„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17)
XXV. évf. 5. szám
2016. október

REFORMÁCIÓRA EMLÉKEZVE

Oly sokan vágyakoznak szabadság után. Sokszor érzi azt az ember,
hogy valami lehúzza, valami béklyóba, gúzsba köti. Jó lenne végre szabadnak lenni, szabadnak lenni és szárnyalni. A sokféle rabságnak, mely az embert szabadságától megfosztja, egyetlen forrása van: a bűn mocsara. A mocsárból az ember pedig nem képes segítség nélkül szabadulni, egyre csak
süllyedni tud. Milyen csodálatos, hogy az ember ily elveszett helyzetében
nincs egyedül, van egy segítő kéz, aki ki akarja húzni a „mocsárból” és kihirdeti üzenetét.
Ezt az üzenetet értette meg és élte át az Úr Lelke által kapott szabadságot Luther
Márton, amikoris Isten Igéjéből felismerte, hogy kegyelemből van üdvössége az embernek
hit által és ez nem tőlünk függ, hanem Isten ajándéka! Luther azt tanítja, hogy Isten titok, kiismerhetetlen, félelmes Úr, csak egy helyen nyílik meg ebben a világban előttünk Isten szeretetének, kegyelmének a nagy titka: Krisztus keresztjében, a Megfeszítettben, mert ott Isten örök kegyelmét és megbocsátó szeretetét ismerhetjük meg. Isten tehát nem sötét, kiismerhetetlen végzet, hanem mindenekfölött és lényege szerint szeretet és kegyelem. Ezt a
Krisztusban kapott drága kegyelmet kellene felismerni és elfogadni az embernek, és így lesz
szabaddá a bűntől. Ez pedig csakis Isten Lelkének a munkája által történhet meg a szívünkben. Mert magunktól képtelenek vagyunk hinni Krisztusban, nem tudjuk Isten Igéjének igazságát elfogadni, nem látjuk bűneinket, és nem vesszük komolyan az ember Istentől elszakadt, elveszett állapotát.
Adjunk hálát azért, hogy Isten a középkorban gondoskodott arról, hogy Jézus egyházát, mely az évszázadok során teljesen eltért a küldetésétől, megtisztítsa és megújítsa. Ebben az egyházat megújító munkájában volt Istennek áldott eszköze Luther Márton, akinek
születésének 500. évfordulójára 1983-ban Dr. Nagy Gyula így emlékezett: „Emlékezni a reformátorra és a reformációra kétféleképpen lehet. Történelmi síkon, felidézve a múlt, Luther
élete, a történeti reformáció eseményeit. Erre is szükség van. De talán még fontosabb az a
megemlékezés, amely a jelen felé fordul és azt kérdezi: mik Luther reformációjának ma is élő
igazságai, mai üzenete? Mi az, amit nem lepett be ötszáz év pora, hanem érvényes és igaz
üzenet a XX. század egyházai és hívő emberei számára?” A reformáció 500. évfordulójára
készülve, tegyük fel mi is a kérdést: vajon a XXI. század egyházai és hívei számára ma is érvényesek a Lutheri reformáció kincsei? Vajon nekünk nincs szükségünk megújulásra? Az Isten Lelke által munkált szabadságban élnek-e az egyház hívei, ahogyan egy szép énekünk
szól: „Mily jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad!”
Zsarnai Krisztián
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BESZÁMOLÓ A PRESBITÉRIUM 2016. SZEPTEMBER 26-án TARTOTT ÜLÉSÉRŐL
Hosszú nyári szünet után újra ülésezett a gyülekezet presbitériuma.
 A nyitó áhítatot és az imaközösséget követően elsőként az új iskolalelkész házaspárt
mutattuk be. Kárnyáczki Eszter az általános iskolában, Szöllősi István Sándor pedig a
gimnáziumban fog szolgálni. Szolgálatukra Isten áldását kérjük.
 Zsarnai Krisztián esperes kérésére a napirendi pontok között előrehoztuk az V. körzet
kérését, amelyben a mandabokori gyülekezeti ház szobáinak szállásként való kiadása
miatt megnövekedett munkálatok ellátására egy közfoglalkoztatott alkalmazását javasolják. A presbitérium a javaslatot elfogadta.
 Györe Balázs pályázati referens tájékoztatta a presbitériumot arról, hogy lehetőség
van egy EFOP-os pályázat készítésére, amely 100%-os támogatottságú és kis közösségek fejlesztésére, a családi kohézió erősítésére, a régi hagyományok felelevenítésére
szolgál. Erre 18-25 millió Ft-os támogatásra lehet pályázni. Három év alatt kell a pályázatot megvalósítani, összesen 5 000 főt kell a legalább 50 kisebb programba bevonni, de sok meglévő program is jól beépíthető ebbe a pályázatba. A presbitérium
elvi támogatását adta a pályázat elkészítéséhez.
