
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ISTEN KÖZELS 

 

 

A Prédikátor, aki a hiábavalóságok hosszú és részletes listájában értelmetlenné nyilvánít-
ja az élet értékeit,- mégis mindezek ellenére megállapítja, hogy a Jóban, Istenben való gyö-

nyörködés nélkül nincs élet. 

Nem divat manapság lelkesedni, tisztán örülni, őszintén kife-

jezni nagyrabecsülésünket, ámulva szemlélni a természetet, cso-

dálni a teremtett világ megannyi kincsét. Inkább azzal telnek 

napjaink, éveink, hogy alig leljük kedvünket valami szépben, 

igaz és értékelhető dologban. Tele vagyunk keserűséggel, pa-

nasszal, elégedetlenséggel. A mindennapok történései igazolják 
ezek jogosultságát (betegség, gyász, nélkülözés, kilátástalanság). 

Ha jól megvizsgáljuk helyzetünket, látjuk, hogy sokkal több 

okunk lenne az Istenben való gyönyörködésre. Mert túlságosan természetesnek vesszük 

azokat az ajándékokat amiket kapunk, és a hiányt mindig felnagyítva, aránytalanul drámai-

abb módon éljük meg. 

A zsoltáríró észrevette, és minden másról megfeledkezve dicséri az Isten hatalmát, és 

mindent megvalósító tetteiért ad hálát. 

„Gyönyörködjél az Úrban!” 

Ez nem szélsőséges, rajongó, valóságtól elrugaszkodó élményre bátorít, hanem az élő Is-

tennel való személyes kapcsolat örömteli harmóniájára, biztonságára biztat. Ez nincs idő-

höz, helyhez kötve, bármely élethelyzetben kifejezhetjük őszinte tiszteletünket Őelőtte. Ez 

az ige ki akar emelni a földhözragadt, szűklátókörű, kesergő állapotból. 

Vegyük észre a szépet, és legyünk hálásak érte! Ezzel Isten olyan változást hozhat éle-

tünkben, amikor megízlelhetjük, és naponta fogyaszthatjuk a tökéletes SZÉPSÉG – JÉZUS 

KRISZTUS – szeretetét. 
Minden nehéz, próbákkal tele helyzet ellenére megtapasztalhatjuk, hogy nincs annál bol-

dogabb, szebb élet, mint amikor Ő a mi elrontott, tönkrement életünket helyreállítja hatal-

mas kegyelme által. 

Gyönyörködni bibliai értelemben azt jelenti: Istent teremtő, megváltó munkájáért dicsőíte-

ni; imádni a bennünket mindennel elhalmozni tudó Urat. 

Sztankó Gyöngyi 

lelkész 

  

 

„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!” (Zsolt 37,4) 

„Élhet valaki kétezer évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban”! 

(Préd 6,6) 
 

XXIII. évf. 4. szám 

2014 szeptember-október-november 
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CSALÁDI NAP HARANGSZÓVAL 
 

Több mint háromszáz ember vett részt az immár hagyománynak számító családi napon a 

Mandabokori Többfunkciós Közösségi Ház szeptember 6-án. 

A szervezők sokszínű programcsokorral várták az idelátogatókat, így minden korosztály talált 

kedvére való elfoglaltságot. A gyermekeket két ugráló vár, színvonalas arcfestés, kisállat simoga-

tó és bemutató, kézműves foglalkozások, kreatív „marcipánkészítő sátor” várta. A felnőttek a szil-

valekvárfőzésnek, házi méz és sajtkóstolásnak szenteltek kiemelt figyelmet, ám a kicsiket és na-

gyokat egyaránt lázba hozta a kocsikázás lehetősége egy lovasfogattal. Az ingyenes fagyi osztása 

(egy nyíregyházi gyülekezeti tag adományaként) csak növelte a jó hangulatot. A Vöröskereszt 

munkatársai térítésmentes szűrővizsgálattal álltak az érdeklődők rendelkezésére. A bográcsban 

főtt ízletes ételek csak fokozták a megelégedettséget és a jóllakottságot. A Közösségi Ház újra te-

ret engedett a sportkedvelőknek: csocsó, asztalitenisz, kosárlabda, strand-röplabda várta a mozog-

ni vágyókat. 

A családi nap fénypontja a harangszentelés volt, ahol felcsendült a harang hívó szava, mely a 

környékbelieket fogja az Isten házába hívogatni. 

A bokortanyákon élők összefogása újra jelesre vizsgázott. Áldozatkész és szeretetteljes munká-

juk végigkísérte a napot a sütés-főzéstől kezdve az egyéb programok lebonyolításáig. 

Köszönünk minden szívből jövő felajánlást és áldozatkész segítséget. 

 B.Sz. 

 

20 ÉVE SZENTELTÉK A ROZSRÉTI BETLEHEM GYÜLEKEZETI HÁZAT 
 

„Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11) 

Szeptember 28-án, vasárnap délután meghitt ünnepségen vettünk részt Rozsrétszőlőn. Ezúttal 

bizony kicsinek bizonyult az imaház, így sokan az udvaron követték figyelemmel az ünnepi szer-

tartást. 

Sztankó Gyöngyi a IV. körzet lelkésze köszöntötte az ünneplő gyülekezetet: „Erős vár a mi Is-

tenünk!” Először vetítéssel mutatta be az elmúlt 20 évet. Láthattuk, hogyan zajlott az átépítés sok-

sok fáradságos munkával és a hívek nagy szorgalmával, míg végül 1994-ben elkészült az Úr ke-

gyelméből az istentiszteleti hely. 

