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Egy evangélikus, óriás csúcsokat meghódító hegy-
mászó fiatalembert megkérdeztek:  
- Mi hajt ilyen életveszélyes, kockázatos célok felé?  
- Az, hogy el akarom érni, megtalálni azt, AKI ott 
van, az Istent… - válaszolta egyszerűen. 
 
Sokszor érezzük mi is úgy, hogy valami nagy utazás végén ott lesz Ő (többek között ezért is 
divatosak a zarándok utak). Mennyiszer teszünk meg feleslegesen sok száz kilométert, és 
nem találjuk azt, akit, amit keresünk.  

Mózes mondata egyszerűen, világosan hangsúlyozza havi igénkben, hogy nem kell 
rendkívüli teljesítményeket produkálnunk, sem átúszni nagy vizeket, sem a mennyekbe 
felkapaszkodni, vagy barlangok mélyén kutatni, ahhoz, hogy megtaláljuk, elérjük Istent. 
Egyszerűen hinnünk lehet, és megérteni, hogy Isten, Jézus Krisztusban való hit által, ben-
nünk él, egészen közel van, és meg akar tartani. Erre hivatkozik Pál apostol a Római levél 
10. fejezetének 8. versében: „közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben”, mégpe-
dig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. 

Mit kell teljesítenünk? A Mózesnek adott törvényt Jézus túlteljesítette, mert nem el-
törölte, hanem annak teljesítésében a legmesszebbre ment és életét adta szeretetből; te-
hát a törvény betöltése, a szeretet kettős parancsolatának teljesítése: „Szeresd az Urat, a 
te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és feleba-
rátodat, mint magadat.”(Lk 10,27) Isten megtalálásának útja nem az erőfeszítés és a saját 
elképzelésünk szerinti törekvés, vagy kegyes cselekedetek hajszolása, mert Isten egészen 
közel van, ahogy József Attila szépen megfogalmazta: „Az Isten itt állt a hátam mögött s én 
megkerültem érte a világot”. 

 
Kérjük Őt, hogy helyesen érthessük igéjét, érezzük naponta közelségét, akaratát el-

fogadva lehessünk Isten munkatársai. Teljesítsük a Tőle kapott szeretetet, és adjuk tovább 
a ránk bízott örömhírt. 

Sztankó Gyöngyi lelkész 

 

„OLY TÁVOL VAGY TŐLEM, ÉS MÉGIS KÖZEL”? 
 

„Sőt inkább nagyon közel van hozzád az ige, 
 a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt!”  

(5Móz 30,14) 

 

 

(Zsolt 44,9-10) 
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A presbitérium a következő napirendi pontokat tárgyalta meg és fogadta el: 
 A testület elfogadta az új választói névjegyzéket, amelyen örvendetes, hogy az előzőnél több 

név szerepel. 
 A finn vendégeket - az eredeti terv szerint - az idén ősszel szeretnénk meghívni. 
 A gyülekezeti terem átalakítása miatt szükséges az épületben működő óvodai csoportnak új 

helyet találni a 2018-2019-es tanévre, mert a Közép utcai óvoda átalakítása ez előtt az idő-
pont előtt nem várható. A Vécsey közi óvodában van egy használaton kívüli, jó állapotban lé-
vő csoportszoba, melyet az önkormányzat szívesen átenged nekünk egy évre. Ezzel kapcso-
latban a presbitérium felhatalmazta az elnökséget, hogy a megállapodást készítse elő és írja 
alá. 

 A presbitérium jóváhagyta az evangélikus általános iskola és óvoda intézményvezetője részé-
re a tantestület többi tagjával azonos mértékű béren kívüli juttatást. 

 Az evangélikus általános iskola és óvoda 2016/2017-es tanévéről szóló szakmai beszámolóját 
a presbitérium megtárgyalta, és tudomásul véve az Országos Egyház illetékes bizottságának 
értékelését, azt elfogadta. 

