
 

 

 

 

Ószövetségi szociális rendelkezés, 
Istentől kapott időszerű feladat. 

 

 Igénk olyan magatartásra figyelmeztet, amelyben megtapasztalhatóvá válik az istenfélő 

ember embertárs iránti szeretete, de egyúttal Isten iránti engedelmessége is. 

 Nagyon sok ember ismeri a hontalanság és otthonvesztés nehéz, fájdalmas érzését. 

Modern népvándorlások korában élünk. Nem csak külföldről érkeznek hírek menekültek-

ről, szülőföldjükről elvándorlókról. A Dunántúl is tele van Szabolcsból és Dél-Alföldről 

áttelepült családokkal, hozzánk pedig Erdélyből és Kárpátaljáról jönnek jobb életkörülmé-

nyeket keresők. Nem könnyű a helyzetük azoknak, akiknek új környezetben, számukra 

idegenek között kell új otthont találniuk. Helyzetüket a körülöttük élők tehetik elviselhe-

tőbbé vagy terhesebbé. Az talál otthonra, aki segítőkész, befogadó szomszédokra és embe-

ri közösségre talál. 

 Az idegenektől azért félünk, mert nem ismerjük őket, és nem tudjuk, hogy mit várha-

tunk tőlük. A jóindulatú magatartásban ott van a megelőlegezett bizalom, a szeretőkészség 

megnyilvánulása, és ennek kapcsolatteremtő ereje van. A nehéz helyzetben lévő számára 

biztatás: Együtt érzünk veled, melletted állunk. 

 A „nem közölünk valókkal” szembeni szeretet nem ment fel a „közülünk valók” iránti 

szeretet alól. Mindig elszomorító, amikor pl. egy idős családtag „idegenné” lesz a család-

ban, mert nincs helye gyermekei vagy unokái életében. Olyanná válik, mintha a múltból itt 

maradt „jövevény” lenne. Maradiak a szokásai, elavult a gondolkodásmódja, nehezen elvi-

selhetők a betegségei, terhes az egész élete. Ő az, aki szociális gondozásra szorul. 

 A szeretet, amelyről igénk szól, nem kedvtelés, önmagunk örömét szolgáló jótékony-

kodás, hanem áldozathozatal, tehervállalás, a másik javát szolgáló magatartás. 

 Böjti időkben járunk. Ez a bűnbánati idő figyelmeztet, önvizsgálat, önfegyelem, ön-

megtartóztatás nélkül hitünk elveszti erejét, szavaink üressé válnak. 

 Végig kell gondolnunk, mit jelent számunkra az „idegen” szeretete, félelmünket, bi-

zalmatlanságunkat hogyan tudja legyőzni Isten iránti hálából fakadó segítőkészségünk. 

Istentől kapott böjti feladat ez. 

Magyar László   

X. évf. 03. szám 

2001. Március 

Így szól az Úr: Olyan legyen a köztetek tartóz-

kodó idegen, mint a közületek való bennszü-

lött. Szeressétek mint magatokat.  
/3.Móz. 19,34/ 
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Emlékeztető a 2001. február 16.-i presbiteri ülés épület felújításokat 

érintő napirendi pontról 

 

 

A következőkben a gyülekezet felújítási munkáival kapcsolatban hangzott 

el tájékoztatás ill. előterjesztés Demcsákné Balczó Ildikó másodfelügyelő 

által. 

 A Luther tér 14. sz. alatti gyülekezeti épület keleti szárnyában két szoba, 

és a hozzátartozó előtér évek óta használaton kívül volt, illetve raktározásra 

vették igénybe. E helyiségekre régóta szükség lenne a gyermekmunkában, 

az énekkar szólampróbáinál és a gyülekezet egyéb rendezvényeinél. 

 

 A szobák kiürítése időközben megtörtént és a festési munkákra a presbi-

térium már előzetesen megadta jóváhagyását. A régi festékréteg eltávolítá-

sa során derült ki, hogy a mennyezet rendkívül rossz állapotban van, ennek 

időtálló módon való rendbe hozása 200 ezer Ft. többletköltséget igényelne. 

A presbitérium ezt az összeget egyhangúlag jóváhagyta. 