Az új otthonban megindulhatott a lelki élet: ide jönnek a hittanos gyerekek, a konfirmandusok, 

itt tartanak bibliaórát, szeretetvendégséget, sorozatokat, minden vasárnap istentiszteletet. 

Sok szép ünnepségnek ad helyet ez a ház. Iskolásaink, óvodásaink, és gyülekezetünk énekkará-

nak szolgálata mindig gazdagítja ünnepeinket. 

A jubileumi ünnepségen a nyitó áhitaton Zsarnai Krisztián esperes úr hirdette az igét. Felesége 

Nórika lelkésznő az „Ó érthetetlen kegyelem” című énekkel szolgált közöttünk. 

Kiss Benedek - orgonistánk fia-, furulyán csodásan játszott részletet egy Händel műből. 

D. Szebik Imre püspök úr, aki 20 éve felszentelte ezt a hajlékot, és azóta rendszeres igehirde-

tőnk, előadásában elmondta, hogy az a jó, hogy Jézus szeret minket és milyen jó, ha ez látszik is 

rajtunk. Kiemelte, milyen szomorú, hogy fogy a kereszténység, és az evangélikusság. Arra bízta-

tott, hogy legyünk egymás lelkigondozói, vigyázói, segítői. Jó szívvel, odaadóan támogassuk a 

lelkészek munkáját. 

Istennek adunk hálát azokért, akik az elmúlt 20 évben szolgáltak, és akik ma is szolgálnak. 

A gazdagon terített asztalok mellett kötetlen beszélgetéssel zárult az ünnepi hálaadó együttlét. 

H. I. 

  



 Hírmondó szeptember-október-november 3 
  

„Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld!  

Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap!  

Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!  

Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden istennél.„(Zsolt. 96, 1-4) 

 

 
 

A fények elsötétültek, halk dobszó hangzott fel, s a templom négy szegletéből szokatlan ének-

hang töltötte be a teret, harsányan, zengőn és az ég felé mutatóan. A hallgatóság izgatottan fordult 

az újszerű dallamok hallatán a hat kenyai énekes lány felé. A „Mulu Lungu” dalban a Seregek 

Urát kérték, hogy jöjjön el hozzánk és siessen támogatásunkra. 

Evangélikus Nagytemplomunk, mely példátlan eseménynek volt színtere, zsúfolásig megtelt jú-

lius 24-én, csütörtökön. Afrika szívéből, Kenyából érkezett a Nairobi Evangélikus Lánykórus hat 

tagja, hogy énekükkel dicsőítsék az Urat, és jótékonysági koncertjükkel támogassák a kenyai ár-

vák közt zajló szolgálatot. 

Dr. Bálint Zoltán gyülekezetünk felügyelője köszöntötte a megjelenteket. Pár szóban szemlél-

tette a kórus hazájának, Kenyának kulturális és közösségi jellegzetességeit, és biztatta a közönsé-

get, hogy örömüket és hálájukat bátran fejezzék ki tapssal, ahogy azt a nairobi istentiszteleteken 

szokás. 

Újra felzendült az Istent dicsőítő tiszta ének, melyben a lányok törzsi Zulu és szuahéli nyelven 

énekeltek. Dalaikban az Úr nagyságát, létének páratlanságát és szeretetének végtelenségét dicsőí-

tették. Köszönetüket fejezték ki, hogy bárhol is legyenek, bármilyen nehézséggel is küzdjenek Ő 

mindig mellettük áll. Énekükben tettekre biztattak bennünket is, arra sarkalltak, hogy cselekedete-

inkkel és gondolatainkkal dicsérjük Istent. 

Az esemény sokszínűségét a hangzáson kívül a látvány is gazdagította. A lányok a természet 

színeiben pompázó, kenyai ruhát viseltek, míg mögöttük kivetítve Afrika érintetlen tájainak ter-

mészeti szépségét csodálhattuk. Kinek ne jutna eszébe ilyenkor Isten teremtésének sokszínűsége, 

alkotásának csodája és hatalmának végtelensége. A lányokon végigtekintve, hitük őszinte kifeje-

zésmódját látva és Isten felé mutató szeretetük nyílt és örömteli megvallását hallva elgondolkod-

hatunk, hogy mi többet is kívánhatnánk, mint az Ő közelségét. 

Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész a megújult szívből fakadó új énekről beszélt 

áhitatában. 

A jótékonysági koncert során bemutatkoztak az énekesek. Bálintné Kis Beáta az Evangélikus 

Külmissziói Egyesület vezetőségének tagja ismertette, hogy a kenyai árvákat segítő program 

2006-ban kezdődött el, és célja a nagy szegénységben született, vagy megárvult, éhező gyermekek 

megsegítése, taníttatásának és étkeztetésének támogatása. A megjelentek betekintést nyerhettek 

abba, hogy az az Afrika, mely oly sok szépség otthona, mekkora szegénység és nyomor színtere is 

egyben. Hálás szívvel láthattuk a jótékonysági koncertnek köszönhetően, Isten megtartó gondos-

kodását az elesett és nincstelen gyerekek és fiatalok történetein keresztül, és örömmel tapasztal-

hattuk dicsőítő hitük erejét. 

A koncertet dalba foglalt imádsággal zárta a kórus, köszönetük és hálájuk jeleként. 