 Ezek után a presbitérium meghallgatta az egyházközségi tisztújítás ütemtervéről szóló tájé-
koztatót. Az egész gyülekezetet érintő fontosabb időpontok: 

 

 2018. március 18. vasárnap 1000 - Összgyülekezeti választási közgyűlés 

 2018. március 29. nagycsütörtök esti istentiszteleten: a megválasztott tisztségviselők beik-
tatása 

 
 Végül a presbitérium tájékoztatást hallgatott meg egy új szolgálati gépkocsi vásárlásáról, 

melynek 50%-át az Országos Egyház adományaként kaptuk meg, s amely Sztankó Gyöngyi 
lelkész által eddig használt, illetőleg teljesen használhatatlanná vált személygépkocsit fogja 
pótolni. 

 
Híradás a Nagytemplom – Gyülekezeti terem felújításáról 
 
Legutóbbi híradásunk óta csak kis lépésekről tudunk beszámolni 

1. Az óvoda kiviteli tervei elkészültek, azonban az eredeti pályázatban meghatározott 5 év 

fenntartási idő – a mi számításunkkal ellentétben – csak 2018 decemberében zárul le, 

ezért az átalakítást csak 2019-ben lehet megkezdeni. 

2. A Nagytemplom restaurálásának, valamint a Gyülekezeti terem felújításának tervezése 

várhatóan napokon belül befejeződik. 

3. Szóbeli ígéretet kaptunk arra, hogy az átalakítás bejezési határidejét 2019. második félévé-

re fogják módosítani, így minden tervezett munkával el tudunk készülni. 

 

Dr. Kovács L. Attila 
 igazgató-lelkész 

Dr. Bálint Zoltán 
 felügyelő 

BESZÁMOLÓ A PRESBITÉRIUM 2018. JANUÁR 31-én TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 
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A Magyarországi Evangélikus Egyházban hat évenként általános tisztújítást kell tartani. Törvé-

nyeink szerint a 2018. év első negyedévében kell megtartani az egyházközségi választásokat, 
melynek során meg kell választani az egyházközség nem-lelkészi tisztségviselőit (felügyelőjét, 
másodfelügyelőjét, jegyzőjét/jegyzőit, a számvevőszék elnökét és tagjait), presbitériumának és 
képviselő testületének tagjait; egyházmegyei küldötteit (a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 
3 rendes és 3 pót egyházmegyei küldöttet jogosult választani) és a jelölőbizottság tagjait. 

A választásokat jelölési folyamat előzi meg. Ez most zajlik egyházközségünkben. Az ajánláso-
kat a jelölőbizottság tagjai gyűjtik. 

Választójoga csak annak az egyháztagnak van és csak azok az egyháztagok választhatók meg 
valamilyen tisztségre, akik szerepelnek az egyházközség választói névjegyzékében. A választói 
névjegyzéket mindig az előző évi (jelen esetben a 2017. évi) név szerint, egyházfenntartás vagy 
adomány címen történt befizetések alapján készíti el a Lelkészi Hivatal. A presbitérium által jóvá-
hagyott választói névjegyzék a Lelkészi Hivatalban megtekinthető. A névjegyzék esetleges hibáit, 
hiányait az egyházközség elnökségénél kell jelezni, nyilván a befizetést igazoló elismervény fel-
mutatásával. 

