
 
 

Amikor egy művész dolgozik az alkotásán, fáradozik sok-sok napon 
és éjen át, hogy minél művészibb, élethűbb, megragadóbb legyen ke-

zének munkája, akkor igyekszik kihozni a legtöbbet az alkotásból. Ugyanakkor tisztában van 
azzal is, hogy milyen hiányossága, esetleg hibája van művének. Emlékszem, egyszer kaptunk 
ajándékba valakitől egy rajzot, amely a Nagytemplomot ábrázolta. Nagyon megörültem en-
nek az ajándéknak. Az ajándékozó megkérdezte: észreveszed rajta a hibát? Tudom, a legtöbb 
művész ilyet nem kérdez, de ő akkor megkérdezte. Néztem, néztem, nem találtam rajta 
semmi hibát. Kérdeztem, hol van a hiba? Nem árulta el, azt mondta örül annak, ha nem ve-
szem észre. Igen így van ez, nem nézzük egyforma szemmel a dolgokat. Amikor lelepleznek 
egy alkotást, bemutatnak egy új darabot, teljesen más szemmel fogja látni azt az alkotója, 
mint bárki külső szemlélő.   

Isten olyannak lát bennünket, amilyenek valójában vagyunk. Ő az Alkotó, mi pedig kezé-
nek alkotásai vagyunk. Ő tökéleteset alkotott, de alkotását valami beszennyezte, megrontot-
ta. Van aki ezt látja, és vannak akik ezt nem így gondolják. Sokan vagyunk, sokfélék, sok-sok 
gondolattal. Ki tud eligazodni ebben az útvesztőben? Az Alkotó Isten segít eligazodni az Ő 
szaván, Igéjén keresztül. „Én azonban az igazságot mondom nektek...” Isten nem hazudik! A 
hazugság a világban van, Istennél az igazság! Keresd Isten igazságát! 

Pünkösd, a Szentlélek kitöltésének ünnepe, az Egyház születésnapja. Mi az igazság? Krisz-
tus eljött, elvégezte a megváltást, elment a mennyekbe, majd elküldte a Pártfogót, a meg-
ígért Szentlelket! Kicsoda a Szentlélek? Az Atyának és a Fiúnak a Lelke. Egyedül a Szentlélek 
által hihetünk Jézus Krisztusban, mert Ő teremt bennünk hitet, közöttünk anyaszentegyhá-
zat. A Lélek az, aki leleplezi előttünk, hogy meglássuk életünkben, hol is van ebben a csodála-
tos alkotásban a hiba, a folt? A Lélek az, aki leleplezi előttünk, hogy mi a bűn, mi az igazság és 
mi az ítélet! Segít olyannak látni magunkat, amilyenek vagyunk: elveszettnek és bűnösnek! 
De megláttatja velünk Isten igazságát: hogy Isten Krisztusban megigazítja a bűnös embert. Is-
ten a bűnt elítéli – e világ fejedelme pedig megítéltetett, – de szereti és megmenti Krisztus 
által a bűnös és elveszett embert, hogy neki éljünk igazságban és szentségben a Szentlélek 
életünkben végzett bűnt leleplező munkája által. 

Talán úgy vagyunk sokan saját életünket szemlélve, mint én voltam kedves barátom alko-
tásával. Nem láttam benne semmi hibát, semmi kivetnivalót, semmi leleplezni valót. Pedig a 
kép alkotója látta, tudta és még meg is kérdezett engem. Mégsem vettem észre. Látni, hinni, 
követni Krisztust a magunk erejéből nem lehet. Csakis a Lélek által lehetséges, hogy lássuk 
bűneinket, hibáinkat, elveszett állapotunkat és átéljük mindazt a csodát, mely akkor születik 
meg a szívben, amikor már nem Pünkösd előtt, hanem Pünkösd után élek! 

Zsarnainé Urbán Nóra 
  

 

XXII. évf. 3. szám 
2018. május 

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elme-
gyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha 
pedig elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a 
világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.” (Jn 16,7-8.) 
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Tájékoztató a képviselőtestületi és presbiteri ülésekről 
 

Március 19-én, április 4-én és április 22-én képviselőtestületi és presbiteri gyűlést 
tartottunk: 

 a képviselőtestület elfogadta a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Közbeszerzési 
Szabályzatát. 