 A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola által kért napirendi pontok megtárgyalásával folytatódott az ülés:
A 2016/2017. tanév finanszírozott pedagógus álláshelyeinek száma.
A 2016/2017. tanév alkalmazotti állománytáblája.
A maximális osztály- és csoportlétszámok túllépésének engedélyezése.
A 2016/2017. tanév tantárgyfelosztása.
Kocsisné Sárossy Emőke iskolaigazgató előterjesztésének meghallgatása után a presbitérium mind a négy előterjesztést elfogadta.
 Dr. Bálint Zoltán felügyelő tájékoztatta a presbitériumot, hogy az oktatási intézményeink közötti együttműködés szorosabbá tétele érdekében munkaprogramot dolgoztak ki. Egy 12 fős munkabizottságot hoztak létre, amit az Országos Egyház elfogadott. 1 fő fenntartói képviselet megbízása a presbitérium feladata. A presbitérium a
fenntartói képviselet ellátásával a mindenkori felügyelőt bízta meg.
 Az orgona mögötti kiállítótér megnyitójára és az október 22-i reformációi konferencián való részvételre buzdította a felügyelő a presbitériumot.
 Utolsó napirendi pontként kiosztásra kerültek a konfirmációi oktatáson való részvételre hívogató levelek, melyeket a presbiterek személyesen fognak széthordani.
Dr. Bálint Zoltán
Szervezők és meghívottak egyaránt örömmel készültek az október 10-ére kitűzött pedagógus találkozóra. Négy evangélikus oktatási intézményünkből összesen 76 tanár fogadta el
a presbitérium meghívását, és vett részt a vidám, kötetlen ismerkedéssel, beszélgetéssel és
a finom, grillezett falatok elfogyasztásával töltött alkalmon. Az együtt énekelt kánonok szép
harmóniában, erőteljesen szóltak. A 230 éves Nagytemplomunkról és a gyülekezeti életről
szóló totót mindenki sikeresen töltötte ki.
Reméljük, a szeretetben eltöltött órák a közösség épülését szolgálták.
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A REFORMÁCIÓ 500. ÉVÉBE LÉPÜNK
A történetírás 1517. október 31-ét tartja a reformáció kezdetének. Akkor szegezte ki Luther a wittenbergi vártemplom kapujára híres, vitaindító 95 tételét. Annak idején Luther
Márton és reformátor társai az egyházi élet és tanítás Ige szerinti
megújulását kívánták szolgálni. Minden egyházi hagyományt, szokást és tanítást átértékeltek az Ige mércéje szerint. A reformáció
tehát az Igére figyelést és az igéhez visszatérést jelenti.
A reformáció azonban túlnőtte az egyház kereteit: átformálta
Európa kulturális, társadalmi és gazdasági életét is. Sőt, ezekre talán nagyobb hatást gyakorolt, mint az egyházra.
A reformáció nem egy befejezett történet, sokkal inkább egy folyamat, amelynek ma sincs vége. Mindig szükségünk lesz reformációra, Ige szerinti megújulásra.
A reformáció 500. évébe lépünk. Kiemelt jelentősége van életünkben az ilyen kerek évfordulóknak. Ilyenkor jobban odafigyelünk
a múltból örökölt értékekre. Nyilván azt is meg kell látnunk, ami nem kívánatos hozadéka
volt ennek a folyamatnak. Vajon tudunk-e őszintén szembe nézni magunkkal és a tényekkel,
az elmúlt 500 évben megtapasztalt sikerekkel és kudarcokkal, amelyeket a reformáció hozott magával? Lesz-e bátorságunk kiállni a reformáció elévülhetetlen értékei mellett, hogy
ezeket tovább adjuk az utánunk jövő nemzedéknek, és lesz-e elég alázatunk ahhoz, hogy
bűnbánattal levonjuk a tanulságot abból, ami konfliktushoz és szakadáshoz vezetett?
Evangélikusnak lenni azt jelenti, hogy a reformátori örökségnek vagyok a hordozója,
ápolója és hirdetője ebben a világban: ez arra kötelez, hogy a Krisztusban kijelentett Igét
tartsam a legnagyobb értéknek, és ennek az Igének mércéje alá rendeljem egész életemet,
cselekedeteimet, munkámat, a családomhoz, a világhoz, a művészetekhez és nem utolsó
sorban az egyházhoz viszonyulásomat. Ezt azonban csak őszinte bűnbánattal lehet megélni.
Az életemet megújító élő Igéhez csak alázattal és bűnbánattal lehet közeledni. Az írott igétől csak a bűnbánat útján lehet eljutni az élő Igéhez, Krisztushoz. Egyedül csak Benne van
reménységünk az életre és üdvösségre. Ezt a reformátori örökséget képviselni, közkinccsé
tenni és megélni ebben a világban: ez a mi küldetésünk.
Dr. Kovács László Attila, igazgató lelkész

