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Az isteni üdvtörténelemben nincsenek véletlenek. A Krisztus előtti 1500 körül játszódó 

egyiptomi fogság, melyben a kiválasztott nép „akaratán kívül” 430 évet töltött el — egy-

szerűen bele születtek a fogságba —, eleinte még kifejezetten jónak tűnt. II. Ramszesz 

még kedves is volt a Gósen földjére telepített bevándorló néphez. Nem csoda, hiszen első 

számú miniszterének, Józsefnek, aki megmentette az Egyiptomi Birodalmat az éhenha-

lástól, a rokonságáról volt szó. 

Ahogyan múltak azonban az évek, a gazdasági kényszer, ugyebár, no és az emberi önzés 

folytán, a fáraók egyre inkább belátták, hogy a Gósen földjére telepített idegenek komoly 

hasznot is jelenthetnek Egyiptom számára, amit nem szabad kihagyni. Így hát Izrael rab-

szolgává lett, és mint ilyen, mindenük, bele értve születendő gyermekeiket is, a fáraó tu-

lajdonává vált. 

Olyat viszont sehol nem olvashattunk az emberiség történelmében, hogy egy rabszolga 

nép, aki fegyvertelenül, szapora korbácsütésekkel a hátán végezte évszázadokon át a 

látástól vakulásig tartó munkát, ebből az élethelyzetből a kor legkiválóbb hadseregével 

rendelkező hatalommal szemben a szabadságát ki tudta volna vívni. 

A történetben én egyetlen éjszakára szeretnék most koncentrálni. Arra a bizonyos, 

páskavacsorával kezdődőre. Felöltözve, tarisznyával a vállukon, bottal a kezükben, teljes 

menetfelszerelésben fogyasztotta el a család a hibátlan, elsőszülött, kifejezetten erre az 

alkalomra levágott bárányt. Sietve, mert nem volt már maradásuk. Egyiptom nem volt 

többé otthonuk. A legfontosabb lépés azonban a szemöldökfa megkenése volt a bárány 

vérével. Aztán, ahogyan pitymallott az ég alja, amikor elfogyasztották ezt a közös, egybe-

kovácsoló, egy néppé tevő, szabadítást ígérő, sőt az öldöklő angyaltól védelmet biztosító, 

hibátlan, elsőszülöttből készült vacsorát, elindultak. Csak azért sorolom fel ugyanazokat a 

bárányi tulajdonságokat kétszer, hogy érezzük a súlyát. Elindult a nép, aki nem akart töb-

bé rabszolga lenni. Aki már „NÉP” volt. Nem csürhe, nem kóborló vezető nélküli horda, 

hanem NÉP. Ráadásul az a NÉP, akinek már vezetője volt, aki egyféleképpen vette azon 

az estén a páskabárányt, akinek minden házban egyféleképpen volt megkenve a szemöl-

dökfája a bárány vérével. Akiért már nem a fáraó állt jót, — ellenkezőleg. Dárdák, fegyve-

rek, harci szekerek nélkül. Csak „úgy,” puszta kézzel. Neki a tengernek, át a sivatagon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Az Ő vére az én 

szemöldökfámra is 

rákerült. ” 

Ezerötszáz évvel később, egy kis jeruzsálemi szobában, egy kicsinyke csoport elkészítet-

te ugyanezt a páskabárányt. Egy csütörtök este. Ahogyan azt kell, a másfélezer éves 

szokásoknak megfelelően, emlékezve a nagy eseményre. Miután elfogyasztották, felállt 

a vezető, és valami olyat tett, amit senki addig. Kenyeret vett elő és bort. Új történelmet 

kezdett írni. Aztán elindultak, ahogyan Izrael is elindult a hosszú útra. Szemben a fáraó-

val, minden harci szekerével, a világ összes bűnével, gazságával, rabszolgatartó erejé-

vel. Csak úgy, puszta kézzel. 

És akkor ott, az Olajfák hegyén, amikor magára ma-

radt, elmondott még egy utolsó imát.  „Atyám, ha le-

hetséges… …de ne az én akaratom legyen meg, ha-

nem a tied!” Pedig az elmúlt három szolgálati évben, 

mindig, minden kérése meghallgattatott. Mindig ő 

mondta ki a végső szót. Ha kellett, béna gyógyult meg, 

ha kellett fügefa száradt el, ha úgy hozta az élet, akkor 

ördögök légiói fogták sietősre a dolgot. Sőt, ha arra 

volt szükség, a halál is meghátrált előtte, és a negyed-

napos hulla előjött a sírból.  

És most itt, egyedül, az Olajfák hegyén, nem követe-

lődzik, hanem átadja a döntést az Örökkön Örökké 

Élőnek: „Ahogyan Te akarod!”. Aztán elindul a 

Páskabárány, az áldozati oltár felé. Az elsőszülött, a 

tökéletes, a hibátlan. Az Isten Báránya. 