 

 A Nagytemplom felújításával kapcsolatban a következő tájékoztatás 

hangzott el: 

 -Az Isobau Építőmérnöki Részvénytársaság 1999-ben árajánlatot tett a 

templom teljes külső-belső műemléki helyreállítására vonatkozóan. Bozo-

rády Zoltán esperes úr javaslatára kereste fel a másodfelügyelő Merza Péter 

vezérigazgatót, hogy újabb árajánlatot kérjen, melynek alapján a felújítást 

szakaszolni lehetne, így a szükséges pénzösszeget adományok gyűjtésével, 

és pályázatokkal próbálnánk előteremteni. 

 

 Több érv is szól amellett, hogy az Isobau Rt. legyen a leendő kivitelező. 

Építőipari Mesterdíjjal kitüntetett cég, a kiváló minőségű munka nekik is 

érdekük lenne, hiszen a Nagytemplom referencia munka lenne számukra. 

Az Rt. Nyíregyháza központú, mely további előnyöket jelent idegen me-

gyei, vagy más országbeli cégekkel szemben. 

 

A tájékoztatást a presbitérium elfogadta. 

 
„ Meg kell írni ezt a jövő nemzedéknek,  
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 hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép.” 

(Zsolt.102,19)  

 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK RÖVID TÖRTÉNETE 
2. rész. 

Az első nehézségek 
 

 A fényt mindig követi az árnyék, jó napokra sokszor rosszak következnek. Így 

volt ez nemegyszer egyházközségünk életében is. A 300 szarvasi, békéscsabai, 

mezőberényi, orosházi és tótkomlósi gazda a nyíregyházi határban 1753 őszén a 

vetést elvégezte, s valószínűleg hazamentek a családjaikhoz. 

A Békés megyei földbirtokosok –elsősorban Harruckern báró- féltek a tömeges 

elvándorlástól, s így a gazdák közül jó néhányat „a legocsmányabb tömlöcbe” ve-

tettek, hogy így a többieket elijesszék. 

Harruckern János ellenségessége kissé érthető, hiszen 30 évvel korábban Zólyom-

ból, Gömörből, Abaújból és máshonnan ő hozott Szarvasra szlovák ajkú, evangé-

likus telepeseket a szabad vallásgyakorlás ígéretével, s most nem szívesen vált 

volna meg tőlük. 

 Rabtársaik sorsán szomorkodtak az emberek, de tenni értük nem mertek. Egy 

bátor ember akadt –méltó arra, hogy nevét megemlítsük- Reguly Sándor „oskola-

tanító”, aki Károlyi grófhoz fordult esedező levélben, melyre meg is érkezett a vá-

lasz: a békési alispánnál kieszközölte a foglyok szabadon bocsátását. 

 Ez szigorú megfenyítés után meg is történt, de Nyíregyházára csak azzal a fel-

tétellel engedték el őket, hogy háromévi adót lefizetnek régi földesuraiknak. 

 A másik nehézség itt várta őket: báró Palocsay özvegye, Pethő Rozália meg-

haragudott Károlyi Ferencre az „önkényes intézkedései miatt, szándékainak bosz-

szus szívvel ellenére dolgozott” és régi jobbágyait pártfogolta.  

Ezek vérszemet kapva, az új telepeseket „bosszantották, csúfolták, munkáikat gá-

tolták” egyszóval, ahol lehetett megkeserítették életüket. 

Szabolcs Vármegye vezetése is újabb terhet rakott rájuk: az elbocsátott lusta, régi 

telepesek 700 váltóforint adóhátrálékának megfizetését az új gazdákra rótta. Ezek 

békességet és nyugalmat óhajtva becsülettel lefizették az idegen adósságot is. 

 Az új telepeseknek ez a tette váratlanul megfordította a közhangulatot, még 

Palocsayné is megenyhült irányukban és szántóföldjei fele részét bérbe adta nekik. 

