszótéren, 

Borbánya 

Alma u. 70. sz. 

Vargabokor, 

Immánuel 

Imaház 

Mandabokor 

Imaház 

Balaton és kör-

nyéke 

MIKOR? 

Aug. 4-8-áig 

(hétfő – pén-

tek) 

Aug. 4-8-áig 

(hétfő – pén-

tek) 

Júl. 14-18-áig 

(hétfő - pén-

tek) 

Júl. 21-25-éig 

(hétfő – péntek) 

Júl.28-aug.1-éig 

(hétfő – péntek) 

Július 8-13-áig 

(kedd-vasárnap) 

HÁNY 

ÓRA-

KOR? 

10
00

 – 12
00

 16
00

 –18
00

 16
00

 – 18
00

  8
00

 – 16
00

  egész napos 

MIT 

CSINÁ-

LUNK? 

Megismerkedhetsz bibliai történettel, éneke-

lünk, játszunk és aranymondást tanulunk 

Megismerked-

hetsz bibliai tör-

ténettel, éneke-

lünk, játszunk, 

gyöngyöt fű-

zünk, sporto-

lunk. 

Sokat biciklizünk. 

Beszélgetünk 

olyan témákról, 

amelyek érdekel-

nek, de az igei áhí-

tat sem marad el! 

KOR-

HATÁR? 

3-12 éves korú 

gyerekeket vá-

runk 

3-12 éves korú 

gyerekeket vá-

runk 

3-14 éves korú 

gyerekeket vá-

runk 

3-12 éves korú 

gyerekeket vá-

runk 

14 - 20 éves korú 

fiatalokat várunk 

MENY-

NYIBE 

KERÜL? 

Nincs részvé-

teli díj, nincs 

étkeztetés 

Nincs részvé-

teli díj, nincs 

étkeztetés 

Nincs részvé-

teli díj, nincs 

étkeztetés 

1 000 Ft / fő / 

nap, mely 3 ét-

kezést tartalmaz 

12 000 Ft / fő / 6 

nap 

KELL-E 

JELENT-

KEZNED

? 

Nem kell előre 

jelentkezni, 

csak gyere el! 

Nem kell előre 

jelentkezni, 

csak gyere el! 

Nem kell előre 

jelentkezni, 

csak gyere el! 

IGEN 

mandabokor2013@gmail.com 

JELENT-

KEZÉSI 

HATÁR-

IDŐ? 

- - - 

Július18. péntek 

(maximált lét-

szám: 30 fő) 

Július 04. (péntek) 

KI 

TART-

JA? 

Hódi Eszter és 

Adámi Márta 

Hódi Eszter és 

Adámi Márta 

Kertészné Ivá-

nyi Ágnes és 

Adámi Márta 

Bellus Szilvia 

(szervező) - te-

lefonszám: 

20/824-96-62 

Zsarnai Krisztián - 

telefonszám: 

20/824-93-08 

mailto:mandabokor2013@gmail.com
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Kedves Fiatalok! 

Szeretettel hívunk és várunk benneteket, testvéreteket és barátaitokat (8-16 évesek) 

AZ OLCSVAI NYÁRI TÁBORBA 

2014.07. 07 (hétfő) – 2014.07. 11 (péntek) 

A tábor témája: Isten országútján – vidáman, lendületesen, szabályosan. 

Program:  

 Játékos ébresztő  

 Reggeli 

 Áhítat  

 Éneklés, játék 

 Délelőttönként beszélgetés, kéz-
műves foglalkozás  

 Ebéd 

 kirándulás, strand, sport 

 Vacsora 

 Napi téma megbeszélése  

 Esti áhítat, ének  

A tábor díja: 11 000Ft. szállás + teljes el-
látás (belépődíjak nélkül). Jelentkezés és részletes tájékoztatás Sztankó Gyöngyi lel-
késznél 2014. június 20-áig (0620/8245429). 
 

HÍREK A KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUMBÓL 

 

 A Keresztény Iskolák Találkozóján a gimnázium tanulói ebben a tanévben is szép eredményeket 

értek el. Az idén a debreceni Svetits gimnáziumban rendezett megmérettetésen közel 50 

gimnáziumi tanuló vett részt. A fiatalok többek között hittanból, matematikából, 

helytörténetből, irodalomból, olasz nyelvből, rajzból, fotózásból végeztek – mintegy 15-en – 

dobogós helyen. 

 Április 11-12-én tartottuk meg ebben a tanévben Az Úr érkezése elnevezésű országos 

ökumenikus szavalóversenyt, melyen már 22. alkalommal mérték össze tudásukat a szavalók. 

Az idén József Attila istenes versei és Bodrog Miklós versei közül kellett választani egyet-egyet 

az indulóknak. A kétnapos versünnep szüneteiben, a Kassai Thalia Színház művészei és a Vikár 

Sándor zeneiskola népzenész szakos növendékei, – Hajdú Ágota és Olajos Gábor vezetésével – 

szórakoztatták a közönséget. A verseny győztese ebben az évben a bonyhádi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium tanulója, Mikulecz Mónika lett. 

