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„Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm 
erőt ad nektek.” 

Neh 8,10

z új tanév, új munkaév első 
havának igéje ez, az Útmutató 
szerkesztői Nehémiás próféta 

biztató, bátorító szavait szeptemberre 
szánták. Talán nem véletlenül. Hiszen 
sokaknak a nyárvég egyet jelent a szün-
idő, a szabadság, a felhőtlen pihenés 
befejeződésével. A gyermekek és fiatalok 
közül talán valóban sokan bánkódnak, 
vissza kell ülni az iskolapadba, vissza kell 
rázódni a szürke tanulós hétköznapokba, 
ott kell hagyni a Balatont, a vidéki 
nagymamát, a táborokat, a szünidei ba-
rátokat. Azok, akiknek a munkája a tan-
évhez idomul, de nem feltétlenül csak a 
pedagógusokra gondolok, ők is újra 
munkába indulnak, és talán ugyanúgy 
bánkódnak a gyorsan elszaladó nyári 
napok felett, mint a gyermekek. De aki 
nyáron sokat dolgozott, számára is új 
kezdetet jelent az új tanév, talán mert 
épp most kezdi a gyermeke az óvodát, az 
iskolát, vagy az egyetemet. Nyugdíjasok, 

akik a nyarat vidéken töltötték, lassan 
visszaérkeznek állandó „őszi–téli–tavaszi” 
lakhelyükre, és az újbóli találkozások 
öröme mellett talán még ők is bánkód-
nak azon, hogy elrepült a család vagy 
barátok közelében töltött nyár. 

Igen, bánkódunk talán, pedig ez az 
élet rendje, a természet állandó körforgá-
sának természetes állapota. Múlik velünk 
az idő, most éppen a nyár ért véget és új 
tanév kezdődött el. De ami ebben a vál-
tozásban, szüntelen mozgásban, a dolgok 
elmúlása és újra indulása közepette mégis 
állandó változatlansággal körülvesz min-
ket, az az Úr szeretete. Az, hogy tud 
rólunk, bármerre járunk, számon tart 
bennünket, ő az, aki megvigasztal, ha 
szomorúak vagyunk, ő ad erőt, ha ellan-
kadunk. Hozzá imádkozhatunk hálatelt 
szívvel vagy épp esdeklő könyörgéssel, 
akár tél legyen, akár perzselő nyár, vagy 
bánkódó szeptember. 

 A



 

  

Szükségünk van most az új erőre, 
akár bánkódunk, akár nem, mert új fel-
adatok várnak ránk, magasabb követel-
mények az iskolában, megoldandó fel-
adatok, régi tervek megvalósítása, teleírt 
naptár áll az íróasztalon. Nehémiás pró-
féta azt mondja, van, ami új erőt tud 
adni a fáradt, vagy új útra induló ember-
nek, s ez nem más, mint az Úr előtt való 
öröm. Amikor visszatekintünk a szünidő, 
a szabadság minden örömére, ajándékára 
és áldására, tegyük ezt úgy, hogy Isten-
nek adunk érte hálát. Örömünk és hálánk 

felé szóljon, igaz örvendezéssel, mert 
ebből valóban nyerhetünk erőt a továb-
biakhoz, a ránk váró feladatok elvégzésé-
hez. Jöjjünk újra örömmel és hálával 
Isten házába, énekelni, imádkozni, Isten 
igéjére figyelni, együtt lenni testvéri 
közösségben. Mindezek átélésének örö-
me valóban erőt fog adni azon az úton, 
melyen most együtt elindulunk. 

Ámen. 
 

 
KECZKÓ SZILVIA 

 
*** 

 

Búcsú Kerekes Titusztól és feleségétől 
 

úlius 13-án templomunkban szomo-
rúan vettünk búcsút Kerekes Titusz-
tól és feleségétől, Kerekes Tituszné 

Balta Klárától, és adtunk hálát életükért 
Istenünknek, akik súlyos betegségben, 
június 20-án, illetve június 24-én huny-
tak el. Fiatal koruk óta meghatározó 
tagjai voltak közösségünknek. Klára 
gyülekezetünk alapítóinak egyike, Titusz 
presbitere, ifjúságunk, majd az idős test-
vérek egyik lelki vezetője.  Mindketten 
kezdetektől szívvel-lélekkel szolgálták 
Isten országának és benne egyházunknak 
és gyülekezetünknek az ügyét.  