A presbitérium az alábbi témákban hozott döntéseket: 
 a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Is-

kola igazgatónőjének szakmai vezetői megbízásáról, az Iskola 2018/2019-es nevelési 
évben, illetve tanévben indítható csoportok és osztályok számáról, a kötelező és sza-
badon választható tanórákról valamint az öt évre szóló továbbképzési program jóvá-
hagyásáról 

 jóváhagyta a 2018. évi közbeszerzési tervet 
 az egyházmegyei elnökség személyeire (esperes és felügyelő) tett javaslatot, ill. jelöl-

teket állított. Esperesnek Zsarnai Krisztiánt, egyházmegyei felügyelőnek Veczán Lász-
lót ajánlotta. 

 elfogadta az egyházközség gazdálkodásáról szóló 2017. évi beszámolót 
 elfogadta az egyházközség 2018. évi költségelőirányzatát 
 elfogadta a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány2017. évi tevékeny-

ségéről szóló beszámolót 
 elfogadta a Segítség Háza a tirpák utódokért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót 
 Köszönetet mondott Demcsákné Balczó Ildikó áldozatos szolgálatáért, amelyet évti-

zedeken át az Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány elnökeként végzett. Most 
azonban, korára való tekintettel, lemondott erről a tisztségről. 

 

Dr. Kovács László Attila 
igazgató lelkész 

Veczánné Repka Jolán 
egyházközségi felügyelő 

 
Az újonnan megválasztott tisztségviselők beiktatására 2018. március 29-én 

a nagycsütörtöki istentisztelet keretében került sor. 
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„Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken!” 
 

Cantate vasárnap délelőtt Zsarnai Krisztián esperes meghívására Gáncs Péter püspök 
hirdette az igét a Nyíregyházi Egyházközség mandabokori többfunkciós gyülekezeti háza 
felszentelésének ötödik évfordulóján tartott hálaadó istentiszteleten, Ézs 42,8-12 alapján. 
A liturgiában Bozorády Zoltán ny. esperes és Bozorády Zoltánné ny. lelkész, a körzet előző 
parókusa szolgált. 

Öt éve, 2013. április 27-én szentelte fel dr. Fabiny Tamás kerületi püspök a körzet új, 
többfunkciós istentiszteleti központját, amely azóta is bővült vendégszobákkal és udvari 
létesítményekkel. Gáncs Aladár lelkész és orgonista kántor sok éven át szolgált a nyíregy-
házi Nagytemplomban és a környező tanyabokrokban is, fia innen indult a lelkészi szolgá-
latra. 

Erre az elmúlt ötven évre és a most végéhez közeledő tizenöt éves püspöki szolgálatára 
is visszatekintett Gáncs Péter vendég igehirdető, a körzet hálaadó istentiszteletén tartott 
igehirdetésében, a templomszentelési jubileum mellett.   

Istennek terve van velünk, sok már beteljesedett, most újakat mond, tudatja velünk. Az 
Úr szolgájáról szóló ének alapján három csodáról szólt a püspök: a pusztában, a városban 
és a szigeteken. Megújult az istentiszteleti élet az egyik, sokáig lelkész nélküli kis települé-
sen, egy másik városban új istentiszteleti helyet építettek a kerületében és ő a Nyíregyhá-
zát körülvevő tanyabokrokat kis szigeteknek tekinti, amelyeket a közös hit kapcsol egybe, 
s íme, Mandabokorban is felpezsdült a gyülekezeti élet az új közösségi ház használatba 
vétele óta. 

„Én vagyok az Úr, ez a nevem.” – ez a mai ige alapvető üzenete. Az Úr áldását kívánta a 
gyülekezetben folyó tovább-plántálásra, növekedésre és azt az imádságot mondta el, 
amely öt éve a templomszenteléskor is elhangzott. 

A körzet parókusa röviden felelevenítette az elmúlt fél évtized legfontosabb esemé-
nyeit, s azokat egy-egy igével kapcsolta egybe. Az alapkő letételekor, 2012. szeptember 
16-án ez volt az üzenet: „Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként 
kezdjük el az építést.” (Neh 2,20a). A felszenteléskor pedig 1Krón 29,1 erősítette az építő-
ket: „…a munka pedig nagy, mert nem emberé lesz ez a hajlék, hanem az Úristené.” Azóta 

http://mandabokor.lutheran.hu/
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pedig sokan megtapasztalhatták az ide betérők: „…ezen a helyen békességet adok! - így 
szól a Seregek Ura”. (Hag 2,9)  

Egy negyedórás video összeállításban képekben is az imatermet megtöltő gyülekezet 
elé tárták az építkezés csodáját: a puszta földön, itt Mandabokorban Isten életet fakasz-
tott és a lelki építkezés azóta is tart. Az imaház oltárfalán ez az üzenet: ISTEN SZERETET. 

