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ISTEN KÖZELSÉGE 

Hallod? Hiszed? 

 
Hallgatom az igehirdetést. Különös érzésem támad: az igehirdető egy-

egy gondolata szíven talál és cselekvésre késztet. Amiről azt gondoltam 

eddig, hogy hiábavaló, hogy semmi köze a valósághoz és az életemhez, 

most érdekelni kezd: megszállja gondolataimat, döntéseimet befolyásol-

ja. Átalakul értékrendem, életvitelem. Mi történt velem? Meghallottam 

Jézus Krisztus hívását, érteni kezdem tanítását. Egyre jobban szeretem, 

imádom Őt. Érzem hatalmát az életem felett. Már hiszem, hogy Ő az én 

Uram, Üdvözítőm, pedig régebben csak egy rendkívüli embert és tanítót 

láttam benne. Mi történt velem? Erre a kérdésre csak egy helyes válasz 

adható: Isten Lelke munkálkodott bennem. Jézus Krisztus ígérete telje-

sedett be rajtam. Megígérte, hogy miután felmegy a mennybe és ott el-

foglalja királyi trónját, elküldi hozzánk maga helyett a „Pártfogót”, „az igazság Lelkét”. Ez a Lé-

lek áradt ki az apostolokra pünkösd ünnepén, és akkor, az apostolok igehirdetését érteni kezdték a 

hallgatók, nemcsak hallgatták, de meghallották belőle Krisztus hívását, megkeresztelkedtek, és 

azon a napon létre jött Krisztus földi egyháza. 

Isten Szentlelke most is jön és munkálkodik közöttünk. Élő egyház csak ott van, ahol a Szentlélek 

munkálkodik. A Szentlélek támaszt hitet az emberekben, ahol és amikor neki tetszik. Ő ugyanis 

Isten és Úr, nem pedig eszköz vagy módszer az igehirdető és a hitre jutott ember kezében. Sokan 

hivatkoznak rá és megtévesztenek minket. Vigyáznunk kell tehát, hogy ne essünk áldozatul hamis 

tanításoknak, elképzeléseknek. Jézus Krisztus világosan tudtunkra adta: „Ő engem fog dicsőíteni, 

mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” Jézus Krisztus a testté lett Ige. Ebből az Igéből 

merít, ezt az Igét jelenti ki nekünk a Szentlélek. Ezt az Igét rögzítette írásban a Szentírás. Ami te-

hát nem egyezik az írott igével, az nem lehet a Szentlélek munkája. Ami nem az írott igéből is el-

lenőrizhető Krisztus –ismeretre tanít és vezet, az nem a Szentlélek munkája.  

Ha hallod az igét és annak hirdetését és megérted azt, személyes üzenetet kapsz belőle, akkor a 

Szentlélek munkálkodott benned. Ha Krisztust dicsőíti az életed, akkor a Szentlélek áldását élve-

zed. Ha megérzed Krisztus jelenlétét, szeretetét az életedben, ha Krisztus igéi életre kelnek benned 

és hittel, reménységgel követni tudod Őt, mindezt a Szentlélek Istennek köszönheted. Ő támasz-

tott hitet benned az ige által. 

dr. Kovács László Attila lelkész 

 

 

„Ő (az igazság Lelke) engem fog dicsőíteni, mert az enyémből  

merít, és azt jelenti ki nektek.” (János 16,14.) 
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BESZÁMOLÓ A 2016. ÁPRILIS 6-án TARTOTT PRESBITERI ÜLÉSRŐL 

 

 

A presbiteri ülés fő napirendi pontjai az egyházközség 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszá-

moló és a 2016. évi költségvetés jóváhagyása voltak. Mind a beszámolót, mind a költségvetést az 

újonnan megválasztott és beiktatott Számvevőszék ellenőrizte, és a presbitériumnak elfogadásra 

ajánlotta, melyet a testület egyhangúan elfogadott. 

A zárszámadás és a költségvetés rövidített kivonatát a Hírmondó következő számában fogjuk kö-

zölni. 

Fentiek után a presbiteri ülés megtárgyalta és jóváhagyta a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola előterjesztéseit  

 a csoportok és osztályok számáról 

 a beiratkozások időpontjáról és 

 a kötelezően és szabadon választható tanórákról 

Dr. Bálint Zoltán 

felügyelő 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden kedves testvérünknek  

Istentől megáldott pünkösdi ünnepet kívánunk! 
 