Családjuk, barátaik, egykori kollegá-
ik és a gyülekezet tagjai mellett egyhá-
zunk számos lelkésze és híve vett részt a 
búcsúztatón, ahol a gyülekezet lelkésze, 
Keczkó Pál hirdette Isten igéjét. Gyüle-
kezetünk nevében dr. Müller Miklós és 
Dobó Józsefné, a csütörtök délelőtti 

bibliaóra tagjai nevében pedig Kovácsné 
Knézy Judit mondott megemlékező 
szavakat. 

2  |  2013. Ősz | ÉGIGÉRŐ 

 
Dr. Müller Miklós megemlékezését 

az Égigérő következő számában olvas-
hatjuk. 
        A feltámadás reménységébe vetett 
hittel gondolunk szeretett testvéreink 
életére. 

 J
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Titusz bácsi és Klári néni emlékének ajánlom 
Weöres Sándor alábbi ihletett gondolatait: 

 
Tíz lépcső 
Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. 
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. 
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. 
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. 
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. 
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.  
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. 
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. 
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. 
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad. 
Szembe-fordított tükrök 
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. 
Hiányosságom váljék jósággá benned. 
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, 
gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. 
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted 
az ég, benned a létra. 
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. 
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.  

 

*** 
Szák Kocsis Pál 
 

30. Zsoltárra 
Hálaadás az életért 

 
„Gyászomat örömre fordítottad, 

leoldoztad gyászruhámat, 
és örömbe öltöztettél.” 

 
Magasztallak téged teljes szívemmel  
 - pengetett hárfát a jó király az ÚRnak – 
ős-ellenségeim, mind a földre hulltak,  
s bajomra nem nézhettek kárörömmel. 
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Hozzád kiáltottam napi imámban, 
Te gyógyítottál meg, ha sebződött lelkem, 
holtak-hazájából kivezettél engem,  
életre hoztál, sírba sem roskadtam. 
 
Mint nyári zápor múlik el haragod 
mely este eljött, nagy sírás szállt meg nálam,  
ám jött a reggel s napfényednél megláttam, 
te nem a halált, az életet hozod. 
 
Míg jó volt dolgom, nem gondoltam rosszra, 
éreztem az erőt, meg nem tántorodtam,   
kegyelmed nagy hegyre állította lábam,  
- nem láttalak, s rögtön eliszamodtam... 
 
Hozzád kiáltok! – lehet hálás a por? 
mi haszna leszállnom sötét sírverembe? 
hallgass meg Uram, siess segítségemre  
nem ért meg téged ez elbitangolt kor, 
  
de szívem szüntelen énekel neked   
bús gyászomat átfordítottad örömre, 
lehullt a bánat, s örömbe öltözöm be, 
látom üdvcélját rejtett terveidnek. 
 

2013. június 18. 
 

***
 

VISSZAPILLANTÓ
 

Gyülekezetünk fontosabb nyári eseményeiről örömmel számolunk be 
az Égigérő olvasóinak.  

 
Rezessy László neves evangélikus zene-
szerző gyülekezetünknek fél évszázadon 
keresztül volt a karnagya. Zenei hagyaté-
kát fiai gyülekezetünknek ajándékozták, 
melyet június 2-án istentiszteleten adtak 

át Csorba István budavári karnagy köz-
reműködésével. 
 
Június 8-án tartottuk évadzáró kerti 
összejövetelünket, melyen – több mint 
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160-an – a gyülekezet minden korosztá-
lya részt vett. Keczkó Pál lelkész rövid 
áhítatot tartott, majd közös étkezéssel, 
vidám beszélgetéssel együtt örültünk a 
közösségépítő alkalomnak.  
 