Végül a körzet lelkésze kihirdette, hogy a mandabokori asszonyok házi készítésű süte-
ményei nagyon finomak, és senki sem mehet el úgy, hogy ne kóstolná meg azokat az is-
tentiszteletet követő szeretetvendégségen! Ez úton is köszönjük faradozásukat. 

Garai András írásának szerkesztett változata 
A teljes istentisztelet hanganyaga elérhető a tudósító honlapján: (garainyh.hu) 
 

                                                                                                                  
„Ó jöjj, teremtő Szentlélek” 

Az evangélikus énekeskönyv pünkösdi énekei az orgonairodalomban 
 
A korálelőjáték szerepe az istentiszteleten az éneklés mű-

vészi bevezetése. A 17. és 18. századi lutheránus istentiszte-
leten nagy mennyiségben szólaltak meg változatos műfajú, 
magas művészi szinten megkomponált zenék (kantáta, zene-
kari mű, kóruszene és orgonazene). 

Az 1981-ben kiadott evangélikus énekeskönyvben pünkösd 
ünnepénél 17 éneket találunk, melyek közül kilencnek saját 
dallama van, a többi ének valamilyen más énekeskönyvi ének 
dallamát használja. E kilenc ének közül a legtöbb orgonakorál 
a két korai német korálra (231. Ó jöjj, teremtő Szentlélek, 232. Jer, kérjük Isten áldott 
Szentlelkét) íródott, mert éppen ezek a dallamok voltak a barokk orgonaszerzők legfőbb 
inspirációs forrásai. E két ének dallamára a korszak legnagyobb zeneszerzői írtak orgona-
zenét: Heinrich Scheidemann (1596-1663), Johann Pachelbel (1653-1706), Dietrich Bux-
tehude (1637-1707), Georg Böhm (1661-1733), Johann Gottfried Walther (1684-1748), 
Johann Sebastian Bach (1685-1750). Ezek a művek a barokk kor zeneszerzési eljárásait al-
kalmazták (cantus firmus feldolgozás, dallamkorál, korálfantázia és concerto-szerű kom-
pozíció). 

A magyar eredetű énekek orgonás feldolgozásai csak későn, a huszadik században je-
lentek meg, olyan zeneszerzők tollából, mint Sulyok Imre (229.,230.,234., 235.), Bence 
Gábor (234.), Bessenyei Mihály (234.,235.). Ezek a darabok már magukon hordozzák a 
huszadik századi zenei irányzatok jegyeit, ugyanakkor olyan retrospektív formákat alkal-
maznak, mint a fugetta és a korálfantázia. 

 

Számomra inspirációt és kihívást jelent az evangélikus istentiszteleten orgonistaként 
játszani és hétről-hétre korálelőjátékokkal készülni a következő vasárnapra, mert ez a li-
turgia megőrizte az istentisztelet ünnepi jellegét, ahol az ünneplés nem a hétköznapi 
megnyilvánulások szintjén történik és ahol az ünnepi orgonazene is szerepet kap. 

Kiss Zoltán a Nagytemplom orgonistája 
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EMLÉKEZÉS 
 

Minél idősebb vagyok, annál többet gondolok vissza gyermek és ifjúkorom történései-
re. Már nem kell munkába rohannom, kevesebb alvásra van szükségem, így több idő jut 
az emlékezésre. Milyen jó, hogy annak idején sokat szemlélődtem, megfigyeltem a kör-
nyezetemben történő eseményeket, így gazdag tárházból meríthetek. 

A Bibliában gyakran találkozunk az emlékezés szóval. „És emlékezzél meg az egész út-
ról, amelyen hordozott téged az ÚR.” (5Móz 8,2). „Megemlékezzél azért... és tartsd meg” 
(Jel 3,3). „Emlékezzetek meg az Ő csodálatos dolgairól, melyeket cselekedett” (1Krón 
16,12). A zsoltáríró is gyakran visszaemlékezik: „Ha reád gondolok ágyamban őrváltásról 
őrváltásra rólad elmélkedem; Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában 
örvendeztem” (Zsolt 63, 7-8). Bizony, bibliaolvasás közben mi, idősek is békességet, vi-
gasztalást nyerhetünk. Ebben a korban fogy az erő, gyengül a látás, feledékenység, ma-
gányosság érzése támad, semmi nem megy úgy, mint fiatalabb éveinkben. Mégsincs 
okunk az elkeseredésre! Ne arra nézzünk, amit már nem tudunk megtenni, hanem arra, 
amit még tudunk, és azt tegyük meg! 