Szentlélek égi tűz! 
  

Istennek szent tüze, 

zúdulj a földre le. 

Szentlélek égi tűz, 

bűn-fagyot messze űz. 

Pünkösdi szent csoda, 

több nem lesz már soha! 

Szentlélek égi láng,  

hideg a szív-szobánk.  

Szárnyalj a Föld felett, 

gyújts lángra sok szívet.  

Új élet ott fakad, 

hol a hit szárnyra kap, 

őt Jézus várja már, 

trónjáig meg sem áll. 

Amíg itt lépdelünk,  

Szentlélek járj velünk.  

Utunkon védj, vezess,  

bennünk te élj, szeress.  

Kísérj minket végig, 

halálunk percéig. 

S ha leomlik sátrunk, 

Veled mennybe szállunk.  

 
Pecznyík Pál 

Celldömölk, 2013.  
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„Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.” (Jn. 6,68) 

 

PRESBITEREK, KÉPVISELŐTESTÜLETI TAGOK ÉS 

GYÜLEKEZETI MUNKATÁRSAK CSENDESNAPJA VARGABOKORBAN 

 

A kezdő áhítatot tartó dr. Kovács L. Attila ig. lelkész 3 szót emelt ki a Jn.6,68-69.-ből: menni, 

hinni, tudni. Fontos tudni, kell hirdetni az Igét, de kevés! Hinni kell! Jézus személyes ismeretének 

meg kell előzni a tudást! Menni Krisztushoz, azután menni és vinni másokhoz! 

Dr. Bálint Zoltán felügyelő köszöntésében megemlékezett az édesanyákról is. 

Dr. Garádi Péter, az EBBE elnöke a presbiterek gyülekezetépítésben 

betöltött szerepéről tartott előadást. A presbiter szolgálatának bibliai 

meghatározására: misszionál, viszi az igét. Bénultságunk tünetei pl. 

magyarázkodás, sopánkodás, tanácstalanság, bizalmatlanság. Isten te-

rápiája: „Kelj fel és járj!” Ige, ima, mozgás, látás, stb. terápiákkal fel-

készít, küld. Hogyan tovább? Indulj! Miért pont én? Mert Ő küld! Vo-

nakodás helyett: „Minden gondotokat Őreá vessétek…” 

Lóczy Tibor sajógömöri gyülekezeti 

munkatárs a napi igével köszöntött: „Óvta népét, mint szeme fé-

nyét”. Átélhette saját életében a megtéréshez vezető életúton, és a 

felvidéki misz-

szió előző 

nyolc évében 

is. E szolgá-

latnak lett égő 

szívű pásztora Dechertné Ferenczy Erzsébet, 

de hasonlóan lelkes támogatók a budaörsi 

gyülekezet és több „átjáró” lelkész is. Egyre 

bővül a misszió: személyes gondozás, gyer-

mekmunka, cigánymisszió stb.  A jövő sok 

terve közt legfontosabb cél: megmaradni Jé-

zusban! 

Ebéd után - melyről a „háttérben” szorgoskodó diakónusok Veresné Zsuzsa vezetésével gondos-

kodtak - 3 csoportban beszélgetve magunkra alkalmaztuk a hallottakat. 

A záró úrvacsorás istentiszteleten 

Adámi László lelkész Jn 6, 60-69 

alapján hirdette: Jézushoz menni az 

„ÉLET” beszédéért kell. Kemény 

beszéd ez - ha nem élünk az Ő ál-

dozatából, menthetetlenek va-

gyunk. A kereszt kemény valóság, 

sokakat elriaszt. De lehet Pétert kö-

vetni: „Uram, kihez mennénk? 

Örökélet beszéde van tenálad.” 

Bálint Éva 

  
 

 Az igehirdetések, előadások hanganyagai elérhetőek itt:  

http://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=777&page= 
 

http://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=777&page=
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HÚSVÉTI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ÜNNEPÉLY 

 

 

Húsvét előtt egy héttel, virágvasárnap délután szép élményben volt része azoknak, akik részt vet-

tek a gyermekek és fiatalok ünnepélyén. 
 