Immár hagyománnyá vált, hogy október 31-én
református testvéreinkkel közösen tartjuk ünnepi alkalmunkat.
A Kálvin téri Református templom előtt gyülekezünk 17 óra és 1730 között.
Innen 1730-kor énekelve átvonulunk az evangélikus Nagytemplomba,
ahol dr. Gaál Sándor református esperes hirdeti az igét,
majd a református és evangélikus gyülekezeti énekkar fog szolgálni.
Szeretettel hívjuk a Testvéreket, csatlakozzanak és vegyenek részt ezen
a különleges alkalmon, a reformáció 499. évfordulóján!
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Egyházközségünk jegyzőjét a közgyűlés választja, akinek feladata, hogy a közgyűlések,
képviselőtestületi ülések, valamint a presbiteri ülések jegyzőkönyveit vezesse.
BEMUTATKOZIK EGYHÁZKÖZSÉGÜNK JEGYZŐJE ÉS MÁSODJEGYZŐJE
Márk Borbála, jegyző
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mezőtúron születtem 1956. november 8-án, római katolikus és református vallású szülők legkisebb
gyermekeként. Két testvéremmel együtt római katolikusokká lettünk keresztelve, minden vasárnap mentünk a reggeli misére nagymamánkkal. Az általános iskola elvégzése után 1971-ben Nyíregyházára költöztünk, és a Zrínyi Ilona Gimnázium angol tagozatának diákja lettem. Tanulmányaimat a Mezőgazdasági Főiskola Kertész Karán
folytattam tovább, ott ismertem meg későbbi férjemet, Gál Sándort,
akivel 1978-ban házasságot kötöttünk. Férjem után mindhárom
gyermekünk evangélikusnak lett megkeresztelve. Lányaink erős szálakkal kötődtek az evangélikus gyülekezethez, az énekkarhoz, a
gyermek-, s később az ifjúsági csoporthoz, valószínűleg ezért választották az Evangélikus
Hittudományi Egyetemet, ahol Orsika lelkész, Zsuzsika hittanári diplomát szerzett. Kristóf fiunk, késői gyermekként még csak gimnazista volt, amikor váratlanul jött, súlyos betegségben elvesztette édesapját. 28 évi boldog házasság, szeretett férjem halála után mély depresszióba estem, és ekkor kerestem kapaszkodót, támaszt a Jézus Krisztusba vetett hitben.
Elkezdtem evangélikus istentiszteletekre, bibliaórákra, zenés áhítatokra járni, és egyre jobban erősödött bennem a másokért való szolgálat iránti vágy. Gyümölcskertészből „emberkertésszé” lettem.
Közel 33 éve szociális területen dolgozom, ami felkészített a gyülekezetben végzett
szolgálatra is. Önkéntes gyülekezeti munkatársként kezdetben a különböző alkalmakhoz
kapcsolódó szeretetvendégségek szervezésében vettem részt, később a Hírmondó szerkesztőségének munkájába is bekapcsolódtam. Ez év elején felkérést kaptam az egyházközség
jegyzői tisztségének betöltésére. Hálás vagyok az Úrnak, hogy a munkahelyemen is adott
szolgálati lehetőséget, és intézményeinkben is részt vehetek a hitélettel kapcsolatos alkalmak, események szervezésében. Tudom, hogy új családomat is az Úr gondoskodó szeretetének köszönhetem, mint ahogyan azt is, hogy naponként engedi megtapasztalnom: „Az Úr
csodásan működik…” az én életemben is, és mindazokéban, akik hittel fogadják el szent kezéből a jót és a kevésbé jót egyaránt.
Szokol Tibor, másodjegyző
Családom a városalapító evangélikus tirpákok egyike. Őseim és
szüleim is iparosok voltak, édesapám csizmadia, édesanyám könyvkötő. Ketten vagyunk testvérek. Bátyám Károly, szintén pedagógus,
aki tanított a Nádasi bokorban és Nagycserkeszen is.
A második világháború borzalmai után 1945. augusztus 7-én
születtem, ezért szüleim „újjáépítésként” mutattak be a rokonoknak, ismerősöknek. 1946-ban a biztosabb megélhetés reményében
szüleim Borbányára költöztek, ahol egy nagyobb szőlőnk és gyümölcsösünk volt, emellett apám méhészkedett is. Ebben az időben
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a lelkes presbitertársakkal együtt és Megyer Lajos lelkész irányításával megépítették a borbányai kistemplomot, ahol 1959-ben konfirmáltam.
Az általános iskola 1-7. osztályát Borbányán, a 8. osztályt a 4. számú Általános Iskolában
végeztem Nyíregyházán, majd a Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségiztem. Elvégeztem a
tanítóképzőt és a szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsészkarán diplomáztam.
1968-ban megházasodtam. Feleségem is pedagógus. Első munkahelyünk a Szabolcs megyei
Magy község Általános Iskolája volt. A hetvenes évek elején, Nyíregyházán lakást vásároltunk és visszaköltöztünk a városba. A Honvéd utcai Művelődési Házban a városrész kulturális életének, majd városi úttörőelnökként a gyermekprogramok szervezésének egyik irányítója voltam. Az utóbbi másfél évtizedben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara oktatási-szakképzési vezetőjeként tevékenykedtem. Alapító és aktív tagja vagyok több városi civil szervezetnek, és Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Oktatási Kollégiumának. Tizenkét esztendős városi önkormányzati képviselőségemből a legbüszkébb vagyok a belváros fejlődésére és Sóstógyógyfürdő szépülésére.
Két felnőtt gyermekünk és három unokánk van. Beáta közgazdász, jogász, Dianna fogorvos és ma is sikeres versenyúszó.
MEGÚJULT AZ ORGONÁNK
Július, augusztus folyamán megtörtént orgonánk tisztítása, újra intonálása és hangolása, valamint működési hibáinak kijavítása. 8-10 évenként ajánlatos ezt a „karbantartást” elvégeztetni. Amellett, hogy az idő is megérett már erre a munkálatra, most különösen sürgetővé tette az
elmúlt évben a templom belsejében, az orgona körül végzett restaurálási munkálatok miatt lerakódott sok por. Paulus Frigyes, budaörsi orgonaépítő mester vállalta a munkát 3,7 millió forintért. A Nagytemplomért Alapítvány 1,2 millióval járult hozzá, az országos egyház pedig 1,2
millióval támogatta a munkálatokat. Így az egyházközségnek 1,3 millióba került és ezen felül 6
hétig biztosított szállást és kosztot 2-4 mester részére.
A teljes sípanyagot (2.700 db) ki kellett szedniük az orgonából. Mindegyiket külön-külön portalanítani kellett, illetve a síphibákat javították, a dugók tömítéseit szükség szerint cserélték. A
Trombita 8’ sípsort hazavitték és a műhelyben javították. Továbbá a játszóasztal hibáit javították, a működésképtelen elektromágneseket cserélték és a redőnyszerkezet mechanikáját újra
szabályozták. A fújtató motort hangszigetelő dobozba helyezték, illetve a 3. manuálhoz vezető
műanyag szélcsatornát kicserélték fából készültre.
Augusztus végén már ismét teljes csillogásában szólalhatott a most 105 éves orgona.
Szakmailag a munkálatokat alulírott és templomunk orgonistája, Kiss Zoltán ellenőrizte. Állandó kapcsolatban voltunk dr. Kormos Gyula mérnökkel is, aki a MEE műemlék orgonáinak felügyelője, és készségesen segített tanácsaival. Megelégedéssel és örömmel vettük át a kitisztított és újra hangolt orgonát. Kívánom, hogy Isten áldása kísérje szép és értékes hangszerünk
„életútját”, hogy még hosszú ideig szolgálhassa Isten dicsőségét istentiszteleteinken és zenés
áhítatainkon.
Dr. Kovács László Attila, orgonaművész