Kérdezzük meg, mi a terve Istennek a mi időskori életünkkel és kérjük, segítsen megta-
lálni a képességeinknek megfelelő szolgálatokat. Látogatás, bizonyságtevés, vigasztalás, 
imádkozás családunkért, gyülekezetünkért, hazánkért. Ezek is mind igen hasznos szolgála-
tok. 

Megkérdeztem magamtól, el tudom-e mondani Pál apostollal együtt azt, hogy: „… 
megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek” (Fil 4,11). Ha 
nem vagyok elégedett, nem tudok hálás lenni, de ha Krisztus munkálkodik szívemben, Ő 
megteremti az én szívemben is a hálaadás gyümölcseit. 

Adjuk át élettapasztalatainkat unokáinknak, és mondjuk el személyes hittapasztalata-
inkat is! Legyünk jó példák a bennünket követő nemzedékek előtt. A 73. Zsoltár utolsó 
versével zárom gondolataimat „Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenbe vetem 
reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.” 

Babicz Pálné 
Reviczky Gyula 

PÜNKÖSD 
 

Piros pünkösd öltözik sugárba,  
Mosolyogva száll le a világra.  
Nyomában kél édes rózsaillat, 
Fényözön hull, a szívek megnyílnak. 
 
Hogy először tűnt fel a világnak, 
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.  
Megoldotta apostolok nyelvét,  
Hirdeté a győzedelmes eszmét.  

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed, 
Ma is minden bánkódó szívének,  
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba:  
Világító sugaradat áldja. 
 
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,  
Világosítsd hittel föl az elmét.  
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,  
Diadallal az egész világon! 

Piros pünkösd, szállj le a világra,  
Taníts meg új nyelvre, új imára.  
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,  
Szeretetnek sugara, Szentlélek! (1876) 
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EZT KÉRDEZTEM AKKOR: MIT CSELEKEDJEK URAM? (ApCsel 22,10) 
 

Evangélikus szülők harmadik – egyben legkisebb – 
gyermekeként születtem Nyíregyházán. Kicsiny 
gyermekkorom óta a nyíregyházi evangélikus gyüle-
kezetben éltem, Gáncs Aladár bácsi felesége – Klárika 
néni – „szoknyája” mellett cseperedtem fel, gyer-
mekóráin ismerkedtem a hit dolgaival, a Bibliával, s 
tanultam az aranymondásokat. 

Konfirmációm után az ifjúsági közösség alkalmai-
ra jártam, valamint tagja lettem a gyülekezet énekka-
rának. Jelen időben ez utóbbival már nem dicseked-
hetem. Felsőfokú tanulmányaimat Pécsen folytat-
tam, a diploma megszerzése után költöztem vissza 
Nyíregyházára, ahol először mélyépítő mérnökként 
kivitelezésben dolgoztam. 1992 óta – a mai napig is – 

a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán út- és közműbe-
ruházásokkal foglalkozom. 

Itt kötöttünk házasságot férjemmel, közel 37 éve, és házasságunkat Isten 2 gyermek-
kel áldotta meg, s mára már 2 piciny gyermek nagymamája lehetek. 
Hat évvel ezelőtt komoly változás történt az életemben, Isten szeretete olyan szorosan 
ölelt át, hogy szinte összeroppantott. Megmutatta „langyos”, vallásos életem erőtlensé-
gét és gyengeségét, megérttette velem, hogy szeretne valamit kezdeni az életemmel. 
Alighogy igent tudtam mondani az elhívásra, pár héten belül a gyülekezet másodfelügye-
lője lettem. Tanulnom kellett ezt a fajta szolgálatot, hiszen addig a gyülekezetnek csak 
passzív tagja voltam. 

„Mit cselekedjek Uram?” - tettem fel a kérdést most, 2018-ban, amikor a tisztújítás 
idején jelöléseket kaptam az egyházközségi felügyelői szolgálatra. Istentől vártam az út-
mutatást. Sokszor nagyon nehéz a döntéseket kiengedni a kezünkből, még akkor is, ami-
kor már van tapasztalatunk az így nyert áldásokban, így én is először nagyon nehéz szívvel 
mondtam ki ezt a rövidke kérdést, melyet Pál apostol is kimondott a damaszkuszi úton. 
Mit cselekedjek Uram? De nem volt más választásom, végül igent mondtam a jelölések 
elfogadására. És a folytatás már nem rajtam múlott. 