 

                      

 

                                       

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Az óvodások most is sok énekkel és 

kedves versekkel készültek 

A gyermek bibliakör tagjai Jézus 

 Jeruzsálembe vonulásának történetét 

elevenítették meg a közönség előtt 

És a hallgatóság 

Egyházközségünk kisifjúsága a 

bűnből való szabadulásról adott elő 

jelenetet 

A mandai ifjúság énekkel szolgált 
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KERESZTELÉSI ISTENTISZTELET 

Akár hagyománynak is tekinthetjük ezt az istentiszteletet, hiszen második alkalommal küldtünk ki 

személyre, névre szóló meghívókat 

azoknak a gyermekeknek és családja-

iknak, akiket az elmúlt hat év folya-

mán kereszteltek meg egyházközsé-

günkben. 

A meghívást többen elfogadták, ők 

áldásban részesültek az oltárnál és 

személyes igét kaptak, majd teára, sü-

teményre és kedves beszélgetésre vár-

tuk őket a gyülekezeti terembe. 

Hisszük, hogy a keresztség és az ott 

tett fogadalmak nem csupán üresen 

kongó szavak; nem csak illendő for-

malitást jelentenek, hanem a gyermek 

valódi átadását Istennek, akitől az éle-

tét kapta. 

Kívánjuk, hogy Urunk áldja meg a gyermekek és a családok életét. 

 
 

 

 

 

Anyának lenni öröm és bánat, könny és kacagás 

A legkönnyebb és legnehezebb feladat életünkben; örökös tanulás. 

Anyának lenni titok, a legmélyebb érzelem, 

A legszorosabb, életre szóló kötelék, s nagy-nagy elengedés. 

Anyának lenni semmihez sem fogható csoda, szavakkal leírni nehéz. 

Anyának lenni fájdalom, végtelen önfeláldozás, 

Anyának lenni ajándék, jutalom, és kimondhatatlan áldás. 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden édesanyát! 
 

Nagy szeretettel és Teremtő Istenünknek hálát adva köszöntjük gyülekezetünk lelkész 

házaspárja – Zsarnainé Urbán Nóra és Zsarnai Krisztián negyedik gyermekét. 

 Emma Sára április 30-án hajnalban látta meg a napvilágot. 
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BEMUTATKOZNAK EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HITOKTATÓI 1. 

 

Meg lehet-e tanítani a hitet? - tehetjük fel a jogosnak hangzó kérdést. Vajon lehetséges-e ok-
tatni, elsajátítani azt, amiből nem lehet dolgozatot íratni, tesztkérdéseket feltenni, a hitet, amit 
Isten a szívünk mélyén munkál ki? Ha válaszunk az, hogy a hitet sem örökölni, sem megtanulni 
nem lehet, akkor máris jön a következő kérdés: Akkor mit csinálnak a hitoktatók? 

„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” – olvassuk Pál apostol rómaiakhoz 
írott levelében, s hála Urunknak, egyházközségünk hitoktatói is tisztában vannak ezzel. Amit ők 
elmondanak, megtanítanak a gyerekeknek Isten igéjéről és az egyházról az egy alap, a mag, mely 
pici csírát növeszthet és idővel terebélyes, dús lombú fává növekedhet. Milyen hallatlanul fontos 
feladat ez! Isten adjon erőt és bölcsességet nekik a türelmes magvetéshez! 

Adámi Márti vagyok, 2008 januárja óta szolgálok a gyülekezetben hittanárként. Gyerekkoromat 

Nyáregyházán töltöttem, már felnőttként kerültem Nyíregyház-

ára, ahol lassan beilleszkedtem a gyülekezeti életbe. Még tiniként 

döntöttem el, hogy Jézust szeretném követni, és kértem az Ő 

bűnbocsátó szeretetét. Tanulmányokat több szakterületen folytat-

tam (történelem, filozófia, etika), de hivatásomnak a hitre neve-

lést tekintem. Akkor is, ha egy tanórán előfordul, hogy a maximá-

lis létszám az egy fő. Hiszen Isten számára egyenként vagyunk 

fontosak. Szeretném, ha ezt az óráimon résztvevő gyermekek is 

megértenék, és bár hitet nem adhatok nekik, mégis remélem, Jé-

zus megismertetésén keresztül vágy támad a szívükben, hogy ők 

is ehhez az élő Istenhez tartozzanak. A gyülekezetben az ifjúsági 

munkát is igyekszem segíteni, 2010 óta évente németországi sá-

tortáborba vihetem a fiatalokat tolmácsként. Országos progra-

mokban az EKE táboraiban és a VISZ nyári missziós képzésein 

segítve igyekszem a fiatalok figyelmét a gyerekek közötti szolgálat fontosságára irányítani. 