Bencéné Szabó Mártát a Budavári Gyü-
lekezet teljes állású másodlelkészévé vá-
lasztotta. A június 9-i istentiszteleten a 
gyülekezetünkben végzett nyolcévi hűsé-
ges szolgálatát megköszönve Keczkó Pál 
és dr. Vidovszky István felügyelő további 
szolgálatára és életére áldást kívánva 
ajándékkal és virágcsokorral búcsúztatta 
el a lelkésznőt.   
Ezen a vasárnapon volt Fónai Nóra fiatal 
testvérünk konfirmációja is. 

 
Június 17-e és 19-e között láttuk vendé-
gül finnországi testvérgyülekezetünk, a 
Tuusulai Evangélikus Gyülekezet 
konfirmandusait, akik az idén is Tiina 
Partanen lelkésznő vezetésével érkeztek 
hozzánk. A harmincnégy finn fiatal gyü-
lekezetünk vasárnapi istentiszteletén 
élhetett életében először az úrvacsora 
szentségével. 

 
Bajor testvérgyülekezetünk lelkészházas-
párja, Walter Last és Monika Last nyug-
díjba ment. A Schrobenhausenben június 
23-án tartott búcsúztatásukon gyülekeze-
tünk köszöntését és áldás kívánását 
Keczkó Pál, dr. Vidovszky István és 
felesége, valamint Mihályi Zoltán presbi-
ter és felesége tolmácsolta, megköszönve 
a távozó lelkészeknek a több mint két 
évtizedes testvérgyülekezeti kapcsolat 
építését és ápolását.   

A hagyományos kora nyári családos 
hétvége június 28-a és 30-a között Rév-
fülöpön volt, amely korábban évtizede-
ken keresztül Balatonakarattyán, a Mül-
ler család telkén és vendéglátásában ke-
rült szervezésre, amit ezért még ma is 
„akarattyai hétvégének” hívunk. Az ösz-
szejövetelen ifj. dr. Hafenscher Károly 
lelkész „A gyónás és az úrvacsora éle-
tünkben”, Uzslayné Pécsi Rita pszicho-
lógus pedig „A hatékony nevelés kulcsa” 
címmel tartott előadást, melyeket meg-
beszélés követett. Áhítatokat gyülekeze-
tünk lelkészei, Keczkó Pál és Keczkó 
Szilvia tartottak. A gyermekek részére 
külön gyermekprogramok is voltak. 

 
Dunakeszi testvérgyülekezetünkben 
június 30-án beiktatták hivatalába a gyü-
lekezet most megválasztott lelkészét, a 
már három éve helyettesként ott szolgáló 
Chikán Katalint. Az iktatáson gyülekeze-
tünk nevében Kézdy Pál presbiter és 
felesége köszöntötte a lelkésznőt, aki 
ismét megköszönte gyülekezetünk ko-
rábbi adományát, amelynek segítségével 
megépítették templomuk hangosító 
berendezését. 

 
Augusztusban két gyülekezeti progra-
munk is volt,  gyermek és ifjúsági tábor 
Nagyvelegen és kerékpártúra a Tisza 
mentén. 
Mindkét programunkról részletes be-
számoló olvasható az újságban. 

 
 

    
      Összeállította: KÉZDY PÁL 

 



 

  

Megélések 
 

Áttörés 
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Ez a nyár más volt, mint az elmúlt 12 
évben. 

Nem a révfülöpi mólón dolgoztam, 
hanem a vonatsínek másik oldalán lehet-
tem a családommal, a Közösséggel, Is-
tennel és mindkét előadást a férjemmel 
együtt hallgathattuk végig, mert Johanna 
lányunk bátran, nélkülünk ment el a 
gyerekprogramokra.  

Az Úr mindent elrendezett! 
Lelkek mélységei tárultak fel és 

megszűntek a generációs különbségek a 
gyónás és úrvacsora szerepének boncol-
gatása közben. Nem voltak tabuk, csak 
nyíltság, őszinteség, elfogadás és szeretet. 
Élveztük minden pillanatát az esti vetél-
kedőnek, majd nevetve vállaltuk nevelési 
tévedéseinket, és fogadtuk a hasznos 
tanácsokat.   

Kezünkbe kaptuk a kulcsot szívek 
zárjaihoz, amik nem rozsdásodhatnak el, 
ha a lelkek úgy összeérnek, mint ezen a 
hétvégén. 