(Forrásmunkák: A Nyíregyházi Evangélikus Eklézsia története 1841. kézirat 

 Demján Sándor: „Történelmi pillanatok a Szarvasi Evangélikus Egyházköz-

ség múltjából”. Szarvasi Krónika 1997) 

Demcsákné Balczó Ildikó 
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Böjt 
 

 

Ebben a világban a fogalmak össze vannak keverve. Nem az a kará-

csony, amit mi annak gondolunk. Nem az a húsvét, amit mi annak mon-

dunk. A biblia is ilyen fogalmi értelmezéssel kezdődik, amikor elnevezi a 

világosságot nappalnak, a sötétséget éjszakának. A második napon a vize-

ket választja szét. A szilárd választóvonalat elnevezte égnek, vagyis 

mennynek. Aztán megállapítja, hogy ez így jó, ezt így kell érteni. Ezen szi-

lárd választóvonal megértéséhez mondja el Jézus az Újszövetségben az Is-

ten országáról, vagyis az Ő királyi uralmáról szóló példázatokat, hogy 

megértsük az Isten országa és a világ közötti különbséget.  

 

 A böjttel kapcsolatban olvassuk Ézsaiás 58. fejezetében, hogy mi az iga-

zi böjt. Erre a mai keresztyén ember, aki azt hiszi, hogy ő már mindent ért a 

bibliából, azt kérdezi, most már végre mondják meg, hogy mi az igazi böjt. 

Erre a kérdésre csak alázatosan lehet válaszolni. Jézus adja meg a helyes 

feleletet. Ő azt mondja azoknak, akik Őt komolyan követni akarják: „Ha 

valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét 

és kövessen engem.” (Máté 16,24) Tehát az igazi böjt saját énünk megta-

gadása. Isten minket saját képére és hasonlatosságára teremtett, vagyis is-

tenközpontúnak. Ezt az istenképet cseréltük fel ördögi képmásra. 

(Róm.1,23).  

 

Teremtménytársainkat nem szeretjük, hanem gyűlöljük. Többre becsül-

jük sokszor az állatot, mint az embert. Ebben a megromlott énünk a vétkes. 

Azért jött a világ Világossága, hogy felismerjük magunkban a sötétséget. 

Amíg nem szeretjük embertársainkat, addig nem tudunk helyesen viszo-

nyulni az állatvilághoz, sem a természethez. Az a nagy örömhír, hogy nem 

kell sötétségben, gyűlölködésben maradnunk. Ha felismerjük magunkban a 

sötét gyűlöletet, amelyet mi esetleg az érdekközösség udvarias ruhájába öl-

töztetünk, akkor felébred bennünk a bűnbánat, megkeseredünk szívünkben, 

ahogyan ez az első pünkösd napján történt.  
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Fel kell ismerni, hogy a házastársak közötti vonzódás, szülő és gyer-

mek közötti kapcsolat, nagyon ingatag alapokon nyugszik, és könnyen fel-

borul. Arra való a böjt, hogy megismerjük saját romlottságunkat és megta-

nuljunk szívből kiáltani azon Szeretet után, aki önmagát halálra adta ér-

tünk, és ezzel a szeretettel, önmagunkat megtagadva, naponkénti bűnbánat-

ban járva adjuk életünket felebarátainkért. 

Endreffy Zoltán    
 

 
 

 

Egyházmegyei Kántortalálkozó 

 

 

A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye gyülekezeteinek kántorai, -élve a nyíregyházi 

evangélikus egyház vendégszeretetével,- 2001. február 24-én először találkoztunk 

a tisztújítást követően. 

Összejövetelünknek kettős célja volt: 
-megismerni gyülekezeteink jelenlegi helyzetét – egyházzenei vonatkozásban, 

Első lépcsőként kántor, hangszer, kotta, helyettes kántor biztosítása, szükség 

szerint továbbképzés megoldása. 

A résztvevők, egyetértettek a következőkben: 
-az evangélikus énekeskönyv „lelki kincsesbánya”. Évszázadok csiszolták dal-

lamait, és megismertetése továbbadása fontos feladat, főként fiataljaink számá-

ra. 

-a templom hangszere a sípos orgona. Az orgona pneumatikus, levegővel mű-

ködő hangszer. Pneuma: görög szó, jelentése lélek, lehelet, életet adó, vagyis az 

orgona szerkezetet átjárja a levegő, a „lélek”, így együtt „lélegzik, él” a gyüle-

kezettel. 