 
Hódi Eszter vagyok, nyíregyházi, evangélikus gyökerekkel rendel-

kezem. Végzettségemet tekintve (magyar-földtudományi Bsc) nem 

készültem hittanári pályára, holott közben személyes kapcsolatom 

lett az Úrral. Isten azonban máshogy gondolta. Vezérfonalamul a 

következő ige vált: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad 

eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja 

ösvényeidet.” (Péld 3,5-6) Már évek óta szolgáltam a biatorbágyi 

Magyar Belmisszió gyermekmunkásaként, amikor elhívást kaptam a 

nagytemplomi gyülekezettől hittan tanításra. A VISZ 1. tanfolyamát 

elvégezve kaptam gyakorlati segítséget mindehhez, a teológiai ala-

pokat azonban csupán tavaly szereztem meg hittanár MA diploma 

formájában. Az egyház szolgálatában állok 2010 szeptembere óta. 

Az évek során a gyermekmisszió lett életem legmeghatározóbb el-

köteleződése. Az órai (hit- és erkölcstan), valamint fakultatív hittan 

órák mellett a gyülekezet gyermek-bibliakörének vezetői közé is tartozom, továbbá a biatorbágyi 

szolgálatom is megmaradt. 
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Melichné Szugyiczki Edit vagyok, evangélikus családban szület-

tem. Nagycserkeszen nőttem fel. Konfirmációi áldó igém, amely ké-

sőbb esketési igém is volt: „A rád bízott drága kincset őrizd meg a 

bennünk lakozó Szentlélek által” (2Timóteus 1,14) nagyban megha-

tározta későbbi életemet, pályaválasztásomat, családi döntéseimet. 

Középiskolában kereskedelmi szakon tanultam, és 1992-ben érettsé-

giztem. Ezt követően közvetlenül jött a felkérés, hitoktatói munka 

végzésére. Örömmel vállaltam, bár nem volt benne előzőleg sem 

gyakorlatom, sem képesítésem. Isten igéje volt tanácsadóm: „Ne 

mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek” (Jeremi-

ás 1,7). így indított, bíztatott, állított szolgálatba az Úr. Az elmúlt évtizedek folyamán több általá-

nos iskolában, és óvodában taníthattam, hirdetve Isten hűséges szeretetét. 1994-ben jelentkeztem 

hittudományi egyetemünkre, hittanári szakra, ahol 2004-ben diplomáztam. 1996-ban kötöttem há-

zasságot Melich Mihállyal. Házasságunkat Isten 3 gyermekkel áldotta meg . Jelenleg 32 órám van 

hetente. Szolgálatom kapcsán az a reménységem, hogy amit magvetésként végzek, abban a növe-

kedést, kiteljesedést Isten adja: „… aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus 

napjára” (Filippi 1,6.). Örülök, hogy olyan hívatást gyakorolhatok, amelyben Isten „munkatársa” 

lehetek, országa építésében.  

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL 

Erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan – de mi a különbség? 

 
A magyarországi állami iskolákban 2013 szeptembere óta választható órarendbe illesztetten, isko-

lai tantárgyként a hit- és erkölcstan. Az első osztályosok szülei az iskolai beiratkozáskor nyilat-

kozhatnak, a többi évfolyamon május 20-ig lehet jelezni az iskola felé, melyik tantárgyat választ-

ják a szülők. Minden tanévben újra nyilatkozniuk kell a szülőknek, mit választanak a követ-

kező tanévben: erkölcstant vagy a hitoktatóink által tanított hit- és erkölcstant. 
De mi is a különbség erkölcstan és hit- és erkölcstan között? Az evangélikus hit- és erkölcstan 

tanterv tematikájában ugyanazokat a témaköröket járja végig, mint az erkölcstan órán tanulók. 