 Április 23-án a Föld Napja alkalmából osztályok közötti vetélkedőt tartottunk. A fiatalok 

előadásokat hallottak a környezettudatos életmódról, valamint kerékpáros akadályversenyen és 

környezetvédelmi vetélkedőn mérhették össze erejüket. Ezek keretében virágosításban is 

vetélkedtek a fiatalok, melynek során az udvari tereket díszítő virágládákat hoztak létre. 

 Április 30-án került sor a végzős diákok ballagására. A hagyományoknak megfelelően a 

maturandusok miután bejárták az iskola folyosóit, énekelve vonultak át a Nagytemplomba a 

Kossuth-diákok sorfala között. Ebben a tanévben 99 végzős tanulótól búcsúzott az Alma Mater. 
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A Kossuth emlékplakettet Márföldi Dóra 8/12. osztályos tanuló érdemelte ki, a Moravszki-díjas 

Takács Dániel 6/12. osztályos tanuló lett. A Zsolnai-díjas legjobb matematikus Papp Zsófia, a 

Belohorszky-díjas legjobb irodalmár Juhász Dominik, a Hadházy-díjas legjobb történész 

Trencsényi Zoltán, a Székely Miklós – díjat kiemelkedő sportolói teljesítményéért Papp Miklós 

és Simon Valentina kapta meg. Tantestületi kitüntetésben Nyeste Zsuzsanna és Pásztor Vivien 

részesült. 

 A tantestület tagjai közül, Máté Zoltánt tüntették ki Kossuth Emlékplakettel. 

 Május 4-én Dinnyés József előadóművész tartott rendkívüli irodalomórát Ratkó József költő, 

volt kossuth-diák és kortársai műveiből. 

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna 

igazgató helyettes 

 

KÖSZÖNJÜK A NAGYTEMPLOMBAN ELŐADOTT PASSIÓT 
 

Április 18-án – nagypénteken –, én is ott voltam a Nagytemplomban a János-passió előadásán, 

amely méltó megünneplése volt Jézus Krisztus értünk hozott örök érvényű áldozatának. Az egy-

házközség énekkara, valamint a nyíregyházi zenészek alkalmi zenekara és a szólót éneklő, felkért 

művészek: Sinka Krisztina (szoprán), Kazár Tíciána (alt), Szilágyi Szilárd (tenor), Fenyvesi Zsolt 

(basszus) közreműködésével megrendítő zenei élményben volt része mindazoknak, akik eljöttek 

Johann Sebastian Bach egyik legnagyobb oratórikus alkotásából válogatott részletek meghallgatá-

sára. 

Először a lipcsei Szent Miklós templomban mutatták be a teljes passiót, majd a rákövetkező év-

ben a Tamás templomban, amelyet Bach 1724 nagypéntekjére komponált, és ami Jézus szenve-

déstörténetét és halálát jeleníti meg János evangéliuma alapján. A szerző zsenialitásának köszön-

hetően ez az oratórium olyan tökéletes, hogy több száz évvel keletkezése után is óriási hatást gya-

korol a hallgatóságra. 

Hálás köszönet illeti mindazokat, akik vállalták ennek a nehéz, sok-sok próbával járó, igényes 

zenei feladatnak a „kihívását”, és lelkesen, kellő szorgalommal, odaszánással maradandó zenei és 

spirituális élményt nyújtottak dr. Kovács László Attila karnagy irányításával, és Kiss Zoltán orgo-

naművész játékával. Mi, akik részesei voltunk ennek a nagyszerű előadásnak, lélekben valameny-

nyien meggazdagodva térhettünk haza a húsvét, Jézus feltámadásának igazi megünneplésére. 
 

Márk Borbála gyülekezeti tag 
 

LELKÉSZIKTATÁS KÖLCSÉN 

 

Május 24-én Zsarnai Krisztián a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese beiktatta a kölcsei 

gyülekezet új parókus lelkészét, Tóth Attilát. Az igehirdetés szolgálat az Északi Egyházkerület 

püspöke, dr. Fabiny Tamás végezte. 

Tóth Attila a nyíregyházi gyülekezetben nőtt fel, 1988-ban végzett az Evangélikus Teológiai 

Akadémián. Az utóbbi tíz évben a várpalotai egyházközségben volt lelkész. Ez idő alatt újult meg 

a templom, a gyülekezeti ház és a parókia is. 

Felesége – Povazsanyecz Ildikó –, szintén nyíregyházi származású. Házasságukat Isten két 

gyermekkel áldotta meg. 

Az Úr áldását kérjük a gyülekezetre és a beiktatott lelkész szolgálatára. Köszönjük a kölcseiek 

vendégszeretetét. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Holes Zselyke, Tölgyesi Noel István, Erdei István, Pataki Bence, Dorogi Dávid, Lehoczki 

Vince, Poczkodi Krisztina, Poczkodi András Gábor, Poczkodi Milán, Poczkodi Amanda Rozá-

lia, Csáki Bella, Fejes Tamás, Berendi Balázs, Duszka Dorina, Orosz Medox Pál, Orosz Kitti 

Tímea, Maklári Zsófia, Karászi Anna Zsófi, Pazár Alex Attila, Zsarnai Mánuel Ábel. 