Bálintné Hegedűs Katalin 

 

 

 

 
 

A koncertről készült CD és DVD 1.200 forint adomány fejében elvihető 

a Lelkészi Hivatalból. 
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Csendesnapon a nyíregyházi ifjúság  

 

A nyár folyamán több színes programban is része lehetett a gyülekezet fiataljainak. Ezek közül 

az egyik a Biatorbágyon szervezett csendesnap volt. A bevezető gondolatokat Cselényi Lászlótól, 

a – Magyar Belmisszió Biatorbágy – szolgáló közösség vezetőjétől hallhattuk, aki a Szentlélek 

munkájáról beszélt. Mint mondotta, a Lélek láttatja meg velünk bűnös természetünket, és így tud 

Isten Igéje szíven találni minket. 

A nap igehirdetője Cseri Kálmán ny. református lelkipásztor volt, aki arról beszélt, miként lehet 

értékes életet élni? Mindannyiunk számára világossá tette, hogy csak akkor tudunk igazán – má-

sok számára is –, gyümölcsöző életet élni, ha azt az Úr kezébe tesszük. 

Az újjászületett ember környezete számára is értéket közvetít: szeretetet, békességet, hűséget, 

örömöt. 

A délutáni csoportos megbeszélésen három témakör közül választhattak a résztvevők: 

- Világvallások és a kereszténység 

- Minőségi élet keresztény szemmel 

- Halott betű, vagy élő Ige – avagy a Szentlélek és az Ige. 

Az utóbbiakról Ittzés István ny. érdi evangélikus lelkésszel beszélgettünk, aki a Biblia megkérdő-

jelezhetetlen voltát helyezte a szívünkre. Arra hívta fel figyelmünket, hogy az Igét, mely Istentől 

ihletett, sohasem szabad a Szentlélek nélkül értelmezni, hiszen általa értjük meg, hogy mit üzen 

számunkra mennyei Atyánk. Nem vethetjük a Szentírást véges emberi értelmünk kritikájának 

mércéje alá, hiszen „Ki kétkedőn kutatja őt /Annak választ nem ád. /De a hívő előtt az Úr 

/Megfejti önmagát.”(EÉ 328.) 

Ifjú éveink nagyon értékesek, adjuk át szívünket már fiatalon az Úrnak – szólt a nap üzenete-, 

hogy Szentlelke átjárhassa lényünket, s életünk valóban értelmes élet lehessen. Csak az Úr képes 

megóvni bennünket az ifjúkor csapdáitól, kísértéseitől, a világ vonzásától. 
 

„Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. 
Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! 
Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” /Zsolt 119, 9-11/ 

 

Veczánné Debróczki Edit

 

 

Napközis tábor Nyíregyházán 

Istennek hálát adva gondolunk vissza a június 

23. és 27. között megrendezett napközis tábor-

ra. 

Naponta 32 kisgyermek hallhatta Isten igéjét. 

Ebben az évben témánk Isten csodálatos mű-

ve: a megváltás volt. 

 

Minden délután kirándultunk a kicsinyekkel. 

Istenben bízva reméljük, hogy nemcsak élmé-

nyekkel gazdagon, de lelkiekben is gyarapod-

va mehettek haza a gyermekek. 

Ötnapos gyermekklubok 

A nyár folyamán a Vasárnapi Iskolai Szövetség 

és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

közösen 5 napos klubokat szervezett. 

Vargabokorban július 14. és 18. között délután 

tartott a program, átlagosan 15 fő részvételével 

zajlott. 

A nyíregyházi alkalom augusztus 4. és 8. között 

délelőtt 8 fővel, valamint a borbányai klub dél-

után átlag 15 gyermek részvételével. 

A téma minden helyszínen Jézus az én Megvál-

tóm és barátom volt. 
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Július második hetében 32 lelkes fiatal indult el Nyíregyházáról, hogy körülbiciklizze a Bala-

tont. A sportoláson és a közösségen kívül a legfontosabb célunk az volt, hogy Istennel töltsünk el 

egy hetet. 

Minden reggel és este áhitatot tartottunk, amit a délutáni órákban lehetőségünk volt kisebb cso-

portokban megbeszélni. Négy fő témára épültek fel ezek az áhitatok. 

Az első nap az üdvözítő hittel foglalkoztunk, hogy milyen az a kegyelem, amiért mi nem tu-

dunk semmit se tenni, mégis ingyen ajándékként megkapjuk Jézus vére által. 

A második téma egy kérdés volt: hogy milyen „majdnem keresztyénnek” lenni és mit jelent 

igazi keresztyénnek lenni? Fontos volt tisztázni magunkban azt, hogy a hitéletünkben csak 

vallásoskodunk, vagy valóban Krisztuséi vagyunk. 

A harmadik napon valóban „ébresztőt fújt” az Isten közöttünk, ugyanis a témánk az volt, hogy 

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

tatott arra, hogy az ördög mennyire altatja a hitetlen embereket, de még sokszor a hívőket is. 

Amíg mi a sötétségben alszunk és álmodunk, addig a valóságban a Sátán mindent lerombol körü-

löttünk és célegyenest a kárhozatba vezet bennünket. 

Az utolsó napon a sötétségből a világosságba vezetett bennünket az Úr. Záró témánk a menny-

országba vezető út volt. Arról az életprogramról volt szó, amit Jézus kínált fel nekünk az Ő golgo-

tai kereszthalála által. Isten, döntés elé állított minket: választanunk kellett, hogy Vele akarunk él-

ni, vagy Nélküle meghalni. 