Önismeret, emberi kapcsolatok, a társadalom amiben élek, a világ amiben élek. Míg erkölcstan 

órán az európai filozófiai gondolkodás hagyományaira építve beszélnek ezekről a témákról, az 

evangélikus hit- és erkölcstan órán mindezeket a Szentírás tanítása alapján vizsgáljuk meg, nagy 

hangsúlyt fektetve a Biblia történeteinek ismeretére és ezen keresztül olyat kínálva a gyermekek-

nek, amit erkölcstan órán nem tanulhatnak: az Úr Jézussal való személyes kapcsolat lehetőségét. 

Az órákon az imádság, az ének és a játék is szerves része a tananyag elmélyítésének. Az evangéli-

kus hit- és erkölcstan órákon való részvételnek nem feltétele sem a keresztség, sem a templomba 

járás, bár természetesen örömmel vesszük, ha vasárnap is találkozhatunk a gyerekekkel a gyüle-

kezet közösségében. 

Adámi Márti 

Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, 

 még akkor is ültetnék ma egy almafát. (Luther Márton)  
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1996. augusztus 16. Ezzel a dátummal jegyzi a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség  

Képviselőtestülete az EVANGÉLIKUS ÁLTLÁNOS ISKOLA  újraalapításáról szóló okiratát. 

 

"Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. 

Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással...."126. zsoltár 1-2. 

Ez volt a választott ige az első ünnepi tanévnyitó istentiszteletünkön, 20 év után is ez az igeszakasz 

hívogat minket az ünneplésre. És valóban olyanok voltunk, mint az álmodók. Pedagógus, lelkész, 

képviselő testületi tag, presbiter, egy közös érzésből fakadóan, szinte mámoros örömmel indultunk az 

első istentiszteletre az evangélikus Nagytemplomba, bízva az alapítók szeretetében és támogatásában, 

bízva egymásban, a bennünket újraválasztó szülőkben és tanulókban. Valami teljesen új, megismétel-

hetetlen és egyszeri történés az életünkben, bizakodó hit a jövőben. Ez volt ránk jellemző. Csak ké-

sőbb értettük meg, csak utóbb jöttünk rá, hogy az iskola újraalapítása –a szerencsétlen sorsú állami 

iskolákból- nem csupán „véletlen szükségszerűségből” alakult úgy, ahogy alakult, hanem nagyon is 

égi akaratból fakadó, máig a Teremtő jóvoltából megmaradó iskola létrejöttéről volt szó. Hálát adunk 

az Úrnak ezért. 

Jubileumi programsorozat 

A 20 évvel ezelőtti történésekre iskolánk tanulói, pedagógusai egész hetes programmal, ünnepi isten-

tisztelettel és gálaműsorral emlékeznek. A május 9-én kezdődő sorozatban megrendezésre kerül a 

„Hit, Remény, Szeretet” című városi szavalóverseny, iskolai korál éneklési verseny, a régi hagyomá-

nyokat felidéző megyei Természetkutató verseny és a meghívásos foci kupa. Az idegen nyelvtudásu-

kat tanulóink a „Bábel” című, színes, nyelvi forgatagban mutatják be szüleiknek és társaiknak, a Zrí-

nyi Ilona Gimnázium nyelvi tagozatos diákjainak segítségével pedig nyelvi vetélkedők kerülnek meg-

szervezésre évfolyamonként. 

A bemutatókra, versenyekre, az értékelő zsűrikbe meghívjuk az egyházközség zenét, verset, közös 

éneklést szerető tagjait, hozzáértő szakembereit. 

Az alsós tanulók a „Mi iskolánk” című rajzpályázattal, közös énekléssel készülnek, ünnepelnek. A ta-

nulók számára erre az alkalomra színi előadásokat szervezünk, az érdeklődők számára az elmúlt 20 év 

történetét feldolgozó kiállítást rendezünk be. 

Az ünnepi hét hálaadó istentisztelettel és gálaműsorral zárul. Az istentiszteleten a gyülekezet énekka-

ra szolgál közösen saját tanulóinkkal kiegészülve, akik lelkesen csatlakoztak a közös énekléshez. Az 

egyházközség az újralapítás évfordulójára emlékezve szalagot adományoz az intézménynek, ami az 

iskola zászlajára kerül felkötésre, mely zászlót elhunyt igazgatónk, Takács Ferenc felesége, Takács 

Ferencné adományozott. 