 

Elég távol és elég közel  
 

Korunkban átértékelődött a távolság 
fogalma. A távollét nem jelent egyértel-
műen szétszakadást, hiszen azonnal elér-
hetünk bárkit bárhol, akár videó hívással 
is, vagy az interneten értesülhetünk életé-
ről anélkül, hogy találkoznánk és beszél-
getnénk. A közelség sem jelent már fel-
tétlenül közösséget, mert ugyanez a 
technikai fejlődés gyakran burkot von 
körénk, képesek vagyunk már a másik 
szobába is SMS-ezni néha. Révfülöpön 
viszont ismét klasszikus értelemben 
örülhettünk a távolságnak és közelség-
nek: 158 km-re távolodtunk a minden-
napok apró és nagy nyűgjeitől, egymás-
hoz viszont elég közel ahhoz, hogy kü-
tyük nélkül is összeérjen beszédünk 
hangja, a gitár hangja, az ének hangja, 
lelkünk hangja… majd csöndje, hogy 
meghallhassuk az Úr hangját. A távolság 
megadta a lehetőséget a közelségre egy-
máshoz és az Úrhoz. 

 

 NAGY JUDIT 

 



 

                                                                           

Naugyehobbitkacsapat! 
 

zen a nyáron ezeket a csapatne-
veket kiabáltuk, kiabálták a gye-
rekek a sorversenyek, vetélkedők, 

színi előadások közben, igaz versengés-
sel, küzdelemben, de ugyanakkor játszva, 
vidáman. A beszámoló olvasása közben 
lehet gondolkodni azon, mik is voltak 
valójában a csapatnevek, de ha nem sike-
rül összerakni, a végén azért elárulom. 

Augusztus 4–9-ig voltunk együtt 
Nagyvelegen, az idei nyár legforróbb 
hetében a vastag falú, hűs kastélyban és 
annak árnyas udvarán. A legapróbbaktól 
a legnagyobbakig összesen 34-en zeng-
tük be a házat, a kertet, a futballpályát és 
a péntek délelőtti akadályversenyen az 

egész falut. A napok vidáman teltek, a 
korábbi évekhez hasonlóan sokat játszot-
tunk, vetélkedtünk, énekeltünk, kézmű-
veskedtünk, igét hallgattunk, beszélget-
tünk. Voltunk kirándulni a közeli erdő-
ben, ahol rókalyukakat és valami még 
nagyobb sötét lyukat láttunk, vaddisznó-
fürdőzés nyomait ugráltuk át az agyagos 
patak partján, számháborúztunk. Jókat 
ettünk, a reggelit és vacsorát magunk 
készítettünk, az ebéd a szomszéd faluból 
érkezett, esténként olykor főztünk is, 
paprikás krumplit, tejbegrízt, tortát sü-
töttünk és szülinapot ünnepeltünk, 
fagyiztunk. Sokat ittunk a nagy-nagy 
melegben, a délutáni fociból visszatérők 
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fejenként három pohár vízig meg sem 
álltak, uzsonnára pedig barackot, szilvát, 
körtét, dinnyét ettünk, amit nagyon-
nagyon köszönünk! Esténként színházte-
remmé alakítottuk a nagytermet, és izga-
tottan vártuk egymás előadását, melyek-
ben a kis színészpalánták teljes átéléssel 
adták elő a Piroska és a farkast, vagy az 
irgalmas szamaritánus modern változa-
tát. 

Sokat mesélhetnék még arról, mi 
minden történt, mire fogunk még jövőre 
is emlékezni, de ezt már biztosan meg-
tették a gyerekek. Inkább azt mondom, 
nagyon izgultam a tábor előtti napok-
ban, hogy minden jól sikerüljön, min-
denki érezze jól magát, semmit ne hagy-
junk otthon, legyen finom a megrendelt 
étel, minden tökéletes legyen. Aztán, az 
egészből egy igazi gyermektábor lett, 
ahol nem sikerült olyan jól minden kéz-
műves alkotás, ahol voltak könnyek is, 
gyermekkönnyek és felnőtt könnyek, de 

voltak szívből jövő kacajok (szerencsére 
ebből volt több), otthon is maradt né-
hány dolog, de megoldottuk, az étel 
finom volt, de azért érkezett forró gyü-
mölcsleves is, no és a keserű csokis gom-
bócról ne is beszéljek... és természetesen 
nem volt minden tökéletes, de majdnem. 
Nem mondom, hogy majd jövőre tökéle-
tes lesz, mert már tudom, hogy nem 
lehet az. De lehet áldott, és hiszem, tu-
dom, hogy az volt. 