A választás közgyűlésen történik, általában titkos szavazással, szavazólapokon. Ha egy lapon 
több szavazást bonyolítunk, akkor a lapon szereplő minden szavazat érvényességét külön kell 
vizsgálni. A szavazat csak akkor érvényes, ha szabályos (t.k. az egyházközség hivatalos pecsétjével 
ellátott lapokon történik) és egyértelműen megállapítható belőle a szavazó szándéka. (Egy név 
mellett vagy az IGEN vagy a NEM jelölhető meg. Ha egyik sincs megjelölve, vagy ha az IGEN is és 
NEM is meg van jelölve, akkor érvénytelen a szavazat.) A szavazás csak akkor érvényes, ha az arra 
jogosult jelenlévőknek több mint a fele érvényes szavazatot adott le. A javaslat pedig akkor te-
kinthető elfogadottnak, ha az érvényes szavazatok több mint fele egyetértő. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben körzeti részközgyűlésen választjuk meg körzeten-
ként a 6-6 presbitert, ezek közül a körzeti felügyelőt is, a képviselő testület 8-8 tagját, valamint a 
3 tagú jelölő bizottságot. A jelölőbizottság tagjai pedig maguk közül választják meg elnöküket. Az 
I. és V. körzetben március 4-én tartunk választói részközgyűlést, a III. és IV. körzetben pedig feb-
ruár 25-én, közvetlenül a vasárnapi istentisztelet után. Az egyházközség további tisztségviselőit: a 
felügyelőt, a másodfelügyelőt, a jegyzőket, a számvevőszék tagjait és elnökét, az egyházmegyei 
küldötteket és pótküldötteket pedig március 18-án, a nagytemplomi összgyülekezeti közgyűlésen 
választjuk meg, közvetlenül a 10 órakor kezdődő istentisztelet után. 

A megválasztott tisztségviselőket nagycsütörtökön, március 29-én, a 18 órakor kezdődő ün-
nepi istentiszteletünkön fogjuk beiktatni.  

KLA 
 

 

“Az emberben rejlő képességek nagyobbak, mint ahogy azt ő tudja, és 
a képességek, amelyeket Isten neki adhat, nagyobbak, mint álmodná.” 

(C. H. Spurgeon) 
 

Tájékoztató az egyházközségi választásokról 
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Tájékoztató a tisztújító - presbitereket, képviselő-testületi és jelölő bizottsági tagokat  
választó -, részközgyűlések időpontjáról 

 
I. Körzet: Kistemplom – Széna tér 

2018. március 4. vasárnap, a 11 órakor kezdődő istentisztelet után. 
A jelölő bizottság tagjai: Dr. Endreffy Ildikó, Szitha Miklósné, Sallai Gábor. 

III. Körzet: Borbánya – Evangélikus templom 
2018. február 25. vasárnap, a 930-kor kezdődő istentisztelethez kapcsolódóan. 
A jelölő bizottság tagjai: Botos Antalné, Szurovcsák Mária, Veres Jánosné. 

IV. Körzet: Rozsrétszőlő – Betlehem Imaház 
2018. február 25. vasárnap, a 9 órakor kezdődő istentisztelethez kapcsolódóan. 
A jelölő bizottság tagjai: Tar Jánosné, Jávor Pál, dr. Kosztik Szabolcs 

V.Körzet: Mandabokor – Imaház 
2018. március 4. vasárnap, a 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően. 
A jelölő bizottság tagjai: Dankó József (Bálint-bokor), Németh Lászlóné (Kálmánháza), 
id. Veczán László (Nyíregyháza). Az V. körzetben a jelölések beérkezésének határideje: 
2018. február 28. 

 
 

Hogyan rendelkezhetünk az adónk 1 %-áról? 
 

Köztudomású, hogy a személyi jövedelemadó fizetésére köteles magánszemélyek az előző 
évi jövedelmük után befizetett/levont adójuk 1 %-áról szabadon rendelkezhetnek a Nemzeti Adó 
és Vámhivatal (NAV) honlapján szereplő, un. technikai számmal rendelkező, bejegyzett egyház, 
továbbá másik 1 %-áról, szintén a NAV honlapján szereplő bármely civil szervezet, s így természe-
tesen egyházi fenntartásban lévő oktatási, szociális és egyéb karitatív tevékenységet végző in-
tézmények, illetve gyülekezetek által működtetett alapítványok, egyesületek tevékenységének 
támogatására rendelkezhetnek.  