A délutáni ünneplést „Az evangélikus elemi iskola megalapításának és fejlődésének története az ál-

lamosításig” című előadással kezdjük, a köszöntő és ünnepi beszéd után átadásra kerül az „Evangéli-

kus Általános Iskoláért” kitüntető cím, a vele együtt járó érem és oklevél, majd volt tanulóink, jelen-

legi szülőink, óvodásaink, iskolásaink, és meghívott előadóművészek közreműködésével veszi kezde-

tét az ünnepi gála.  

Az alkalomra meghívást kaptak az alapításkori igazgató tanács tagjai és az intézmény már nyugdíjban 

lévő alkalmazottai is. A közös beszélgetések és visszaemlékezések alkalmat teremtenek arra is, hogy 

a még kezdetekkor velünk levő, de az azóta elhunyt pedagógus kollégákra, tanulókra is kegyelettel 

emlékezzünk. 
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Múlt és jelen 

Az iskola életében az elmúlt 20 év az újraalapítás, az új gyökéreresztés, a megmaradás és növeke-

dés, majd a kiteljesedés jegyében zajlott. Mára már az evangélikus hagyományait büszkén vállaló vá-

ros egyik legkeresettebb, a szülők számára az egyik legmegbízhatóbb,  kiegyensúlyozott,  korszerű 

oktatást, keresztyén nevelést nyújtó iskolájává váltunk. 

„Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: …” Ez volt egykori igazgatónk 

egyik sokat idézett igerészlete. 

Valóban így van. Szeret minket az Úr, ezért tartott meg minket, ezért engedte növekedésünket, ezért 

egyengette utunkat nehéz próbatételek között, ezért mondhatunk hálát a 20 éves évfordulóért, a mun-

kánk eredményéért, a bennünket segítők kitartásáért. 

Túróczy Zoltán püspök igehirdetéseinek legújabb, az „Időszerű szeretet” című kötetből „A szeretet 

parancsa és ajándéka” című igehirdetéséből származó részletet választva gratulálok munkatársaimnak 

eddigi munkájukhoz, mondok köszönetet a fenntartó gyülekezetnek, a támogató szülői közösségnek, 

és biztatom a tanulóifjúságot az iskola hagyományainak megőrzésére, hírnevének öregbítésére, hívo-

gatva őket a további sikeres évek közös munkával történő folytatására. 

„Az ige által parancsolt szeretet buzgó szeretet. Olyan, mint a forrásvíz, mely akkor is buzog, ha szá-

razság van. Felszínen futó patakok kiszáradhatnak, őt rejtett mélységek táplálják, hogy el ne fogyjon 

üdítő vize. Az igazi szeretet ilyen megmaradó szeretet. Kiábrándíthatatlan, elfogyhatatlan. Független 

a külső körülményektől. Isten szeretetének rejtett mélységeit táplálják kifogyhatatlanul.” 

Kocsisné Sárossy  Emőke igazgató 

 

Tisztelettel meghívjuk ÖNT 

2016. május 13-án 

 ISKOLÁNK ÚJRAALAPÍTÁSÁNAK 
20. ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT 
ÜNNEPI ISTENTISZTELETRE és az 

azt követő  
G Á L A M Ű S O R R A 

 

10:00 Ünnepi istentisztelet 
Szolgálnak: 

 
Dr. Fabiny Tamás püspök 
Laborczi Géza alapításkori igazgató lelkész 
Dr. Kovács László Attila jelenlegi igazgató lelkész 

 

11:30   Kiállítás megnyitása (1996-2016) 
15:00 Köszöntőt mond: Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész  

Előadást tart: Holmár Zoltán történész, múzeumpedagógus 
Ünnepi beszédet mond: Kocsisné Sárossy Emőke igazgató 

„Fejezetek a Túróczy Zoltán evangélikus iskola életéből” 
Díjkiosztás 

GÁLAMŰSOR 
17:00  Állófogadás 
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HITTANVERSENY PILISCSABÁN 

Nagy izgalommal és sok tanulással készültünk a XXV. Országos Evangélikus Hittanverseny 

április 8-9 között Piliscsabán megrendezett döntőjére, melynek mottója „Az Úr a te őriződ” volt.  