A túra alatt több nap is esett az eső, ami az első napon elég zokon esett sokunknak, de az utolsó 

napon megláttuk azt, hogy az eső Isten áldása volt, amiben megfürösztött bennünket ezen a héten! 

Csodálatos élményekkel jöttünk haza! Hisszük azt, hogy a magvakat, amiket elszórt Isten a ba-

latoni biciklitúránkon, gazdagon fogja öntözni a továbbiakban is! 

Elek Ildikó 
 

NAPKÖZIS TÁBOR MANDABOKORBAN 
 

A Mandabokori Többfunkciós Közösségi 

Ház vidám nyári tábor helyszíne volt július 

21-től augusztus 1-jéig. A játékos testmozgást 

és az ízletes reggelit tartalmas lelki alkalom 

követte minden nap. Ezeken Kertészné Ágnes 

és Belyus Beáta segítségével Jézus Krisztus-

sal kapcsolatos történetekkel, gyermekéne-

kekkel és aranymondásokkal ismerkedtek 

meg a táborozók. 

Mindenki nagy lelkesedéssel várta a tábor-

ba látogató nairobi lánykórus tagjait, akik íze-

lítőt adtak koncertműsorukból. Fellépésükkel 

egybekötve vetítéssel mutatta be Afrika hét-

köznapjait és csodálatos állatvilágát kísérőjük, 

Bálintné Kis Beáta. A táborozók az ott élő 

gyermekek mindennapi életéről is sokat 

megtudhattak előadásából. 

A finom ebédek után csendes pihenő, majd dél-

utáni kreatív kézműves foglalkozások és manó-

angol várta a kicsinyeket. A kéthetes tábor alatt a 

gyermekek sportolhattak, ügyességi és akadálypá-

lyán próbálhatták ki magukat, és saját biciklijeikkel 

róhatták a hátsó udvaron a versenyköröket. A tá-

bort egy jó hangulatú táborzáró ünnepség koronáz-

ta meg, amelyen a gyermekek szüleiknek mutatták 

be rövid szolgálatok és énekek segítségével, ho-

gyan is telt ez a két hét, és milyen élményekkel 

gazdagodtak. Az ünnepi alkalom szeretetvendég-

séggel zárult. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani min-

den kedves önkéntes segítőnek és adományt fel-

ajánlónak! 

Bellus Szilvia 
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ÚJ ÉPÜLETBEN A RÉGI TÁBOR OLCSVÁN 

 

A nyíregyházi és a kölcsei gyerekek júliusban együtt táboroztak Olcsván az Oltalom Szeretet-

szolgálat új épületében. 

Az új épületbe újra a régi táborok hangulata és varázsa költözött. Az olcsvai tábor fogalom 

azok számára, akik már korábban voltak ott, a Szamos parti kis faluban. 

Emlékképeim 30 évvel ezelőttre nyúlnak vissza, amikor sátorban, hálózsákban aludtunk a föl-

dön. A romos kis templomban tartottuk az áhitatokat régi, szúette padoknak dőlve. A harangláb-

ban alvó harangot néha felkeltettük álmából és hívogattuk a falu népét közös éneklésre és imád-

ságra. Fa asztalok mellett almás ládákon és fa padokon ülve ettük szerény ebédünket. Mégis sze-

rettük a régi Olcsvát, az érintetlen beregi tájat, a Tiszában és a Szamosban való fürdést. 

Elmúlt 30 év és minden megváltozott. Eltűnt a régi templom és harangláb, helyette egy modern 

épület várja a pihenni vágyókat. A körülmények megváltoztak, a helyi ismerősök meghaltak, az 

emberek elköltöztek, maradt a csendes falu, a régi csörlős komp, és az olcsvai tábor. A régi em-

lékképek lassan törlődnek, de újak keletkeznek bennünk. Újra Olcsva, újra nyári hittantábor. 

Nagy öröm volt számomra, hogy július 7-11-éig a kölcsei és nyíregyházi fiatalokkal együtt le-

hettünk. A táborban segítségünkre voltak: Iványi Tamás, Belyus Beáta, Máté Roland és felesége 

Gyöngyi, Tóthné Povazsanyecz Ildikó Judit. A kölcsei evangélikus gyülekezet természetbeni 

adományokkal segítette a tábor életét. A hét igéje Jézus én vagyok mondásai közül  volt: „Én va-

gyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam.” (Jn 14,6) 

Sztankó Gyöngyi lelkész a reggeli áhitatokban Péter elhívásáról, vallástételéről és tagadásáról 

szólt a fiataloknak. Az esti áhitatokat jelen sorok írója tartotta Péter levele alapján. A táborban 

együtt énekeltünk, játszottunk, kirándultunk, fürödtünk. A régi olcsvai táborok hangulata ismét 

visszatért, a Lélek ugyanúgy működött, mint régen. Jó volt látni, hogy az evangélium ereje régen 

is és ma is, hogyan újítja meg a fiatalok szívét és gondolkodását. A fiatalok búcsúzáskor vidáman 

ezt mondták: jövőre ismét, ugyanitt! Reméljük így lesz. 

Tóth Attila lelkész 

Kölcse 

 

TANÉVKEZDÉS A TÚRÓCZY ZOLTÁN EVANGÉLIKUS ÓVODA ÉS 

MAGYAR- ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ  

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

 

Az idei tanévben szeptember 1-jén reggel 8 órakor kezdődött meg az ünnepélyes tanévnyitó is-

tentisztelet az evangélikus Nagytemplomban. Intézményünkben 393 tanuló kezdte meg az új tan-

évet. A reggeli harangszó után orgonazenére vonultak be az első osztályos gyerekek, összesen 64-

en, a tanító nénik kíséretében. Megkapták nyolcadikos társaiktól az iskolai sálat, nyakkendőt, a 

lelkészektől, Dr. Kovács László Attilától és Zsarnai Krisztiántól pedig az áldással együtt egy-egy 

igés kártyát is. 