Az orgona egyedi készítésű, talán szabad az emberhez hasonlítani, aki „egyéni-

ség” milliók között is. Több mint ezer év tapasztalatával épülnek a mai hangsze-

rek. Apáról – fiúra száll a mesterség, és az a szeretet, ami az orgonához köti őket. 

Egy-egy orgona muzsikáját még szépapáink is hallhatták, és dicsőíthették hangjá-

val a Mindenható Istent. 

Egyházmegyénkben hat önálló gyülekezet van, ill. a nyíregyházi öt körzetre van 

osztva. A hat gyülekezetben mindenütt szolgál kántor. A nyíregyházi gyülekezet 

két körzetében kellene megoldani a kántorutánpótlást, ill. képzést. Hangszereink 

állapota változó, itt is kívánatos lenne az előrelépés. 



Hírmondó 2001. március 

 

6 

Örömmel jelenthetem a testvéreknek, hogy egyházmegyénk három gyülekeze-

tében: Kertváros, Nyírszőlős, nyíregyházi Nagytemplom, énekkar is működik, és 

Debrecenben kamarakórus szolgál alkalmanként. 

  Bízom abban, hogy a megtartott találkozó a gyülekezetek épülését és az Isten di-

csőségét fogja szolgálni. 

 

                   Jávori Pál 

Egyházmegyei Zenei előadó 
 
 

Bozorády Zoltán Esperes  60. születésnapjára 
 

„Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, 

mindmáig hirdetem csodáidat. 

Istenem, ne hagyj el 

késő vénségemben sem, 

míg csak hirdethetem hatalmadat, 

nagy tetteidet a jövő nemzedéknek.” 

(Zsolt. 71, 17-19) 

A zsoltáros fenti szavaival szeretettel köszöntjük Bozorády Zoltán esperesün-

ket 60. születésnapja alkalmából, aki már 23 éve szolgál gyülekezetünkben felesé-

gével együtt. 

„Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit 

és Isten titkainak sáfárait.” (I.Kor.4,1),  

„Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, 

   bátorít, vígasztal”. (I.Kor.14, 3-4) 

 

Új szövetség szolgája Ő, nem betűé, hanem a Léleké, amely megelevenít. 

Munkája gyümölcse pedig mi vagyunk, a gyülekezet együtt és egyen-egyenként. 

"Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem 

az élő Isten lelkével írva: nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira."  

(II.Kor. 3, 2-3.) 

 

Isten bőséges áldását kérjük Bozorády Zoltán püspökhelyettes további szol-

gálatára, életére és egész családjára.  

 

Balla Gáborné   

2sz. körzet felügyelője 

 

 



Hírmondó 2001. február 

 

7 

 

„Kicsi fényemmel világítani fogok” 
 

 Kiss Krisztina beszámolóját a DOULOS tengerjáró hajón töltött hároméves 

szolgálatáról, február 4-én hallhatták az ÉLIM-ben a missziós bibliaóra résztvevői 

„Kicsi fényemmel világítani fogok…”címmel. Az énektanulás után 11 lelkes ön-

ként vállalkozó fiatal segítségével Krisztina bemutatta, hogy közülük hat már kap-

csolatba került a Bibliával, a többi öt még nem ismeri a Szentírást. Ők a hinduk, a 

muzulmánok, a buddhisták, a kínaiak. Hívott melléjük öt vállalkozó misszionári-

ust. Álljanak oda, ahol a legnagyobb szükség van rájuk! Bizony nálunk is a valós 

arány köszönt vissza: általában oda mennek a misszionáriusok, ahol már kialakult 

gyülekezetek vannak. S csak egy megy oda, ahol nagyon veszélyes az „Örömüze-

net” hirdetése. 

 Krisztina 14 gyermekes család hetedik gyermeke, akik mindnyájan keresztyé-

nek. Ebből a családból hárman már szolgáltak misszionáriusként. Úgy érezte, neki 

is ezt kell tennie: „Egy kis időmet én Istennek ajánlom, naponta megtapasztalva 

az ima erejét, isten közelségét.” Elhívásának története után diaképes előadását lát-

hattuk, hallhattuk. 