Ebben az évben az Ószövetségből  József történetét adták  feladatként a szerve-

zők. Egyházmegyénkből egyedül mi, a rozsréti hittanosok vettünk részt   az 5-6. o. csoportban 

(Dandóczi Dominik , Hugyecz Péter , Kovács Annamária, Siska Bettina).  

A versenyen  10 állomáson lehetett  pontokat 

szerezni. Kaptunk egy lapot, arra írták fel, hogy 

az egyes állomásokon – ahol lelkészek és teoló-

gusok vártak minket - hány pontot szereztünk.  

Másnap a körzet lelkészével, Gyöngyike nénivel 

a gyönyörű Szentendrére kirándultunk, azután 

Esztergom következett, ahol az ország legna-

gyobb templomát, a Bazilikát néztük meg. Majd 

meglepetésként  átmentünk a Mária Valéria hí-

don Szlovákiába néhány percre. Ebédre értünk 

vissza Piliscsabára, ahol délután még színes 

program várt ránk: néptánc bemutató, táncház, 

bábszínház, kézműves foglalkozás és játékok. 

Fél négykor megkezdődött az eredményhirdetés. 

Nagyon izgultunk  - de nagyon szép helyezést értünk el, mert 19 csapat közül harmadikok lettünk. 

Az eredményhirdetés után elindultunk haza a Petőh Karcsi bácsi vezette kossuthos kisbusszal. 

Hála Istennek minden nagy élményt jelentett számunkra, köszönjük a szép, tartalmas napo-

kat! Reméljük jövőre is részt vehetünk a versenyen! 

Siska Bettina és Kovács Annamária, résztvevők 

 
BESZÁMOLÓ A SEGÍTSÉG HÁZA A TIRPÁK UTÓDOKÉRT ALAPÍTVÁNY 

2015. ÉVI PROGRAMJAIRÓL 

Az év folyamán a következő programok szervezésében és támogatásában vettünk részt: 
Napközis táborban (általános iskolások részére), több csoportban 150 fő vett részt, ifjúsági tábor (sá-

torozással egybekötött kerékpártúrán) 46 fiatal volt, családi napon 250 fő jelent meg, karácsonyi mű-

sor-sorozat keretében 4 - 30 éves korú fiatalok 520 fő számára tartottak előadásokat. 

Ezeken az alkalmakon szervezőink az evangéliumot közvetítették a – többségében fiatal – résztve-

vőknek. 

BEVÉTELEK KIADÁSOK 

1.1. Adományok pénztári befizetés-

sel: 
491 e Ft. 2.1. Anyagjellegű ráfordítás: 759 e Ft. 

1.2. Önkormányzati támogatás: 250 e Ft. 2.2. Kis értékű ajándék: 92 e Ft. 

1.3. NAV 1 % bevétele:  212 e Ft. 2.3. Eszközbeszerzés: 87 e Ft. 

1.4. Folyószámla kamata: 1 e Ft.   

Bevétel összesen:  954 e Ft. Kiadás összesen: 938 e Ft. 

A 2013. és a 2014. évi NAV 1%-os bevétel 377 e Ft összegben a fenti célokra felhasználásra került. 

ZÁRÓMÉRLEG 

2015. évi bevétel:  954 e Ft. 

2015. évi kiadások:  938 e Ft. 

Pénzeszközök 2015. december 31-én: 463 e Ft. 

Pelles Ferenc, a kuratórium elnöke 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

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

 

Kovács Ádám Vince, Kósa Kamilla, Konkoly Zsófia, Márkus Tímea, Márkus Péter, 

Palicz Ábel Kristóf, Varga Ádám Krisztián, Hudák Levente Lajos, Simkó Emili, Oláh 

Luca, Molnár Milán, Kordován Kamilla, Bagaméry Kristóf, Bagaméri Kamilla, Var-

ga Nándor, Kovács Nándor.  

 

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

 

Varga Norbert Ferenc és Szalmási Vivien, Botrágyi Attila Sándor és Pócsi Klára, Lőkös 

Gábor és Bálint Emese, Cserepánya Miroszláv és Nagy Tímea. 