A gyerekek első óráikon értesültek az iskolában nyáron zajlott munkálatokról és arról is, ho-

gyan kell használni a felújított, illetve új berendezéseket. Elkészült egy nagyon korszerű techniká-

val felszerelt idegen nyelvi labor. 

Már júniusban megkezdődött egy zöld sarok létrehozása az udvar konyha felé eső részében, 

melyet támfal véd, és öntözőrendszerrel van ellátva, így a fű egész nyáron nőhetett és erősödhe-

tett. 
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A vizesblokkok teljesen felújított állapotban várták a tanulókat. Több helyen frissítő festés volt, 

és ezen kívül még három tanteremben cseréltek asztalokat és székeket. A tornaterem is új bejárati 

ajtót kapott, az ajtócserék a tanév folyamán folytatódnak. A gyerekek türelemmel viselték az ud-

varfelújítás utolsó mozzanatait és nagy örömmel használják tornaórákon és a szabadidőben a mű-

fűvel ellátott pályát. 

Közös célunk az épület állagának megőrzése és modernizálása, hogy megfeleljen a kor köve-

telményeinek. Ennek érdekében dolgozók és tanulók együtt igyekszünk megóvni iskolai környe-

zetünk szép, korszerű, felújított állapotát. 

Urbán Miklósné Emese  

pedagógus 

 

RÉGEN VÁRT TALÁLKOZÓ 
 

Szeptember 11-én délután a nyíregyházi evangélikus gyülekezet régen várt eseménynek adott 

otthont. Talán már 20 éve is van annak, hogy először fogalmazódott meg az igény egy találkozóra 

a gyülekezet és az egyház oktatási intézményeiben dolgozó evangélikus munkatársak között. 

A jeles alkalommal az egyházközség képviselői, valamint a Kossuth gimnázium, a Luther kol-

légium, az óvoda és általános iskola régi és jelenlegi kollégái töltötték meg a gyülekezeti termet. 

Zsarnai Krisztián esperes úr rövid áhitata után a résztvevők bemutatkozására került sor. Min-

denki mondhatott magáról néhány személyes gondolatot, megoszthatta a jelenlévőkkel több – ke-

vesebb kötődését az evangélikus egyházhoz. A találkozó menetéről, szervezett keretbe foglalásá-

ról az Oktatási Bizottság képviselője, Bálint Éva gondoskodott. A bemutatkozások után a gyüle-

kezeti tagok szeretetvendégségre invitálták a megjelenteket, ahol kötetlenül folyt tovább a beszél-

getés. 

Sokan kifejezésre juttatták örömüket, hogy ennyi év várakozás után végre részesei lehettek en-

nek a szép eseménynek. Több kollégával beszélgettem, akik elmondták, hogy a bemutatkozások-

nak köszönhetően végre össze tudják kapcsolni a sokszor hallott neveket egy – egy arccal is. So-

kak egybehangzó véleménye, hogy a délután tartalmas, hasznos és kellemes volt. Reménység sze-

rint ez a találkozó hagyománnyá válik az elkövetkező években. 

Cserbán Tünde 

pedagógus 
 

A Nyíregyházi Evangélikus „Luther-Rózsa” Egyesület sétája a  

Zsinagógától a Múzeumig 

Már régóta terveztük Hugyeczné testvéremmel, hogy a „Luther-Rózsa” Egyesület tagjait egyszer 

elvisszük a Jósa András Múzeumba, mert sokan még nem jártak benne. Így aztán a május 27-ei 

összejövetelünket úgy terveztük meg, hogy 13 órakor az Izraelita Hitközség zsinagógája előtt ta-

lálkozunk. Ott vártak bennünket, és egy nagyon kedves asszony szép előadást tartott az életükről, 

vándorlásaikról, szokásaikról, ünnepeikről, hogyan építették fel ezt a zsinagógát. Szívesen hall-

gattuk és sokat tanultunk belőle. 

Azután szeretettel elbúcsúztunk tőle, és így 70-80 évesen elindultunk gyalog a múzeum felé. Ré-

gen, fiatal korunkban sokat sétáltunk a „Károlyi kertben” – akkor még így hívták. Szép lassan sé-

tálgattunk a gyönyörű parkban, s ha volt valahol egy pad, ott leült akinek legjobban fájt a lába, a 

többiekkel körbe álltunk és közben megbeszéltük az önkormányzat által támogatott többgeneráci-

ós kirándulásunkat is. Hálásak vagyunk Istennek, hogy a város is mellénk állt anyagiak tekinteté-

ben.  
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Lassan meg is érkeztünk. Már csak papucsot húztunk és még a sok lépcsőt leküzdve, már ott is vol-

tunk a „Piac Teremben”. Ahogy mi oda bevonultunk és „megszólaltak a piaci árusok”, nyomban 

beindult a boldog, felszabadult beszélgetés, mintha csak akkor találkoztunk volna, az volt az igazi 

piaci hangulat, akár csak a Búza téren. De sajnálom, hogy nem volt ott Erdélyi Tamás főszerkesz-

tő úr a fényképezőgépével, szép emlék lett volna. Azután mentünk a Benczúr Gyula emlék szobába. 