Október 23-án este 18 órakor ünnepi zenés áhítat lesz.
Közreműködik: Szitháné Megyer Márta (oboa), Kiss Benedek Máté (furulya), Kiss
Zoltán (orgona, zongora) és a gyülekezet énekkara dr. Kovács L. A. vezetésével.
Szeretettel várjuk a Testvéreket!
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”A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány
2015. évi zárszámadása
1. BEVÉTELEK
1.1.
Adományok
1.2.
Folyószámla kamata
1.3.
Betétek kamata
1.4.
Szja. 1% felajánlás
Bevétel összesen:
2. KIADÁSOK
2.1.
Templom belső felújítás
2.11.
Hozzájárulás a kupolák restaurálásához
2.12.
Falikarok átvezetékelése
2.2.
Templomi berendezési tárgyak
2.21.
Új énekszám táblák
2.22.
Márványtábla kiegészítő betűvésés
2.23.
Dísz-székek oltártér körül
2.24.
Hőszigetelő függöny a főbejárathoz
2.25.
Lámpaizzók falikarokhoz
2.26.
Énekkari pódium faanyag
2.3.
Templombelső és környezete rendben tartása
2.31.
Fűnyíró a templomkertbe
2.32.
Porszívó
2.33.
Templomtakarítási kellékek
2.4.
Hitéleti, missziós, kulturális költségek
2.41.
Missziós költség nyári ifj. tábor
2.42.
Hitéleti vendéglátás
2.43.
Festékpatron másolóba /szórólapok stb./
2.5.
Egyéb kiadások
2.51.
Postaköltség
2.52.
Irodaszer, nyomtatvány
2.53.
Bankköltség
Kiadás összesen:
ZÁRÓMÉRLEG