 

 

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

Gerhard József (83), Molnár Pálné Sebők Anna (83), Kotulics Gábor (72), 

Laczkovszky Lászlóné Kasik Erzsébet (82), Bukovinszky Lászlóné Saliga Magdolna 

(89), Pócsik Pálné Márkus Zsuzsanna (82), Márföldi Istvánné Kósa Zsuzsanna (73), 

Lehóczki László (63), Gajdos Mihályné Csernyik Julianna (91), Tomasovszki 

Zsuzsanna Éva (66), Petrikovics Istvánné Particska Erzsébet (91), Palicz Mihályné 

Lippa Ilona (93), Gyimesi László Györgyné Czinkóczki Ilona (61), Salzmann Zoltán 

(78), Marcsek Józsefné Szakos Julianna (84).  

Közreadta: Horváth Csabáné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IFJÚSÁGI TÁBOR OLCSVÁN 

Ha 12-18 év közötti fiatal vagy, és sze-

retnél néhány napot szép környezetben, 

vidáman eltölteni, barátokat szerezni, 

beszélgetni örömeidről és gondjaidról 

Isten Igéje fényében, 

GYERE VELÜNK OLCSVÁRA  

július 11-től 16-ig! 

Érdeklődhetsz Sztankó Gyöngyi lel-

késznél: 06 20 824 54 29 vagy  

Bálintné Kis Beáta ifi vezetőnél  

06 20 824 51 44 

Jelentkezési határidő: június 10. 

2016. május 16-án, Pünkösd II. ünnepén  

P ü n k ö s d h é t f ő i     c s e n d e s n a p 
Vargabokorban – az evangélikus imaházban  

de. 10 órától du. 16 óráig 

 

A Szentlélek győz meg Isten szere-
tetéről, hogy higgyünk a Fiúban, és 

járjunk az Ő világosságában 
János evangéliuma  3,16-21 

 

 Vendégeink lesznek: Grendorf Péter an-

gyalföldi evangélikus lelkész és  

az angyalföldi „Magvetés” bibliakör tagjai 

 
 

A Lévai Evangélikus Egyházközség küldöttsége lesz gyülekezetünk vendége június 04-05-

én. Lelkészük, Martin Riecky a vasárnapi 10 órakor kezdődő istentiszteleten igehirdetéssel szol-

gál szlovák nyelven, Zsuzsanna Moncolova (Hont-Füzesgyarmat) lelkésznő tolmácsolásával. 

A csoport vendéglátásához szeretettel kérjük a testvérek hozzájárulását! 
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Május 15. 18 óra, orgonazenés áhítat 

Május 27. 17 óra, Konfirmációi vizsga szeretetvendégséggel, Rozsrét 

Május 29. 10 óra, Konfirmáció, Nagytemplom 

Június 4-5. A lévai gyülekezet látogatása 

Június 11.  Egyházmegyei presbiteri csendesnap 

Június 18. Családi nap Rozsrétszőlőn 

Június 19. Jubiláns konfirmandusok köszöntése Mandabokorban 

Június 19. Nyíregyházi egyházi kórusok közös (ökumenikus) zenés áhítata 

Július 3-6. Missziói konferencia, Piliscsaba 

Július 3-8.  Ifjúsági hét V. körzet 

Július 7-10. „A föld sója” közép-európai keresztény találkozó Budapesten 

Július 11-16. Ifjúsági tábor Olcsván 

Július 17. Zenés áhítat vonós és fúvós hangszeresek közreműködésével 

Július 18-23. Felnőtt és családos csendeshét (EKE), Piliscsaba 

Július 22-26. Napközis tábor 3-13 éves korig, V.körzet 

Július 25-30. Ifjúsági csendeshét (EKE), Piliscsaba 

Júli. 27-aug.3. Finn ifjúság látogatása  

Aug. 1-6. Felnőtt hitmélyítő csendeshét (EKE), Piliscsaba 

Aug. 21. Orgonazenés áhítat; Ruppert István orgonaművész lesz a vendégünk 

 Öt napos gyermekklub Borbányán és Vargabokorban (egyeztetés alatt) 
  

Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik a 2015. év folyamán adományukkal tá-

mogatták egyházközségünket, és adójuk 1-1%-át felajánlották evangélikus egyházunknak és ala-

pítványainknak. 

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 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: 2016. szeptember 2. 

Lapzárta: 2016. augusztus 19. 
A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

Gyülekezetünk bankszámla száma: CIB 11100702-19861274-36000001 

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. 

Készült: A Grafit Nyomdában 800 példányban 

GYÜLEKEZETI ALKALMAK,  

AHOVÁ MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