Igyekszem Isten akaratának megfelelni, és az Ő vezetésével végezni az új szolgálatot. 
A Hírmondó lapjain keresztül is szeretném megköszönni a gyülekezet bizalmát, azt, hogy 
megválasztottak erre a nagyon komoly és felelősségteljes tisztségre. Szeretném megkö-
szönni azt a sok igét, melyeket megválasztásom után kaptam a gyülekezet tagjaitól, a sok 
bíztatást. A kapott igéket nem sorolhatom itt fel, (ehhez még egy Hírmondót kellene hoz-
zá készíteni), de egyet mégis szeretnék befejezésül idézni: „Szolgáljatok az ÚRnak öröm-
mel” (Zsolt 100, 2). 

Veczánné Repka Jolán 
egyházközségi felügyelő 
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„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!” (Ézs 41,10) 

1945. november 25-én születtem Nyíregyházán, 
görög katolikus családban. Gyermekkoromban a ka-
tolikus templomba jártam családommal, ott lettem 
megkeresztelve 8 éves koromban és ott voltam el-
sőáldozó. 

1968. szeptember 14-én kötöttem házasságot 
Fazekas Máriával az evangélikus Nagytemplomban, 
ettől kezdve az evangélikus vallást gyakorlom. Há-
zasságunkból négy gyermekünk született, három fi-
únk családos, 5 unokával ajándékoztak meg. Leá-
nyunk csecsemő korában elhunyt, mi szülők, Isten 
akaratába belenyugodva, elfogadtuk döntését. 

 

Foglalkozásom szobafestő- mázoló, tapétázó. Ebben a szakmában tevékenykedtem 45 
éven keresztül, amiből 32 évet egyéni vállalkozás keretében folytattam. A szakmám szép-
ségét, megbecsülését, tudásomat, 26 tanuló ifjúnak adhattam át. 2003-ban elnyertem a 
szakma Aranykoszorús Mestere címet, mely igazán megtisztelő számomra. 

 

Őszinte – Istennek átadott életem –, megtérésem, Biatorbágyon történt, ahol szem-
besültem mindazzal, amiben változnom kell, addigi cselekedeteim helytelenségével. El-
jött a kegyelem ideje számomra, hogy az Úr dicsőségére élhessek. Négy alkalommal vet-
tem részt a csendes–héten és minden alkalom után hitemben megerősödve térhettem 
meg otthonomba, családom körébe. 

60 éves koromtól nyugdíjas éveimet töltöm. Ez az időszak lehetővé teszi számomra, 
hogy szeretett egyházam dolgaiban segédkezhessek. Két ciklusban voltam képviselőtestü-
leti és műszaki bizottsági tag. Aktívan részt veszek az egyházi rendezvények lebonyolítá-
sában, énekkari tag, élelmiszerbank munkatárs vagyok. Rendszeresen segítek a perselye-
zésben és az év végi fenyőfa állításban a Nagytemplomban. 

2018. február 25-én megválasztottak a III. körzetben presbiternek, majd március 18-
án az egyházközség másodfelügyelőjének. Köszönöm a gyülekezet bizalmát, hogy megvá-
lasztottak erre a megtisztelő feladatra. Kérem az Urat, adjon bölcsességet, alázatot, tiszta 
szívet nekem, hogy egyházunk javára és Urunk dicsőségére tudjak munkálkodni. 

 

Beiktatásom alkalmával a következő igét kaptam: 
„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, 
és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya” (Jn 12,26). 
Egy választott igével zárom bemutatkozásom: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüg-
gedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal 
támogatlak.” (Ézs 41,10) 

Szegedi Sándor 
másodfelügyelő 
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Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Általános Is-
kola hírei 

 

Március 22-e a VÍZ világnapja. Ezen a napon sok érdekes programon vettek részt isko-
lánk tanulói. Délelőtt a hetedik évfolyamosok egy rendhagyó kémia órát láttak, amit az 
evangélikus Kossuth Lajos gimnázium diákjai tartottak számukra sok-sok érdekes kísérlet 
bemutatásával. Délután a program a ZÖLD FÖLD Természetkutató versennyel folytató-
dott. A csapatversenyben a gyerekek olyan kiemelt téma mentén oldottak meg feladato-
kat, mint a környezetvédelem, a világ élelmiszerellátása, tudatos vízhasználat, egészséges 
táplálkozás. A rendezvény zárásaként Gálik Tamás különleges kísérletekkel kápráztatta el 
iskolánk tanulóit: negyedikes és a felsős tanulók is részesei lehettek a naphoz kapcsolódó 
élményeknek. A versenyen az alábbi végeredmény született: 

I. hely: Rácz Boglárka, Tuza Bence (Túróczy Zoltán ált. isk.) 
II. hely: Hulvej Hanna, Végh Viktória (Kossuth Lajos gimnázium) 
III. hely: Szakács Nikolett, Farkas Zoltán (Túróczy Zoltán ált. isk.) Gratulálunk! 