453.000 Ft.
44 Ft.
17.527 Ft.
407.677Ft.
878.248 Ft
1.527.000 Ft
1.500.000 Ft
27.000 Ft
904.260 Ft
82.460 Ft
53.600
504.000 Ft
227.000 Ft
34.900 Ft
2.300 Ft
121.725 Ft
70.975 Ft
24.000 Ft
26.750 Ft
85.215 Ft
37.370 Ft
12.245 Ft
35.600 Ft
37.529 Ft
3.235 Ft
9.860 Ft
24.434 Ft
2.675.729 Ft

Előző évi maradvány:
4.827.481 Ft
2015. évi bevétel:
878.248 Ft
Összesen:
5.705.729 Ft
2015. évi kiadások:
2.675.729 Ft
Pénzeszközök 2015. december 31-én 3.030.000 Ft
Összeállította: Demcsákné Balczó Ildikó, a kuratórium elnöke
Nyíregyháza, 2016. február
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HÍREK MANDABOKORBÓL
CSALÁDI NAP SZEPTEMBER 17-én
Szinte minden időjárás előrejelző portál azt írta, hogy szombaton eső lesz és hideg. Éppen ezért még péntek este sem voltam benne biztos, hogy a következő nap végül hogy fog
alakulni: kimegyünk-e Mandabokorba a családi napra vagy sem. Hiszen zuhogó esőben mit
tudnánk kezdeni a három apróságunkkal?
Szombaton napsütésre ébredtünk. Felkerekedtünk, és 10 órára elmentünk Marcival (4)
Annával (2,5), Ábellel (1) és édesanyámmal. Ámulva láttuk – mikor megérkeztünk – hogy
egy igazi kis gyerekparadicsomba csöppentünk. Három hatalmas ugrálóvár, arcfestés,
kézműveskedés, lovas kocsikázás, póniló, fagylaltozás és még mi minden érdekes dolog. …és
a finom, bőséges ebéd. A nap folyamán többször 15-20 perces gyerek-bibliaóra volt kicsiknek ésnagyoknak.
Nagy élmény volt találkozni, beszélgetni a sok, rég nem látott ismerőssel, és tapasztalni a
gyülekezet összetartó erejét. Egészen különleges érzés megélni – egy ilyen kötetlen, vidám
családi napon is – hogy mi mind a teremtő Isten nagy családjába tartozunk, aki tenyerén
hord mindannyiunkat, és arra is van gondja, hogy ne ázzunk – fázzunk egy nagy fáradsággal,
és sok-sok idővel megszervezett családi napon sem.
Bár az időjárás előrejelzés azt mondta, hogy el fogja mosni a szombati gyülekezeti programot az eső, Isten ezt felülírta. Tenyerét tartotta afelé a közel háromszáz gyerek és felnőtt,
idős és fiatal felé, akik együtt lehettünk ezen az áldott alkalmon. Isten áldását kérjük a szervezők életére és köszönjük ezt a szép napot.
Bencéné Horváth Noémi
SZÁLLÁSHELYEK ÁTADÁSA
Október 2-án, Hálaadás vasárnapján ünnepelni gyűltünk össze a Nyíregyháza–közeli bokortanyába.
Alig négy éve még az alapkőletételekor azért imádkoztunk mennyei Atyánkhoz, hogy segítse az építkezést, most pedig már a tetőtérben kialakított vendégszobákért is hálát adhatunk, ami 19 főnek nyújt szálláshelyet.
Az istentiszteleten dr. Fabiny Tamás püspök szolgált igehirdetéssel. Először a meghívón
található prófétai üzenetről prédikált: „Ezen a helyen békességet adok! – így szól a Seregek
Ura” (Hag 2,9)
„Legyen Mandán ez az épület a békesség helye! – szólt a püspöki intelem. Tudjuk, hogy
ahol szeretettel fogadnak vendégeket, ott angyalokat fogadnak be – olvashatunk erről a
Bibliában. Ebben a békétlen világban az Úr igaz békességet akar adni. Jó lenne, ha híre lenne ezen a vidéken annak, hogy Mandán Isten békessége uralkodik.”
Az egyházközség énekkara dr. Kovács László Attila igazgató lelkész vezényletével két
énekkel örvendeztette meg a jelenlévőket, és szolgált énekkel a szép számú ifjúság is.
Zsarnai Krisztián, a körzet lelkésze röviden ismertette az építkezés történetét, majd köszöntötte az imaházat megtöltő gyülekezetet és az országos egyház képviselőit. Megköszönte a sok önkéntes, áldozatos munkát.
Mindnyájunkat hálára indított a körzet tisztségviselőinek imádsága, és együtt fohászkodtunk azért, hogy ez a hajlék Isten országának ügyét szolgálja Jézus Krisztus által.
A csaknem két órás örömteli együttlét szeretetvendégséggel zárult.
Köszönjük a dolgos kezek fáradozását.
Pelles Ferencné
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HÁLAADÓ CSENDESNAP ROZSRÉTSZŐLŐN
„Hálaadás és Áldás” címmel tartott aratási hálaünnepet a rozsréti gyülekezet október 9-én.
A színes őszi termésekkel díszített imatermet megtöltötték a helyi és városi gyülekezet tagjai. Sztankó Gyöngyi lelkész szavai Jézus példázatával hívogattak: „Íme, minden kész, jöjjetek