 A DOULOS hajó 1914-ben épült, két évvel fiatalabb a Titanic-nál. Napjaink-

ban a világ legöregebb tengerjáró hajójaként járja a kikötőket a világ „legnagyobb 

könyvesboltjaként”, fedélzetén keresztyén munkatársakkal. A DOULOS görög 

szó, szolgát jelent. A 350 fős személyzet minden napját reggeli csendességgel 

kezdi.  

 Krisztina először ápolónőként, majd könyvárusként szolgált a hajón. Lae-ben a 

Bálint család vendégszeretetét is megtapasztalhatták. A hajó útját komoly szerve-

zőmunka segíti. A településeken előre tudnak a lakosok a hajó érkezéséről. Min-

dig rengetegen várják őket. Hosszú sorokban, órákat állnak az emberek, hogy fel-

jussanak a hajóra. Minden kikötőben két hétig tartózkodnak. 

 Az Arab-öbölben végig cenzúrázták könyveiket: volt, amikor titkosrendőr is 

hallgatta az evangélizációt. Burma könyvadományt kapott tőlük.  

A buddhista gyermekek örömtelenek, mosolytalanok, megközelíthetetle-

nek. Sok a gyermekotthon, mert a szülők Buddhának ajánlják csemetéiket. Imád-

kozzunk a burmai gyermekekért, hogy kapjanak szeretetet gondozóiktól- kérte 

Krisztina. Volt, ahol ruhagyűjtéseket szerveztek, sok helyen csak a nehézségeikről 

beszélgettek az emberekkel.  

 A Fülöp-szigeteken, Manilában az utcagyerekek a szemétdombokon élnek, 

végtelen szegénységben. A szülők nem iskolába, hanem piacra, vagy gyűjtögetni 

küldik őket. A DOULOS segítségével juthattak bibliák Brunei-be, ahol a dúsgaz-

dag szultán is felkereste a hajót. Az arab országokba más módon nem juthat el az 

Ige. Bibliaiskola is van a hajón. Isten az asztalosokat, lakatosokat, mindenkit fel 
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tud használni, és mi hétköznapi emberek is Jézus Krisztus hírvivői lehetünk. Ez 

mindennapi tevékenységünkké válhat. 

 Ki a legnagyobb misszionárius Isten előtt? Kicsiny kötelet mutatott előadónk, 

mely így „szólt”: „én csak imádkozok”. A hosszabb kötél azt mondja: „én úgy 

gondolom, többet teszek a misszióért, hiszen adományokat is adok”. A még hosz-

szabb kötél ezt üzeni: „én misszionárius voltam, akkor én vagyok a legnagyobb!”. 

Isten előtt mindenki egyforma misszionárius. Melyik utat választod? Ha mást 

nem, hát imádkozzunk, ez a feladatunk! 

 „Add Uram, hogy értsük szavadat, hiszen útjaid végtelenek”- fejezte be Bálint 

Zoltán imádsággal a missziói együttlétet. 

 „Kicsiny kis fényemmel világítani fogok, áldom őt minden nap és mindenhol”- 

hangzott az ének.  

Kriska Anikó    

ÉLIM Missziós Bibliaköri tag 
 

 

Hírek a Luther Márton Kollégium Életéből 
 

 -Az Országos Presbitérium jóváhagyta a kollégium Igazgatótanácsába javasolt 

személyeket. Megtartottuk alakuló ülésünket. Új tagok az Igazgatótanácsban: Bo-

zorády Zoltán esperes-püspökhelyettes, valamint Dr Bodnár Zsolt felügyelő. Az 

Igazgatótanács újraválasztott elnöke ismét Laborczi Géza lelkész lett. 

 -Noha még nem teljesen biztos a szeptemberi költözés, már megkezdtük annak 

szervezését. Kértük a szülők hathatós segítségét ehhez a munkához, mely ha  

Istenünk engedi, augusztus első napjaiban fog elkezdődni. 

 -Januárban részt vettünk az ökumenikus imahét istentiszteletein. 

 -Jó hangulatú farsangi estet rendeztünk, jelmezekbe öltöztünk, az egyes hálók 

lakói műsorral lepték meg a kollégium többi lakóját. 