Fontos, hogy az 1 % felajánlásához a NAV erre a célra szolgáló 17EGYSZA jelű nyomtatvá-
nyát gondosan, a megfelelő technikai szám, illetve adószám pontos feltüntetésével kell kitölteni.  

Lényeges változás a korábbiakhoz képest, hogy ettől az évtől a személyi jövedelemadó ki-
számítását már nem a munkáltató, hanem a NAV végzi el, azonban az 1 %-os adó felajánlásáról 
nemcsak a NAV ügyfélszolgálati irodáiban, de a munkáltatónál is lehet rendelkezni. Ez utóbbi 
esetben a beadási határidő május 10., egyébként (ügyfélkapun, elektronikus felületen, vagy NAV-
on keresztül) május 22. A nyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékon elől az adószámnak, hátul a 
leragasztáson a sajátkezű aláírásnak kell szerepelnie! 

Összeállította MB 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány adószáma: 18801703 -1 -15 
A „Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány adószáma: 18151053-1-15 

 

„Isten minden madárnak megadja a táplálékot, de nem dobja azt a fészkébe.” 
(C. H. Spurgeon) 
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ÉNEKLŐ GYÜLEKEZET? 
 

Idős korunkból és széleskörű gyülekezeti kapcsolatainkból adódóan, igen gyakran veszünk 
részt temetéseken férjemmel együtt. Fájó tapasztalatunk, hogy ezeken az alkalmakon a lelkészen 
és kántoron kívül, többnyire csak alig néhányan énekelünk. Sokszor még templomjáró híveink 
sem hoznak magukkal énekeskönyvet a gyászszertartásra, a fiatalokról nem is beszélve. Valakitől 
hallottam, az a vélemény terjedt el, hogy „már nem divat” énekelni a temetésen. Hová jutott a 
valamikori éneklő gyülekezetünk? Azt is tapasztaljuk, hogy a sírnál alig mondja valaki az Apostoli 
Hitvallást, vagy ha igen, akkor is csak suttogva. 

Néhai Labossa Lajos lelkész hitoktatómtól egy életre megtanultam, hogy a hitvallást határozot-
tan és hangosan kell mondani, mert ez a lényegéhez tartozik. 

Ezekről a szomorú tapasztalatokról Jakab apostol intése jut eszembe: „testvéreim nem kellene 
ennek így lennie”. Az ateista-kommunista ideológia évtizedei nagy kárt tettek a lelkekben, talán 
ennél is veszélyesebb a liberalizmus térhódító eszméje, mely semmibe veszi hagyományos érté-
keinket. Fokozódó hanyatlás fenyegeti a keresztyénséget, ha nem lesz bátor, hitvalló népe Jézus 
Krisztusnak, a mi Urunknak. 

Temetésre készülve vegyük elő a régi, esetleg elfeledett énekeskönyvünket, kapcsolódjunk be 
aktívan a szertartásba, hiszen így adhatjuk meg az igazi végtisztességet az elhunytnak, és így fe-
jezhetjük ki legméltóbban együttérzésünket a gyászoló család iránt. Azt is javaslom, hogy ha leg-
alább néhányan vagyunk énekelni szándékozók, ne szégyelljünk a lelkész és kántor közelébe cso-
portosulni a sírnál. Képezzünk „kicsiny sereget”, ezzel is megvallva hitünket, összetartozásunkat.  

Biztasson minket Jézusunk ígérete: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd 
én is vallást teszek mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32). 

Demcsákné Balczó Ildikó 

 
Ady Endre 

AZ ÚR ÉRKEZÉSE 
 

Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 

Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 

Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon, 

De háborús éjjel. 
 

És megvakultak 
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, 

De őt, a fényest, nagyszerűt, 
Mindörökre látom. 

 
 
 
 
 

„Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja az aka-
ratunkat! Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja azt. Erre egyedül 
csak Ő képes.” 