 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium hírei 
 

Nagy érdeklődés mellett zajlott a kollégiumi csocsó- és asztalitenisz-verseny március-
ban. Ez egyben válogató volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kollégiumok XII. Asztalite-
nisz Versenyére, amelyet március 21-én rendeztek a nyírszőlősi kollégiumban. 

A kollégium énekkara április 14-15-én részt vett Budapesten az Evangélikus Diákkóru-
sok Országos Találkozóján, ahol ezüst minősítésben részesült. Eszenyi Gábor és 
Martinovszky István készítették fel a kórust a megmérettetésre. 

Vidám hangulatban, ugyanakkor ünnepélyes keretek között zajlott április 25-én a kol-
légiumban a ballagási ünnepség. 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium hírei 
 

A Kossuth Gimnáziumban 25. alkalommal rendezték meg 
Az Úr érkezése elnevezésű Országos Ökumenikus szavalóver-
senyt. Negyed százada él ez a hagyomány, hogy egyházi gim-
náziumban tanuló diákok istenes verseket szavalnak két na-
pon át. Az idei verseny a kortárs költészet jegyében zajlott és 
kiegészült egy magyartanári ankéttal, melynek fő témája a 
kortárs istenes költészet létjogosultsága volt. A verseny ven-
dégeként a Vörös Postakocsi Irodalmi folyóirat szerzői olvas-
tak fel alkotásaikból. 

A versenyt Gáspárfalvi Dorka aszódi kisdiák nyerte meg, ő 
az, aki a Mindenki című Oscar-díjas film főszerepét játszotta, 
és mindannyiunk örömére evangélikus gimnáziumban tanul 
szeptembertől. 

A verseny helyezettjei: 
I. helyezett: Gáspárfalvi Dorka (Aszódi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Aszód) 

II. helyezett: Bucsku Balázs (Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégi-

um, Óvoda és AMI Nyíregyháza) 
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III. helyezett: Kovács Fanni (Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gim-

názium Orosháza) 

A Kossuth Gimnáziumból május 
4-én ballagott el a végzős évfolyam. 
Ebben a tanévben 99 végzős matu-
randus kezdte meg az érettségi vizs-
gákat. 

A következő tanévtől tovább nő 
az iskola diákjainak száma, mivel a 
felvett tanulók létszáma lehetővé 
teszi, hogy újra 5 párhuzamos osz-
tály induljon, s így jövőre több mint 
150 diák kezdi meg tanulmányait a 
9. évfolyamon. 

Összeállította: Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna 
 

GYERMEKOLDAL 
A tűz 
 

Krisztus előtt 218-ban Hannibál karthágói király a magasan fekvő Cold la Traversette 
hegyszoroson kelt át az Alpokban, és onnan letekintett a hatalmas római birodalomra, 
amelynek elpusztításra indult. 

Izzó gyűlölettől hajtva vezette rongyos seregét lefelé a hegyoldalon. Mielőtt azonban 
a dicsőségért hadba szállhatott volna, le kellett győznie az útjában álló utolsó akadályt – 
egy hatalmas sziklát, ami a völgybe ékelődve elzárta az utat. Lehetetlen volt a seregnek 
harci- és társzekerekkel átkelni a szoroson, hacsak a sziklát ki nem mozdítják a helyéről, 
és félre nem teszik az útból. Próbálkozásaik, hogy csákánnyal és kalapáccsal széthasítsák a 
sziklát, kudarcot vallottak. Az áldozatok és varázsigék sem vezettek eredményre. Elkese-
redésében és türelmetlenségében Hannibál felkiáltott: „Égessétek meg!” 

Hullafáradt serege számára ez a valóságtól elrugaszkodott parancs őrültségnek tűnt. 
Ennek ellenére pár órán belül kidöntött fatörzseket halmoztak fel a szikla körül, hogy ez-
zel táplálják a tüzet, amelyre Hannibál parancsot adott. Amint a fát elhelyezték, a katonák 
meggyújtották a tüzet, és megigézve nézték, ahogy a lángok pokollá teszik a szikla kör-
nyékét. Végül, nem tudván ellenállni a hatalmas hőségnek, a szikla egy fülsüketítő durra-
nással megadta magát, amibe beleremegett az egész völgy. Hannibál serege leereszke-
dett Rómáig, és a világtörténelem folyása ezzel örökre megváltozott. 