Nagy áhítattal nézte mindenki a csodálatos festményeket. 

Majd elhaladtunk a lovas kép mellett, a fehér ló mindnyájunkat megnézett minden oldalról. 

Beléptünk a porcelán terembe, ez volt a boldogság, hiszen ilyen szép tányér mindenkinek van egy-

kettő a házában, de hogy ilyen sok is lehet együtt, az egy csoda. 

Végül jött a meglepetés: ajándékképpen megnyittatták nekünk a „Trezor-szobát”. Az olyan izgal-

mas volt, ahogy mi ott bóklászhattunk abban a sötét kis teremben, még felsősimai kincseket is lel-

tünk. 

Lent azután leültünk és csak mondtuk, mondtuk, nem tudtunk elindulni a sok élménytől. Kedves 

zsinagógai és múzeumi dolgozók: köszönjük a vendégszeretetüket, nagy örömöt szereztek nekünk. 

Henzsel Ilona, a „Luther Rózsa” Egyesület tagja 

 

MEGHÍVÁS BABA-MAMA KLUBBA 
 

Sok szeretettel hívjuk és várjuk az édesanyákat kisgyermekeikkel együtt az újra induló Evangé-

likus Baba–Mama Klubba. 

A klub a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében indul útjára, ahol kész-

ségfejlesztő játékokkal, keresztény játszókuckóval, mini baba-mama könyvtárral, vidám mondó-

kázással, kreatív kézműves foglalkozással kedveskedünk minden kedves régi és új klubtagunknak. 

Őszinte beszélgetések során barátságot köthetünk egymással, ismerkedhetünk, tapasztalatot 

cserélhetünk a gyermekgondozás és gyermeknevelés terén. 

A kisgyermekek hasonló korú társaikkal együtt sajátíthatják el a közösségi élet szabályait. Így 

készülhetünk fel együtt, szeretetben és odaadásban a bölcsödére és kisóvodás korra. 

A klub minden hétfőn 10
00

-11
30

-ig látogatható. 

Klubvezető: Bellus Szilvia, 06-20/824-9662 

 

 
 

Játékgyűjtés a Baba-Mama Klub számára 
 

A fenti Baba-Mama klub sikeréhez a gyülekezet tagjai is hozzájárulhat-

nak. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon jó állapotú, kisgyermekeknek való 

játékokat, meséskönyveket, lapozgatókat, stb. Gyűjtünk továbbá gye-

rekvárással, neveléssel, szoptatással kapcsolatos újságokat, magazino-

kat, könyveket, mivel baba-mama mini könyvtárat is szeretnénk alapí-

tani. 

Ha kérdése van, hívja bizalommal klubvezetőnket, Bellus Szilviát a fenti telefonszá-

mon. 

A játékokat a Lelkészi Hivatalban (Luther tér 14.) lehet leadni. 

Foglalkozásainkon gyakran használunk színes papírt, díszítőelemeket, 

bőrt és más kellékeket. Ha valaki ehhez pénzbeli adománnyal szeretne 

hozzájárulni, köszönettel vesszük.   
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Kovács Léda Rebeka, Fehér Gréta, Fehér Flóra, Simon Áron, Bálint Lili Eszter, Bálint 

Balázs, Huszti Szabolcs, Forbauer Richárd Szilárd, Takács Laura, Mátyás Levente, 

Nadzon Noel, Nadzon Bella, Drenyószki Máté, Szakács Levente, Bojti Kevin Zsolt, 

Turcsán Tamara, Jónás Kitti, Tóth Zsófia, Fehér László Levente, Ádám Mihály, 

Csernyus Emma Dóra, Csernyus Anna Edina, Csernyus Dávid Szabolcs, Rázsonyi Ni-

kolett, Erdei Balázs, Erdei Hanna, Drenyószki Kíra Enikő, Ambrusz Léna Mia, Bártfai 

Botond, Turcsán Barnabás, Nagy Zsófia, Ferencz Dóra, Juhász Tamara Noémi, Melczer 

Emma, Szabó Attila, Tóth Loretta, Antal Gréta, Varga Emese, Tóth Boldizsár, 

Kresztyankó Iván, Benyó Liliána Berta, Juhász Janka, Szarukán Levente, Mézes Dorka. 

Felnőtt keresztelés és konfirmáció: Tóth Tünde. 

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

Pápista Ákos és Madár Zsuzsanna, Balla Péter és Manó Erzsébet, Subert Tamás és Kó-

ka Tímea, Spisák Tibor és Andrási Zsuzsanna, Török Péter és Janek Anett, Mazák Péter 

és Pósán Beáta, Mihalik Róbert és Brezina Brigitta, Hetei Zsolt és Harman Beáta, 

Skolnyik András és Pásztor Anna, Dankó Zoltán és Biri Andrea, Franczel András és 

Jakubcsák Mariann, Pápay István Péter és Tóth Tünde, dr. Szeredi Ákos és Kiss Mari-

ann, Magyar Róbert és Drozsgyik Kitti, Botos Imre és Markovics Valéria, Darvas Ba-

lázs és dr. Angyal Judit, Nagy Róbert és Fazekas Brigitta, Süveges Imre és Brezina Esz-

ter, dr. Cesar Furslund és dr. Csorba Kitti, Török József és Lukács Anett, Gombkötő 

Gábor és Antal Judit, Oláh Pál és Csikós Irén, Móré József és Vári Ágnes, Kovács And-

rás és Kántor Nóra, Körösi-Szabó Péter és Csengeri Zsuzsa, Vaskó Róbert és Ónodi 

Erika. 