(C.H. Spurgeon) 

https://www.eternus.hu/szerzo/Ady_Endre
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Február elsején az Oktatási Munkacsoport szervezésében újabb találkozásra került sor az álta-
lános iskola tanulói és a gyülekezet tagjai, lelkészei között. Ez alkalommal az alsó tagozatos, 
evangélikus hitoktatásban részesülő diákokat és szüleiket fogadtuk a Luther téri gyülekezeti te-
remben egy jó hangulatú, játékos ismerkedési délutánon. Zsarnai Krisztián esperes rövid imádsá-
ga, és Sinkóné Szabó Lilla ötödéves teológushallgató, az általános iskola alsósainak hitoktatója ál-
tal tartott áhítatot követően Urbán Miklósné tanítónő vezetésével közös éneklésre került sor, 
ami már az első alkalommal nagyon szépen sikerült. 

Ezután interaktív játék következett, melyben a jelenlévő gyülekezeti tagok, lelkészek és a diá-
kok szüleikkel, tanáraikkal együtt nagy lelkesedéssel vettek részt. Négy csoportban bibliai neve-
ket kellett kitalálni, majd a nevekből csoportonként egy-egy bibliai eseményt Legó-elemekből 
megjeleníteni. A közös játéknak nagy sikere volt, mind a gyerekek, mind a felnőttek körében, s 
egyben jó lehetőséget teremtett a diákoknak és szüleiknek a gyülekezet tagjaival, lelkészeivel va-
ló ismerkedésre is. Az alkalom finom süteményekben igen gazdag szeretetvendégséggel zárult. 
Ez úton is köszönjük a gyülekezeti tagoktól kapott adományokat. 

Márk Borbála 

 
 

A Kossuth gimnázium ismét fejlesztésbe kezd. A fizikát, kémiát, biológiát és földrajzot emelt 
óraszámban tanuló diákok számára az iskola B épületében olyan laboratóriumot hoznak létre, 
ahol tág lehetőség kínálkozik a kísérletezésre, kutatásra is. 

A beruházás több mint 40 millió forintba kerül, önerőből, valamint több pályázati forrásból 
valósul meg. A fejlesztések során más, természettudományos képzést folytató iskolákkal is ösz-
szekapcsolódik a gimnázium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Évkezdő találkozás az általános iskola hittanos diákjaival 
 

ZENEI AJÁNLÓ 
Márc. 24-én, szombaton 17 órától a Nagytemplomban Ünnepre hangolódó hangver-

senyt tartunk: Jelenti magát Jézus. 
Közreműködik: Joób Emese (ének), Szitha Miklós (ütőhangszerek) Bolya 
Mátyás (kobzon és citerán). 

Márc. 25-én, vasárnap 18 órától a Nagytemplomban orgonahangversenyt tartunk a 
Bach Mindenkinek országos fesztivál keretében. Dr. Kovács László Attila és 
Kiss Zoltán orgonaművészek Bach műveket fognak előadni. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
2018. március 25-én (virágvasárnap) 16 órától a gyülekezet húsvéti ünnepségére, 

az evangélikus általános iskola dísztermébe. 
Az ünnepi műsorban gyülekezetünk gyermekeinek / fiataljainak  

négy korcsoportja képviselteti magát! 
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Isten iránti hálával számolunk be a testvéreknek gyülekezetünk mögöttünk lévő esztendejéről a 
statisztika tükrében. A számok mögött azonban figyeljünk azokra az emberekre, akik gyászukban 
vigasztalásra szorultak, vagy örömüket hozták az Úr elé és tekintsünk Jézusra, akinek szava min-
den alkalmon szólt hozzánk. 
 