a menyegzőre!” Egyedüllét helyett együttlét a mennyei Király asztalánál!
A rozsréti hittanosok és a kisifi tagjai által elmondott zsoltárversek – Berki Armand harmóniumjátékával kísérve – Isten dicsőítésére buzdítottak. Szép válasz volt erre az énekkar szolgálata Dr. Kovács L. Attila karnagy vezényletével.
Dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester előadása komoly elcsendesedésre adott alkalmat. Saját élettörténetén, majd Péter „nagy halfogásán” keresztül mutatta be Isten hatalmát, kereső és mentő szeretetét. Engedelmességből áldás fakad!
Bálint Éva
HÍREK A KOSSUTH GIMNÁZIUMBÓL
o Családi nap
Október 2-ika szombat reggel hét óra. Piruló szalonna és friss zöldség illata tölti be a gimnázium környékét. A Nagy Fakanál Kupa rajtolt el. A lelkes szülői csapatok kóstolóval engedték
útjukra a Nagy Vándorbot Kupában versenyző nagyobb és a DÖK kupában versengő kisebb
diákokat. Már reggel kiderült, a Kossuth Családi Nap olyan rendezvény, ahol jó együtt lenni.
Nyolc órakor a csapatok indításánál, közel 1000 ember gyűlt össze a gimnázium udvarán.
Az évek óta népszerű családi nap, a névadó Kossuth Lajos születésnapjához legközelebb eső
szombat délelőttön szólítja meg minden évben a gimnázium diákjait, szüleit, tanárait. A szülői munkaközösség és az iskolavezetés is fontosnak tartja, hogy legyen egy olyan nap a tanévben, ahol van idő egymás felé fordulni, és jó magyar szokás szerint egy tál finom étel mellett beszélgetni közös kincsükről, a gyermekről.
o Fizika verseny
Iskolánk október 7-8-án rendezte meg a Szalay Sándor Országos Fizika Emlékversenyt. A diákok többek között kísérleti feladatokat oldottak meg, majd elméleti kérdésekkel találkoztak a Legyél te is fizikus! kvíz versenyen. A résztvevők megkoszorúzták Szalay Sándor emléktábláját.
ÚJ ALKALOM GYÜLEKEZETÜNKBEN!
CSICSERGŐ
Szeretettel várjuk az anyukákat/apukákat, nagyszülőket babájukkal, kisgyermekükkel
minden kedden 10:00-től 11:00 óráig vidám, közös, játékos éneklésre
az evangélikus gyülekezeti terembe (Nyíregyháza, Luther tér 14.)
Első alkalom: 2016. október 18.
A kicsik együtt énekelhetnek, játszhatnak édesanyjukkal/édesapjukkal, tanulhatják a korosztályukkal való közös játékot; a szülők/nagyszülők új énekeket és gyermekeknek való imádságokat ismerhetnek meg, megoszthatják egymással tapasztalataikat, kérdéseiket, gondjaikat.
Szervező: Dr. Bálintné Kis Beáta, 06 20 82 45 144
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A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM SZENTELÉSÉNEK 230 ÉVES JUBILEUMÁT
ÜNNEPELJÜK EZEN A HÉTEN. EZ ALKALOMBÓL MEGKÉRDEZTÜK:
Mit jelent Ön számára Nagytemplomunk?
Bencsik Bandi bácsi (90): evangélikus családban születtem 1926-ban.
Szüleim hitben neveltek, naponként olvasták a Bibliát, sokat imádkoztak, énekeltek. 1938-ban konfirmáltam, aztán 1945-ben orosz hadifogságba kerültem, 12 évet töltöttem Szibériában, 1957-ben kerültem
haza. Hiszem, hogy az imádság tartott meg azokban az években, és
azóta is az Úr tart meg engem. Mindig alázattal lépek a Nagytemplomba, mint Isten szent házába, ahol megnyugvást és békességet találok. Az istentiszteleteken hallott igék befogadása után igyekszem azok
szerint élni, példát mutatva a kinti életben is a testvéreknek, hogy
meglássák bizonyságomat a Szentlélek segítségével, az Úr Jézus kegyelméből és az Atya szeretetéből. A kegyelmi ajándékok megélésével tudunk haladni az örök boldogság felé, Jézus
Krisztus szeretetével célunkat elérve távozni az örökkévalóságba.
Brtka Bettina: 16 éves vagyok, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
tanulója. Nemrégiben azon gondolkodtam, hogy melyek azok az épületek, amelyek igazán meghatározó szerepet töltöttek be eddigi életemben. Az otthonunk és az iskoláim mellett elsők között jutott
eszembe az evangélikus templomunk.
Szüleim itt kötöttek házasságot, néhány évvel később itt kereszteltek