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

Csurka József (82), Kelemen Flóriánné Gucsa Ilona (69), Petrikovits Endréné 

Moravszki Erzsébet (69), Adami Jánosné Marcsek Zsuzsanna (93), Csengeri Lászlóné 

Balogh Julianna (56), Nagy Mihályné Koska Mária (66), Simkó Jánosné Béres Julianna 

(89), Rónaszéki Tamás (54), Miholecz Valéria (59), Bártfalvi Csabáné Gerda Edit (66), 

Fodor András (71), Sikula Margit (85), Bogár István (60), Balázs Erzsébet (95), 

Kusnyerik András (38), Pristyák Andrásné Gyurján Mária (93), Mráz Sándor József 

(68), Hudák Mihály (84), Májer Györgyné Káté Szeréna Irén (74), Gyebrószki 

Andrásné Bodnár Erzsébet (85), Krajcsovics József (39), Radnai János (63), Gerda 

Zsuzsanna (70), Csernyik András (60), Jánószki Andrásné Ilcsik Ilona (91), Czirják 

András (66), Szalai László (70), Bartha László (68), Botosné Laczják Anita (34), 

Lehoczki András (86), Abuczki János József (67), Jászai Miklósné Gyurján Zsuzsanna 

(72), Mocsári Jánosné Andor Erzsébet (78), Barta Pálné Garaj Zsuzsanna (80), Bogár 

Béla (74), Nevelős Ferencné Kusnyerik Irén (74), Szuhánszki Józsefné Marcsek Ilona 

(82), Pálvölgyi János (78), Jármezei Pálné Pokoraczki Zsuzsanna (92), Csernyik 

Andrásné Brtka Erzsébet (76), Bartha István (78), Demeter János (82). 

Kegyelettel emlékezünk a 70 éve, 1944. november 2-án „málenkij robotra” elhurcolt 

nyíregyháziakra. A leszármazottak közül még sokan közöttünk élnek és gondolnak az 

odamaradt szülőre, testvérre, rokonra. 

Közreadta: Horváth Csabáné 
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 Ismét személyi változásról adunk hírt a Hírmondó szerkesztő-

bizottságában. 

Demcsákné Balczó Ildikó lemondását elfogadta és méltóképpen meg-

köszönte a Presbitérium június 31-ei gyűlésén. Ildikó néni, aki 11 

éven át vett részt hűséges szorgalommal a szerkesztés néha nehéz 

munkájában, korára, egészségi állapotára és egyéb teendőire tekin-

tettel döntött úgy, hogy abbahagyja ezt a szolgálatot. 

 

Ugyanakkor a Presbitérium elfogadta, és szeretettel köszöntötte Márk 

Borbálát a szerkesztők kis munkacsoportjában. 

 

A felelős szerkesztők és a szerkesztőbizottság tagjai is nagy tisztelettel 

köszönik meg Ildikó néni fáradhatatlan szolgálatát, és Isten áldá-

sát kérik a Borikával történő közös munkára. 

 

KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS 

2014–2015. 

A szülők, keresztszülők a gyermekek keresztelésekor Isten előtt vállalták, hogy az 

evangélikus egyház segítségével gondoskodnak hitbeli nevelésükről. 

Ennek egyik lehetséges és szükséges formája a konfirmáció. 

Szeretettel várjuk a 12. életévüket betöltött gyermekeket a konfirmációi oktatásra. 

 

Lelkész Helyszín Időpont 

Dr. Kovács László Attila Kistemplom, Széna tér Csütörtök 16 óra 

Adámi László Gyülekezeti terem Luther tér 14. sz. Szombat 10 óra 

Sztankó Gyöngyi Gyülekezeti terem Luther tér 14. sz. Péntek 14
30

 óra 

Zsarnai Krisztián 
Gyülekezeti terem Luther tér 14. sz. Péntek 15

30
 óra 

Manda-bokor Gyülekezeti ház Péntek 17 óra 

 
 

GYÜLEKEZETI ALKALMAK, AHOVÁ MINDENKIT 

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! 
 

 

o Minden hónap 2. szombatján 16 órakor kölyökklub Mandabokorban. Várjuk a 12 év alatti 

gyermekeket erre a vidám alkalomra, ahol sok játék, éneklés, kézműves foglalkozás, igei 

alkalom vár az érdeklődőkre. 

o Minden 2. hét péntekén 18
30

 -kor FIFA (FIatal Felnőttek Alkalma), ahol a 30-50-es korosztály 

számára tartunk családias hangulatú beszélgetéseket. Együtt énekelünk, beszélgetünk az 

Igéről, az élet örömeiről és terheiről. Várunk szeretettel házaspárokat, családosokat, 

egyedülállókat a Luther téri gyülekezeti terembe. 

Érdeklődni: Zsarnai Krisztiánnál (06 20-824-93-08). 
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Október 19-én, vasárnap este 18 órától az evangélikus Nagytemplomban orgonazenés áhitatot 

tartunk, melyen dr. Kovács László Attila lelkész-orgonista J.S.Bach, M.Dupré és Gárdo-

nyi Zoltán műveket fog előadni. 

Október 22-én, szerdán 10 órakor a Nagytemplomban ünnepi istentiszteletet tart az evangélikus 

általános iskola, melyen Túróczy Zoltánra, az iskola névadójára és a forradalomra emlé-

keznek. Ezt követően kb. 11 órakor koszorúzás lesz a Luther téren a Túróczy emléktáb-

lánál. 