 -Az első félév lezárása után szülői értekezletet és közgyűlést tartottunk. Mindkét 

fórumon elsősorban a tanulmányi és fegyelmi helyzetet vitattuk meg. A kollégium 

tanulmányi átlaga 3.36, amellyel nem vagyunk elégedettek. Szinte valamennyi di-

ák ígéretet tett tanulmányi eredményének javítására. 

 -Köszönetünket fejezzük ki minden gyülekezeti tagnak akik vállalták kül-

földi diákjaink esetenkénti hétvégi elhelyezését. 

 

Nyíregyháza 2001. március 3.          Martinovszky István 

igazgató   
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2001. március 25-én áttérünk a nyári időszámításra, ezért az esti 
istentiszteleti alkalmak, bibliaórák 1800 órakor kezdődnek. 

Az ifjúsági óra a gyülekezeti teremben szombatonként 1730 órakor 
kezdődik. 

 
 

 

 

 

 

 

❖ Márc. 11-én, -vasárnap- 1700 óra, ifjúsági istentisztelet a gyülekezeti 

teremben. Szolgál: Szabó János, nagycserkeszi lelkész. Nemcsak 

fiatalokat várunk erre az alkalomra, ahol most lehetőség nyílik a 

gyülekezet tagjainak is megismerni a fiatal lelkészt, aki a közel-

múltban került egyházmegyénkbe. 
 

❖ Márc. 18-án, BÖJT 3. vasárnapján 1700 órára, a gyülekezeti terembe 

esti istentiszteletre hívjuk nyugdíjas és idős testvéreinket. 

 

 

❖ Márc. 19-23-ig, hétfőtől-péntekig böjti sorozat lesz a Kistemplom-

ban, vendéglelkészek szolgálatával. 

 

❖ Márc. 25. A Nagytemplom alapkőletételének 217. évfordulója.    
Őseink 1784-ben e napon rakták le a templom alapkövét. Az esti is-

tentisztelet 1800 órakor kezdődik a gyülekezeti teremben. Igét hirdet 

Vass Edit Szeréna, nagykállói református segédlelkész.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyülekezeti alkalmak 
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Áprilisi előzetes 
 

❖ Ápr. 1. A vasárnap 1800 órakor kezdődő egyházzenei esten, Kovács 

Szilárd szolnoki orgonista lesz a vendégünk, aki a Liszt Ferenc Ze-

neművészeti Főiskola orgona tanszakának végzős hallgatója. Taná-

ra: Karasszon Dezső. 

❖ Ápr. 8. VIRÁGVASÁRNAP. Délután 1600 órakor a Kossuth gimnázi-

um dísztermében a gyermekbibliakör tagjai adják elő húsvéti műso-

rukat, amit szeretetvendégség követ. Ide várjuk gyülekezetünk tag-

jait is, mert a 1800 órakor kezdődő istentisztelet helyszíne szintén a 

gimnázium díszterme. 

❖ Ápr. 9-11-ig, hétfőtől-szerdáig nagyheti sorozat a gyülekezeti terem-

ben. 

❖ Ápr. 12. NAGYCSÜTÖRTÖK. 1800 órakor istentisztelet és úrvacsora-

vétel a Nagytemplomban. 

❖ Ápr. 13. NAGYPÉNTEK. Istentisztelet a vasárnapi rend szerint. 

❖ Ápr. 9-13-ig, hétfőtől-péntekig nagyheti sorozat lesz a rozsréti Beth-

lehem gyülekezeti házban, vendéglelkészek szolgálatával. 

❖ Ápr. 15. HÚSVÉT ÜNNEPE. A Nagytemplomba 1800 órára zenés áhí-

tatra várunk minden érdeklődőt. Közreműködik a gyülekezet, ének- 

és zenekara. 

 

Várjuk olvasóink észrevételeit, javaslatait. 

A legközelebbi szám tervezett megjelenési időpontja: 2001. április. 13. 

Lapzárta: április 1. 
Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. 

Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: Hétfőtől-péntekig 9-13 és 15-17 óráig 

szombaton: 9-12 óra között. 

 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné, Jármezei Ditta 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

Készült: OKTESZT kiadó nyomdájában 1500 pld.-ban. 