meg, majd első osztályos koromtól kezdve minden hetet itt kezdhettem az áhítatokon. Ebben a templomban vehettem először úrvacsorát, valamint az általános iskolától is itt búcsúzhattam. Bár a tanulmányaimat nem egyházi iskolában folytattam, a Nagytemplomban elhangzott Igéket, prédikációkat máig szívemben hordozom, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. Hálát adok, amiért
az evangélikus általános iskola tanulója lehettem, mert itt megismerhettem Őt, az Urat és
tudom, hogy a templom kapui mindig nyitva állnak előttem.
Természetesen a jövőben sem szeretném, hogy ez megváltozzon, ha tehetem, ellátogatok
a Nagytemplomba, részt veszek a gyülekezeti teremben a NYIFI (nyíregyházi ifjúság) foglalkozásain és nagy álmom, hogy egyszer az Úr által mellém rendelt páromnak ebben a templomban fogadjak majd örök hűséget.
Hódi Lászlóné, Ági: a Nagytemplomban 1971-ben konfirmáltam, ezután jártam az ifjúsági órákra és Gáncs Aladár lelkészünk orgonaestjeinek is hallgatója voltam. Felnőttként Isten kegyelméből részt vehettem
egy "csendeshéten", ahol bűnlátásra jutottam és az Úr megtérésre indított. Megtapasztalva szeretetét, felismertem feladataimat a gyülekezetben és a családban. Így gyermekeim kicsi koruk óta hallgatói lettek
az Igének. A napi imádság része lett életüknek és ők is aktív tagjai lettek a gyülekezetnek, az énekkarnak, gyermek bibliaóráknak. Istennek
hála, családunkban a Nagytemplom életünk fontos eseményeinek a
helyszínévé vált. Ahányszor csak ott vagyok, érzem az Úr békességét, jelenlétét, és azt, hogy
szól hozzám. Isten háza az evangélikus Nagytemplom, ahol Ő jelen van!
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Simkó János bácsi (92): Hívő evangélikus családunk volt, minden vasárnap jöttünk a Nagytemplomba az istentiszteletre. Otthon is imádkoztunk és énekeltünk együtt, ezt édesanyám
szorgalmazta. 1936-ban konfirmáltam. 18 évesen hadifogolyként
Ukrajnába kerültem, ahonnan csontra soványodva az Úrtól kapott
emberfeletti erővel sikerült hazajönnöm, 19 évesen, halálos betegen. Neki köszönhetem, hogy felgyógyultam, hogy dolgozni tudtam, hogy megházasodhattam. 56 éves voltam, amikor megtértem,
addigra már a feleségemet is elvesztettem. Gyermekünk nem született, azóta Isten kegyelméből egyedül élek. Naponta olvasom a
Bibliát, imádkozom, minden igehirdetésre és úrvacsorára eljövök a
Nagytemplomba. A zenés áhítatokra is eljárok, a zenét és az éneklést nagyon szeretem. Mindig is a nagytemplomi gyülekezet tagja
voltam, sok munkát végeztem a gyülekezetben, padokat javítottam
és a Nagytemplomban az istentiszteleteken, egyéb alkalmakon rendszeresen perselyezek.
Egykori Kossuth-os diák visszaemlékezése az 1956-os forradalomra
1956. október 26-án Nyíregyházát is elérte a forradalom szele. Abban az időben a Kossuth Lajos Gimnázium tanulója voltam. Ahogy visszaemlékszem, délelőtt az iskola diákjainak
fele kivonult a kozák lovas-szobor ledöntéséhez. A többi diákkal kisereglettünk az iskola
előtti Vörös hadsereg útjára, ahol zárt sorokban, fegyelmezetten vonultunk a Tanácsháza
elé. Nemsokára megjelent a Városi Forradalmi Munkástanács, köztük iskolánk tanulója
Dandos Gyula, aki a Diákbizottság elnöke volt. Beszédek hangzottak el, majd teherautókra
szállva kimentünk a Morgó temetőbe. Innen a Rendőrkapitányság, illetve a börtön elé mentünk. Emlékezetem szerint említésre méltó atrocitások egyik helyen sem voltak. Dandos
Gyulát később elfogták, börtönbe vitték és 1957 kora tavaszán ismeretlen körülmények között hunyt el. Holttestét azóta sem találták meg. Október 30-án a Debreceni utcán gyalog
mentem a szüleimmel a Déli temetőbe. Nagyszüleim sírjához igyekeztünk, s akkor még
mindig jöttek folyamatosan a szovjet páncélosok, tankok, Budapest felé tartva. Meglehetősen nagy sebességgel haladtak. Egy 60 év körüli néni kannával a kezében át akart menni az
úttesten a szemben lévő kúthoz vízért. Az egyik tank elgázolta, lánctalpával átment az idős
nénin, aki azonnal meghalt.
Végezetül Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán című versének utolsó két versszakát
idézem, melyet 1956. október 26-27-én írt:
Zalai László
A háromszín-lobogók mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét,

a fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy a pesti utcán hullt a vér.

Október 23-án a Nagytemplomban a 10 órakor kezdődő istentiszteleten
Horváth-Hegyi Áron, Nyíregyházáról származó sámsonházi lelkész hirdeti az igét.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelések:

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

Kresztyankó Zalán, Holes Hanga, Gerhard Anna, Varga Naómi, Palcsák Levente,
Bacskai Bíborka, Horváth Olivér, Rompa Emma Zoé, Benkő Odett, Pristyák Bálint,
Bánhegyesi Milla, Kárpa Krisztián, Veczán Zoé Hanna

Házasságkötések:

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

Agócs Szilveszter és Hetey Nóra, Bogár Attila és Nagy Krisztina, Dankó László és
Kordován Edit, Mikó Péter és Labbancz Zsuzsanna, Barkaszi Attila és Borsi Noémi
Nóra, Kecskés Barnabás Viktor és Akli Edina Nikoletta, Maros Gábor és Márföldi
Éva, Bodrogi Csaba és Barzó Hajnalka
Halálozások:

„Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…”

Jávor Mária (60), Subert Pálné Kovács Ilona (88), Bíró Mihályné Lojek Erzsébet
(90),Palicz Tíbor (51), Honvéd Pál (64), Hernádi Béláné Nagy Ilona (67), Csengeri
Csaba (29), Barbócz Lajos (67), Siska László (81), Bánszki János (83), Bogár
Mihályné Gyarmati Julianna (83), Tomasovszky József (87), Éles Istvánné Pristyák
Zsuzsanna (88), Erdősi Jánosné Filcsik Jolán (92), Gulyás Mária (52), Pristyák
János (59)
Összeállította: Horváth Csabáné
November 20-án, Örökélet vasárnapján a Nagytemplomban 10 órakor kezdődő
istentiszteleten név szerint is megemlékezünk mindazokról, akiknek temetése
egyházközségünkben az elmúlt egyházi esztendőben történt.
Ezúton is hívunk minden hozzátartozót, barátot és ismerőst, emlékezzünk együtt
halottainkra imádsággal, bátorítást, vigasztalást merítve Isten Igéjéből.

Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit

Október 24-28. hétfő-péntek 18 óra, reformációra készülő igehirdetés sorozat a gyülekezeti
teremben:
Meghívott vendég-igehirdetőink:
Hecker Márton metodista lelkész (hétfő)
Cserés Attila baptista lelkész (kedd)
Dr. Gaál Sándor református teológiai tanár, esperes (szerda)
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Október 28.

Tóth László római katolikus plébános (csütörtök)
Dr. Kovács László Attila - evangélikus lelkész (péntek)
péntek 1630 NYIFI reformációi délután

NOVEMBERI ELŐZETES
November 5. szombat 10 óra, konfirmandus nap Mandabokorban
November 6. vasárnap 17 óra Evangéliumi aliansz imaközösség, baptista imaház
November 13. vasárnap 9-12 óráig adventi készülődés gyerekeknek a gyülekezeti teremben
November 24., dec. 01., 08., 15. csütörtök 16 óra, ádventi - karácsonyi kreatív bibliaórák,
Rozsrétszőlő Gyülekezeti Ház (több generációnak)
DECEMBERI ELŐZETES
December 12-15. hétfő-csütörtök 1730, ádventi esték Rozsrétszőlőn
December 18. ádvent 4. vasárnapja 16 óra, gyermekek és fiatalok karácsonyi ünnepsége az
evangélikus általános iskola dísztermében
December 19-21. hétfő-szerda 17 óra, ádventi evangélizáció, Borbánya
December 22.
csütörtök, gyermekkarácsony Borbányán
December 23.
péntek, gyermekkarácsony Vargabokorban
 ÓRAIGAZÍTÁS! 
Október 30 –án, vasárnap hajnalban, áttértünk a téli időszámításra.
E naptól kezdődően az esti istentiszteletek és bibliaórák kezdési időpontja
a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben 17 órára módosul!
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: 2016. december 22.
Lapzárta: 2016. december 8.
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 900 pld.-ban.