Felnőtt keresztelés: Zengőváriné Koleszár Krisztina, Darvas Balázs. 

Felnőtt konfirmandusok: Zengőváriné Koleszár Krisztina , Darvas Balázs, Dr. Angyal Judit 

 

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

 

Torkos László András és Sándor Enikő, Jónás Róbert és Tóth Adrienn. 

 

 

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

Grexa Istvánné Palicz Ilona (91), Kovács Andrásné Martinovszky Ilona (83), Petris Zsuzsanna 

(79), Belus Andrásné  Kovács Zeleny Ilona (87), Kókai Gyuláné Antal Mária (87), Kárpáti 

Lászlóné Leszkoven Mária (71), Varga János (91), Bálint István (72), Znamecz András (75), 

Nemes Károlyné Szabó Ilona (88), Kovács József László (48), Tóth Béláné Herczku Teréz Ka-

talin (68), Szabó Pálné Tóth Ilona (90), Nagy Jánosné Pilinszki Erzsébet (92), Kőrösi László 

(82), Varga Géza (73), Bus Tibor (45), Petrikovics József (78), Sajben Andrásné Petics Mária 

(84), Csernák András (81) Garai András (78), Kurek Kálmán Lajos (66). 

Közreadta: Horváth Csabáné 
 

 

„SEGÍTSÉG HÁZA A TIRPÁK UTÓDOKÉRT” ALAPÍTVÁNY 

2013. évi zárszámadása 

BEVÉTELEK  KIADÁSOK  

1.1. Adományok pénzt. befizetéssel: 240 500 Ft. 2.1. Irodaszer, nyomtatványok: 1930 Ft. 

1.2.Önkormányzati támogatás: 40 000 Ft. 2.2. Hirdetés, reklám költsége: 30 480 Ft. 

1.3.NAV 1 % bevétele: 91 456 Ft. 2.3. Táborozás költsége: 143 110 Ft. 

1.4. Folyószámla kamata: 1 313 Ft. 2.4. Pályázati elszámolás: 93 650 Ft. 

Bevétel összesen: 373 269 Ft. 2.5. Banki költség: 9 497 Ft. 

  Kiadás összesen: 278 667 Ft. 

ZÁRÓMÉRLEG    

2013. évi bevétel: 373 269, Ft.   

2013. évi kiadások: 278 667, Ft   

Pénzeszközök 2013. december 31-én: 266 049 Ft.  
 

Az alapítvány, célja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben 
 

Az Alapítvány évek óta kiemelt figyelmet fordít a gyermekekre, fiatalokra, valamint a többge-

nerációs családokra. Évről-évre úgy állítja össze programjait, hogy tevékenységével Nyíregyháza 

bokortanyáin élőket is támogassa, lehetőséget biztosítva táborozásra, közösségi alkalmakon való 

részvételre. 

Több gyülekezeti önkéntes dolgozik családi napokon, táborozások szervezésében, gyermek-

programok előkészítésében, lebonyolításában. 
 

Összeállította: Pelles Ferenc, a kuratórium elnöke 
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ISTENTISZTELETEK, GYÜLEKEZETI ALKALMAK PÜNKÖSD 2. NAPJÁN 

 

Nagytemplomban: reggel 8
00

 úrvacsorával  

 de: 10
00

 úrvacsorával Gyülekezeti teremben este:18
00

 órakor 

Vargabokorban: 10
00

 – 16
00

 óráig úrvacsorával Labossa Péter és Labossáné Kővágó Anita, va-

lamint Szegedi Gyula református lelkipásztor szolgálatával. 

 

JÚNIUSI ELŐZETES 

Június 14-én, szombaton 20 órakor a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében – a Jósa András 

Múzeum szervezésében –, zenés áhitat lesz a Nagytemplomban. Közreműködik: Dr. 

Kovács László Attila (orgona), Kazár Ticiána, Szilágyi Szilárd (ének). Műsoron: J. S. 

Bach, Kodály Z. és Gárdonyi Z. művek. 

Június 22–25. Ébredési Konferencia Sátoraljaújhelyen a Várhegy üdülőben. 

Részvételi díj: 13 500.- Ft, ami tartalmazza a szállást és a napi háromszori ét-
kezést.  
Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban, Luther tér 14. szám alatt, június 15-éig. 

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

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

lehetőséggel! 

 

JÚLIUSI ELŐZETES 

Július 20. vasárnap 18 órakor zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban. 

Közreműködik: Kapitány Dénes, a zirci apátság orgonistája. 

 
 

AUGUSZTUSI ELŐZETES 

Augusztus 17. vasárnap 18 órakor zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Közreműködik: Csorba 

Gergő, a debreceni református nagytemplom orgonistája. Műsoron: A. Vivaldi és J. S. 

Bach művek 
 

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 Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2014. szeptember 

Lapzárta: 2014. szeptember 10. 

 
 

Szerkesztőbizottság: 

Bálintné Kis Beáta, 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 800 pld.-ban. 

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