Október 25-én, szombaton 10 órai kezdettel gyülekezeti napot tartunk a Nagytemplomban, abból 

az alkalomból, hogy 228 évvel ezelőtt szentelték fel a templomot. Vendégünk lesz: Hor-

váth-Hegyi Áron evangélikus lelkész, aki áhitattal és az egyházkerület gyülekezeteinek 

életét bemutató előadással szolgál, illetve Garai Péter építészmérnök, aki a Nagytemplo-

mot, mint építészeti örökséget fogja bemutatni. Ez alkalomból szeretetvendégséget is tar-

tunk. Számítunk gyülekezeti tagjaink süteményadományaira. 

Október 26-án, de. 10 órakor ünnepi istentisztelet keretében adunk hálát Istennek a templom fel-

szentelésének emlékünnepén. Igét hirdet: Zsarnai Krisztián esperes. 

Október 26-án, vasárnap este 18 órakor ünnepi zenés áhitatot tartunk a Nagytemplomban, me-

lyen gyülekezetünk énekkara és Kiss Zoltán orgonaművész bemutatja dr. Kovács László 

Attila új, Eljött hozzánk az üdvösség c. orgonára és énekkarra írt korál kantátáját. Igét 

hirdet Adámi László lelkész. 

Október 27-30. (hétfőtől - csütörtökig) reformációi igehirdetési sorozatot tartunk a Luther téri 

gyülekezeti teremben. Az alkalmak 17 órakor kezdődnek. Az igehirdetés szolgálatát a 

gyülekezet lelkészei felváltva végzik. 

Október 31-én, pénteken, a Reformáció emlékünnepén délelőtt ünnepi rend szerint tartunk isten-

tiszteletet a Nagytemplomban (8 és 10 órakor), délután pedig 18 órakor, ugyancsak az 

evangélikus Nagytemplomban reformációi ünnepi istentiszteletet tartunk közösen, refor-

mátus testvéreinkkel. 

 

Október 31-én, a Reformáció napján, pénteken este együtt emlékezik és ünnepel a bel-

városi református és evangélikus gyülekezet. 17
30

 órakor gyülekezünk a református 

templom előtt a Kálvin téren, ahonnan zsoltárokat és dicséreteket énekelve átvonulunk 

a Luther téri evangélikus Nagytemplomba. Ott, 18 órai kezdettel ünnepi istentiszteleten 

veszünk részt, amelyen igét hirdet dr. Gaál Sándor református esperes és teológiai ta-

nár és ünnepi zenével szolgálnak a gyülekezeti énekkarok. 
 

JÖJJETEK, TEGYÜNK VALLÁST REFORMÁTORI HITÜNKRŐL! 
 

AKI SZÁMÁRA JELENT VALAMIT REFORMÁTUS, ILLETVE EVAN-
GÉLIKUS IDENTITÁSA, NEM HIÁNYOZHAT ERRŐL AZ ÜNNEPI 

RENDEZVÉNYRŐL. 
 

 
 

NOVEMBERI ELŐZETES 
 
 

o November 3-án, hétfőn 18
30

 órakor Manda-bokorban presbiteri és képviselőtestületi gyűlés 

lesz az V. sz. körzet tisztségviselői számára.  
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o November 7-8-9-én, ifjúsági hétvége lesz Piliscsabán, ahová a 18 év alatti gyermekeket várjuk 

szeretettel. Részvételi díj 7 000 Ft, az útiköltséget az egyházmegye fizeti. Az utazás 

csoportosan, autóbusszal történik. Jelentkezni Zsarnai Krisztiánnál, vagy ifj, Veczán 

Lászlónál lehet. 

o November 16-án, vasárnap 15 órakor presbiteri teadélután Manda-bokorban. 

o Ifjúsági találkozóra, klubba hívjuk a 14-25 éves korú fiataljainkat november 21-én, pénteken 

(a hónap harmadik péntekén) 17 órakor a Luther téri gyülekezeti terembe: énekelni, 

Igével foglalkozni, játszani és az ifjakat érdeklő, általuk javasolt témákat megbeszélni. 

o November 23-án, Örökélet vasárnapján a de. 10 órakor kezdődő nagytemplomi istentiszteleten 

név szerint megemlékezünk az elmúlt egyházi esztendőben elhunyt testvéreinkről. Erre 

az alkalomra külön hívjuk és várjuk a gyászoló hozzátartozókat. 

o November 23-án, Örökélet vasárnapján du. 14 órakor az Északi temetőben végigjárjuk a gyü-

lekezet lelkészeinek síremlékeit. Igével, énekkel és egy-egy virágszállal emlékezünk rá-

juk. 

o November 28-29-30-án, evangélizáció lesz Kálmánházán. Pénteken és szombaton 18 órakor, 

vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet. Igét hirdet Győri János Sámuel pesterzsé-

beti lelkész. 

  

 ÓRAIGAZÍTÁS  
 

Október 26-án, vasárnap áttérünk a téli időszámításra. E naptól kezdve, a vasárnapi és szerdai is-

tentiszteletek 17 órakor kezdődnek a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben. 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért! 
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is 

jelentősen megterheli az egyházközség költsévetést, 
ezért a kiadvány megjelenésének támogatására 

adományt köszönettel fogadunk. 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2014. Advent 

Lapzárta: 2014. november 20. 

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: 

Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, 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. 
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