(Ismeretlen szerző) 

Kedves Gyerekek, Fiatalok! Sokan úgy gondolják, hogy az embereket képzéssel, fej-
lett környezettel, magasabb életszínvonallal vagy különleges programokkal meg lehet vál-
toztatni. Bármennyire is hasznosak ezek a dolgok, mégis csak csákányok és kalapácsok 
csupán, amelyek csak karcolásokat ejtenek egy hatalmas sziklán. Az emberi szív megvál-
toztatására csak Isten képes. Az mondja a Biblia az emberről: „az ember szívének minden 
szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz” (1Móz 6,5) Jézus azért küldte el az első 
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pünkösdkor a Szentlelket, hogy erejével lángra lobbantsa azokat 
a „tűzifákat” amelyeket a Krisztus evangéliumának hirdetésekor, 
az emberek szíve köré rakunk. És csak ez az égi láng képes meg-
változatni az ember szívét. Sőt ezáltal kaphat az ember egészen 
új szívet! Így válik valósággá az Úr Jézus ígérete: „… erőt kaptok, 
amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsá-
lemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld 
végső határáig.” (ApCsel 1,8) 

REJTVÉNY – Mit rejt a mondat? Egészítsd ki a mondatot a hiányzó magánhangzókkal! 
P_NK_SDK_R    K_PT_K    SZ_NTL_LK_T    _Z    _P_ST_L_K. 

 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK: 
Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a lelkészi hivatalban. 

(Szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin) 
 

Tájékoztató nyári gyermek és ifjúsági táborokról, családos alkalmakról 
 

Napközis táborok: 
 A Gyülekezeti Házban maximum 30 fő iskoláskorú gyermek részére 2018. június 25-29-

ig, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel. Részvételi költség 7.500,- Ft/fő/hét, illet-
ve 1.500,- Ft/fő/nap. Jelentkezni lehet 2018. május 31-ig Belyus Beáta hitoktatónál (tel: 
06/20/824-6779). 
 Mandabokorban maximum 100 fő részére 2018. július 16-20-ig. A létszámot a jelent-

kezés sorrendjében töltik fel. Jelentkezni lehet: Zsarnainé Urbán Nóra lelkésznőnél (tel: 
06/20/770-3123). 
 Rozsréten a Betlehem Imaházban maximum 30 fő részére 2018. augusztus 1-5-ig. Vár-

ható részvételi díj: 1.200,- Ft/fő/nap, melyhez rászorulók kérésre támogatás biztosítható. Je-
lentkezni lehet: Sztankó Gyöngyi lelkésznőnél (tel: 06/20/824-5429). 
 
5 napos gyermekklubok (5-15 éves korosztály részére): 

Borbányán 2018. júl.-aug. hónapban, Vargabokorban 2018. júl.-aug. hónapban. 
Jelentkezni lehet: Adámi László lelkésznél (tel: 06/20/824-6833). 

Ifjúsági táborok: 
Ifjúsági biciklitúra a Balaton körül 2018. július 6-11-ig, maximum létszám 45 fő, részvételi 
díj 11.500,- Ft/fő. Jelentkezni lehet ifj. Veczán László szervezőnél (tel: 06/20/824-8773). 

EKE Ifjúsági csendeshét Piliscsabán, 2018. július 16-21-ig. (13-35 éves korosztály számára). 
Jelentkezni lehet Zsarnai Krisztián esperesnél (tel: 06/20/824-9308). 

Korfirmációi és ifjúsági tábor a kölcsei és a tokaji fiatalokkal közösen (12-19 éves korosztály 
számára) Sátoraljaújhelyen, 2018. június 25-30-ig max. 30 fő részére. Várható részvételi 
díj: 14.000,- Ft/fő, melyhez rászorulók kérésre támogatás biztosítható. Jelentkezni lehet: 
Bálintné Kis Beáta szervezőnél (tel: 06/20/824-5144). 

Külmissziói ifjúsági és felnőtt konferencia Piliscsabán, 2018. július 5-8-ig. Részvételi díj: 
6.000,- Ft/fő ifjúsági, 13.000,- Ft/fő felnőtt korosztályúak részére. Jelentkezni lehet: Bá-
lintné Kis Beáta szervezőnél (tel: 06/20/824-5144). 
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Németországi evangéliumi ifjúsági tábor Hüttstattmühle-ben 2018. júl. 22 - aug. 5-ig, 13-17 
éves korosztályból max. 10 fő részére. Részvételi díj nincs, csak az útiköltséget kell megfi-
zetni. Érdeklődni lehet Adámi Márta hitoktatónál (tel: 06/20/824-6773).  