A versengő csapatok pedig Na ugye, 
Hobbit és a Kacsapat voltak, akik na-
gyon ügyesen küzdöttek egész héten és a 
versenyt néhány pont különbséggel fejez-
ték be. 

Köszönöm Palinak, Erzsinek, Ritá-
nak, Tündének, Lillának, Katinak és 
ifiseinknek a sok-sok segítséget!! Jó volt 
veletek együtt dolgozni, együtt játszani, 
együtt gyermek lenni újra! 

 
KECZKÓ SZILVIA

 
*** 

 

Biciklitúra csodákkal 
 

dén is lankásabb tájakra, Szerencstől 
a szőke Tisza mentén, majd végül 
Szolnoktól Cegléd felé kanyargott a 

budahegyvidéki „ifjúsági” biciklitúra. 
Huszonhatan jöttünk el idén; az „ötve-
nesektől” lelkes kántorunkon át egészen 
a 8 éves Keczkó Andrisig húzódott a 
mezőny (utóbbi bírta legjobban, majd’ 
minden szakasz, még a 80 kilométeres 
után is dicsérte a szervezőket). 

Az első hangulat a hegyaljai: tisztel-
gés a Móricz-nevelőházban Prügyön, 

nagyvilági cukrászda Tarcalon, szemernyi 
szétnézés Tokaj főterén, alvás a 
tiszaladányi református testvéreknél. S 
rögtön egy csoda: az apró falu három 
parádés hintóval, lelkes gyülekezeti ének-
karral és tiszta forrású néptáncegyüttessel 
– ott ropta a polgármester is - készült 
Szent István ünnepére. Rögtön jött a 
kérdés: mit teszek én otthon, hogy szép 
legyen a magyarságünnep? 

S aztán a Tisza-mente. Szinte végig 
a remek aszfalt utas gáton kerekeztünk, 

I 
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időnként kibomlott a folyó vagy a Tisza-
tó nyílt víztükre. Távol az embertől, de 
közel kis gátőrházakhoz, tündérrózsák-
hoz, rucaörömhöz és kócsagokhoz. Ha-
talmas távlatok, a zöld nyárfasor Isten-
formálta katedrális. 

Hortobágy sivatagi arcát mutatta – s 
a hídi vásárt, ahová véletlenül toppan-
tunk, de így slambucot, kanásztáncot és 
(sajnos) visszafelé hatalmas pusztai tűz-
vészt is láttunk. A tiszacsegei termálfür-
dő rejtett ékszerdoboz, Kiskörén pedig a 
hatalmas energiájú iskolaigazgató úr 
nemcsak erőmű-látogatásra szervezett be 
minket, de hála neki a tornateremben is 
ágyakon aludtunk. Poroszlón 2 méteres 
vizák úsztak cápaként a fejünk felett 
Közép-Európa legnagyobb akváriumá-
ban, Szolnokon pedig öröm volt talál-

kozni az evangélikus lelkészcsaláddal és 
látni, ahogy – például a Kérész-híddal 
megszépült a város. 

A túraszervezés ismét Hikisch Gá-
bort és (a munkaokok miatt sajnos ott-
hon maradt) Halmágyi Csabát dicséri. A 
reggeli-esti áhítatok igei keretért lelkész-
házaspárunkat illeti a köszönet. Tisztele-
tes urunk Cseri Kálmán: Miatyánk c. 
könyve alapján szólt az Úrtól tanult 
imánkról. Csak két gondolat: a Miatyánk 
a legtöbbet „szenvedő” fohászunk, annyi 
sokszor mondjuk közönyösen, felszíne-
sen. Ám ha tartalmát valóban életünkre 
vonatkoztatjuk, az alázatos ember kö-
nyörgésévé válik. 