Házasságot kötött: 21 jegyespár – 3 tiszta evangélikus vallású, 16 vegyes vallású, 2 egyéb - ez 31-

gyel kevesebb, mint az előző esztendőben volt. 
Megkereszteltünk: 89 gyermeket – 42 fiút és 47 leányt – valamint 1 felnőttet - ez 1-gyel több 

mint a 2016-ban volt. 
Konfirmált: 43 gyermek – 19 fiú és 24 leány, valamint 4 felnőtt - 8 fővel kevesebb, mint az előző 

esztendőben. 
Eltemettük: 130 testvérünket – 64 férfit és 66 nőt, ez 5 fővel kevesebb, mint 2016-ban volt. 
 

 
 
 
 
 

 
Keresztelések: 

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom...” 
Vajda Dániel, Dániel Liliána Zara, Porkoláb Nándor, Sipos Máté, Köteles Zente, 
Bodnárik Marcell, Rácz Noel Roland, Bence Dóra, Grezsu Fanni, Szénási Maja, Bakk 
Zsigmond, Bakk Csongor, Droppa Dorina. 

 
Házasságkötések: 

 „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...” 
 
Cseh András István és Polyák Gabriella, Márföldi Márk és Nagy Anita Mónika. 
 

Temetések: 
 „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
Horváth János (83), Kis István János (68), Kósa András (79), Miholecz Andrásné Garai 
Zsuzsanna (89), Mócsán György (94), Pampuch Jánosné Gyöngyösi Mária (86), 
Gyureskó Mihály (78), Rácz László (74), Lévai József (79), Czuczor Róbert (81), Hibján 

Andrásné Nádasi Julianna Piroska (78), Oroszvári Tibor (69), Nádassy Andrásné Kovács Erzsébet 
(85), Ferencz Mihály (74), Dankó Istvánné Gerda Julianna (82), Magyar Mihályné Pristyák Julian-
na (60), Tóth Pálné Bencsik Ilona (80), Zajácz Pálné Mihalkó Julianna (87), Jánószki Andrásné Pá-
pai Ilona (89), Hernádi Mihályné Takács Julianna (92), Csordás László (70), Filkó György (70), Szo-
kol András (90), Andrási János (73), Pápai György (76), Balogh Tiborné Gabulya Julianna (82), Si-
pos István (82), Jávor István (63), Rázsonyi István (67), Vizi István (79). 

Összeállította: Horváth Csabáné 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Gyülekezetünk 2017. évi statisztikai adatai 
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FEBRUÁRI ELŐZETES 

Febr. 19-23. Hétfőtől-péntekig 17 órától böjti sorozatot tartunk a gyülekezeti teremben. 
 

MÁRCIUSI ELŐZETES 
Márc. 2-3. péntek-szombat, „Böjti elcsendesedés” a Nyíregyházi Ifjúság (NYIFI) családos hétvégé-

je Bodrogkeresztúron. 
Márc. 11-14. vasárnaptól – szerdáig böjti sorozat lesz a mandabokori imaházban. Vasárnap 1000 

és 1700 órakor, hétköznaponként 18 órakor. Igét hirdet Végh Tamás nyugalmazott 
református lelkész. 

Márc. 26-28. hétfőtől-szerdáig 18 órától nagyheti sorozatot tartunk a gyülekezeti teremben. 
Márc. 29. NAGYCSÜTÖRTÖK 18 órakor, ünnepi istentisztelet úrvacsorával 
Márc. 30. NAGYPÉNTEKEN ünnepi rend szerint tartjuk passiói istentiszteleteinket a Nagytemp-

lomban: 800, 1000, 18:00 órától. 

 

 
ÓRAIGAZÍTÁS

  

Március 25-én, vasárnap áttérünk a nyári időszámításra. E naptól kezdve, a vasárnapi 
és szerdai istentiszteletek 18 órakor kezdődnek 
a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben.

 
 

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. március 29. 
Lapzárta: 2018. március 15. 

 
Szerkesztőbizottság: 

Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné 
Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 

E-mail: balint.nairobi@yahoo.com 
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 
Készült: A Grafit Nyomdában 600 pld.-ban. 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/