Gyülekezeti családos hétvége: 2018. június 1-3. között Bodrogkeresztúron. Jelentkezni lehet 
ifj. Veczán László szervezőnél (tel: 06/20/824-8773). 

Családi nap: Mandabokorban 2018. szeptember 8-án. Jelentkezni lehet Zsarnai Krisztián es-
peresnél (tel: 06/20/824-9308). 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Benke Natália, Kósa Gergő, Nagy Nola, Pristyák Liza, Villás Vince, Szurovcsák Bence, 
Bellus Heléna, Hajcsák Hunor László, Szakos Ádám, Gönczi Viktória, Szedlár Hanna, 
Kiss Eileen Leia, Kóder Áron, Szabó Norka, Bencsik Lotti, Perlinger Botond, Helebrand 
Bianka. 
Felnőtt: Nagy Róbert. 

 

Házasságkötések: „… Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 
Nagy Róbert és Miholecz Anikó, Lencsés András és Hargita Szilvia, Pristyák István és 
Szalmás Magdolna Eszter. Kolláth Árpád és dr. Tóth Hortenzia, Koza Tamás és Fehér 
Beáta, Zomborszki Balázs és Farkas Mónika 

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

Gerhard Józsefné Greksza Julianna (84), Tóthné Krajcsovics Julianna (79), Csécsy 
Györgyné Marcsek Julianna (86), Jávor László János (68), Fazekas Mihály (77), Fogarasi 
Istvánné Moravszki Mária (89), Sipos János (49), Gerbár András (80), Magyar Mihály-
né Kordán Erzsébet (99), Szalontai István (69), Magna András (80), Oláh Istvánné 
Hulvej Irén (88), Liskány István (87). 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Köszönet a hűséggel végzett szolgálatokért 
 

Demcsákné Balczó Ildikó, a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány Ku-
ratóriumának elnöke a Kuratórium 2018. március 6-i ülésén bejelentette, hogy előrehala-
dott korára való tekintettel lemond a Kuratórium elnöki tisztségéről. Az Egyházközség ve-
zetősége nevében Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész megköszönte Ildikó néni áldo-
zatos és pontos munkáját, amit 16 éven át végzett a gyülekezetünkért, és Isten áldását kí-
vánta számos más szolgálatára és egész további életére. 
 

Bálintné Kis Beáta, a Hírmondó Szerkesztő Bizottságának főszerkesztője 2018. április 
2-án lemondott szerkesztőségi tagságáról. Személyében a Hírmondó a szerkesztőségi 
munka meghatározó részét magára vállaló, agilis tagját kénytelen a továbbiakban nélkü-
lözni. Az Egyházközség vezetősége köszönetet mond a 4,5 éven keresztül végzett igen rá-
termett és felelősségteljes szolgálatáért, és Isten áldását kéri életére, és mindazokra a 
tálentumokra, amelyekkel reménység szerint továbbra is szolgálni fogja gyülekezetünket. 
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Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel várunk mindenkit 
 

MÁJUSI ELŐZETES 
 

 Május 20-án, 18 órakor a Nagytemplomban pünkösdi zenés áhítatot tartunk. Mé-
hes Balázs tiszakécskei orgonaművész J.S.Bach, Mendelssohn - Bartholdy, Liszt F. és Gár-
donyi műveket ad elő. 
 Május 21-én, pünkösd 2. napján a Nagytemplomban 8 órakor és 10 órakor lesz is-

tentisztelet úrvacsorával. 
 Május 24-26: konfirmációi vizsga, körzetenként. 
 Május 27. vasárnap 10 órakor konfirmáció a Nagytemplomban. Várjuk a jubiláló 

konfirmandusokat is. 
 

JÚNIUSI ELŐZETES 
 

 Június 14-én, csütörtökön az Élimben 14 órakor dr. Keszi Krisztina Zambiában (Afri-
ka) szolgáló orvos-misszionárius tart előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
 Június 17-én, vasárnap 18 órakor zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Műsoron 

énekes és hangszeres művek. 
JÚLIUSI ELŐZETES 

 

 Július 15-én, vasárnap 18 órakor zenés áhítat a Nagytemplomban. Dr. Kovács László 
Attila Bach, Sibelius és Viitanen orgonaműveket ad elő. 
 

Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentősen 

megterheli az egyházközség költségvetését, ezért a kiadvány megjelenésének 
támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 

 
A 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 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2018. augusztus 17. 
Lapzárta: 2018. augusztus 3. 

 

Szerkesztőbizottság: 
Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, Márk Borbála, Nádasi Zoltán, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Veczánné Repka Jolán 
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belső használatra, ingyenes terjesztésben. 
Megjelenik kéthavonként. 
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