 
 

BINDER ISTVÁN
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Gyülekezeti alkalmak szeptembertől decemberig

Hónap Nap Időpont Esemény
sz

ep
te

m
be

r 

01. vasárnap 10:00 Tanévnyitó istentisztelet

01. vasárnap 11:15 Tanévnyitó családi istentisztelet

14. szombat 10:00 III. Hegyvidéki Evangélikus Nap

14. szombat 11:15 Keresztyén Értelmiségi Fórum

15. vasárnap 11:15 Zenés istentisztelet

ok
tó

be
r 

06. vasárnap 11:15 Családi istentisztelet 

11-13. 
péntek–
vasárnap  Családos és ifjúsági kirándulás 

20. vasárnap 11:15 Zenés istentisztelet 

28. hétfő 18:30 Keresztyén Értelmiségi Fórum 

31. csütörtök 18:00 Reformáció ünnepe – (Kék Golyó u.) 

no
ve

m
be

r 

03. vasárnap 11:15 Családi istentisztelet 

09. szombat 09:00 Kerti és takarítási munkanap 

17. vasárnap 11:15 Zenés istentisztelet 

17. vasárnap 18:00 Zenés áhítat 

25. hétfő 18:30 Keresztyén Értelmiségi Fórum 

de
ce

m
be

r 

01. vasárnap 11:15 Családi istentisztelet 

05. csütörtök 18:00 Adventi igehirdetés 

05. csütörtök 19:00 Adventi szeretetvendégség 

10. kedd 18:00 Adventi igehirdetés 

15. vasárnap 11:15 Zenés istentisztelet 

A rendszeres alkalmak időpontjai a hátsó borítón olvashatóak. 



 

  

Állandó gyülekezeti alkalmaink 
 

Istentiszteletek: Házaspáros kör: 
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával   Minden hónap 3. csütörtökén 19.30-tól 

családoknál  
Családi istentisztelet  
A hónap első vasárnapján 11.15-kor Konfirmált ifjúságnak és a középiskolás 
 korosztálynak 
Zenés istentisztelet Pénteken 18.00 órakor 
A hónap 3. vasárnapján 11.15-kor  
 Konfirmációi előkészítés: 
Budakeszin Pénteken 16.30 órakor 
a gyülekezeti házban  (Fő u. 155.):  
vasárnap és az egyházi ünnepeken 9.30 -kor 
(a hónap 2. vasárnapján családi, 

Énekkari próbák: 
   Pénteken 19.15 órától – gyülekezeti kórus 

(alagsori próbateremben) a 3. vasárnapon úrvacsorával) 
  
Gyermek bibliakör: Hittanórák: 
Budahegyvidéken, Budakeszin Gyülekezeti központ 
az istentisztelettel párhuzamosan. Hétfőn 16.30 órakor óvodások és 
 

kisiskolások részére több csoportban. Bibliaórák: 
 Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti) 
Iskolákban Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti) 
Szervezés alatt. Hó első csütörtökén 18.00 órakor  

(középgeneráció)   
Baba-mama kör:   
Minden hónap 2. és 4. keddjén Ifjúsági és fiatal felnőtt órák: 
de. 10.00 órakor az alagsori kisterembenFiatal felnőttek bibliaórája csütörtökön   

(kéthetente) 19.30 órakor családoknál 
 

A hittan- és bibliaórákra, ifj. órákra, énekpróbákra bejárat az alsó udvari kapun. 
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            Erős vár a mi Istenünk!                                                    Égigérő 
            

 
A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lapja 

Kiadó: Keczkó Pál lelkész 
1123 Budapest, Kék Golyó u. 17. 

telefon: 224-0640; 20 824-3460  e-mail: pal.keczko@lutheran.hu 
Olvasói észrevételeket szeretettel várunk: annabuky@freemail.hu 

Szerkeszti: Borókay Ferenc, Borókay Réka, Büky Anna, Keczkó Szilvia, Kézdy Pál  
Weboldal: http://hegyvidek.lutheran.hu 

Tördelés és nyomdai kivitelezés: Rózsa Gábor Nyomdája 
A kiadvány megjelenését a XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat támogatja.

 

http://hegyvidek.lutheran.hu/