Betelt az idő. Az üdvtörténelem órái pontosan, hibátlanul működnek. A Páskabárány 

megáldoztatik. Az igazi, akire minden eddigi páskabárány mutatott. 

Az Ő vére az én szemöldökfámra is rákerült. Aztán elindultam, a Néppel, az Ő Népével, 

a puszta felé. Nagy, erős hadsereggel szemben, puszta kézzel. Átjutottam a Vörös Ten-

geren, már a pusztában járok, már látom a Jordánt, ha erősen előre nézek, ha pedig 

visszatekintek, látom a fáraó elesett seregét. Puszta kézzel. A világ legerősebb hadsere-

ge ellen. VELE.  

Azzal, aki ki tudta mondani azon a nagycsütörtök 

éjszakán, „ne az én akaratom legyen meg, hanem a 

tied.” Ezzel eldőlt a nagy csata, nem volt visszaút. 

Megáldoztatott. Ki van fizetve a győzelmem ára. Már 

nem félek, puszta kézzel, biztosan tudom, merre 

megyek. Át a Jordánon, az Ígéret Földjére. Hozzá. 

Együtt, az ő Népével. 

Eldőlt a csata. Ott, a Getsemáneban, azzal az egyet-

len mondattal: „a Te akaratod legyen meg!”. 

Nekem is van egy imám, mert nem ismerek szebb 

imát a Földön. Uram! Az én életemben is: „a Te aka-

ratod legyen meg, ne az enyém…”.  

 

Kőszegi Dániel, az alapítvány alapítója 



II. évfolyam, 2. szám 

„Öröm és igazi 

boldogság 

számomra, hogy 

immár közel hét 

éve, hogy Őt 

szolgálom..” 

3. oldal 

Mindig hála tölti el a szívemet, amikor visszagondolok a megtérésemre, valamint arra, hogy 

hogyan változott meg az életem az Úr Jézussal.  

A nevem Kalányos István. 1983-ban születtem harmadik gyermekként egy négygyermekes, 

nem hívő roma családban. Az ifjúkortól kezdve, mint a legtöbb fiatal, én is kerestem az igazi 

boldogságot, mert boldog ember akartam lenni. Az egyedüli (nagy) gond, hogy mindezt Isten 

nélkül. Azt gondoltam, Nélküle is boldogulni fogok, jól tudom én, hogy mi az, ami jó nekem, 

így hát nem sok beleszólása volt Istennek az életembe.  

Az életem során nagyon sok mindent kipróbáltam, és rossz társaságba keveredtem. Rend-

szeresen eljártunk a szórakozó helyekre, különböző bulikat szerveztünk, ahol rövid időn 

belül elkezdtem cigizni, alkoholt fogyasztani, paráználkodni és egyre többet és egyre gyak-

rabban verekedni. Nagyon mélyre süllyedtem ezekben a bűnökben, és így éltem több éven 

át, míg a legkisebbik testvérem, Zozo megtért. Régebben ő is velünk együtt járt a különböző 

szórakozó helyekre, de csak úgy hirtelen megváltozott benne egy csomó minden. Valami 

megmagyarázhatatlan öröm és békeség vett lakozást az életében. A szórakozó helyek he-

lyett az istentiszteleteket látogatta, rendszeresen olvasta a Bibliát és végül a bemerítés 

vízében is vallás tett hitéről, elkötelezettségéről.  

A bemerítésén én is részt vettem, de nem azzal a céllal, hogy megtérjek, vagy bármilyen 

módon is közeledjek az Istenhez. Elmentem, hogy eleget tegyek a családi kötelességnek. 

Ezen az alkalmon nem tudom miért, de valami megfoghatatlan dolog történt velem. Nem 

tudtam az okát, de az alkalom alatt nagyon rám tört a sírás, és az alkalom végen, mikor 

elhangzott a felhívás, kimentem a szüleimmel együtt, hogy imádkozzanak értünk, ugyanis a 

szüleimet is megérintette az Isten.   

Ettől a pillanattól kezdve Isten nyilvánvalóan is elkezdett munkálkodni az életemben, de 

ahol az Isten munkálkodik, ott a Sátán sem tétlenkedik. Így volt az én életemben is, mert 

újra elmentem a szórakozó helyekre, de már nem éreztem magam úgy, mint azelőtt. Nem 

adott már örömet, mert valami többre vágytam, úgy éreztem többre van szükségem. S az 

egyik napon, mikor haza jöttem a munkahelyemről, bekapcsoltam a számítógépet és el-

kezdtem nézni a testvérem bemerítéséről készült képeket valamint videókat, a háttérben 

meg egész végig mentek az Istent dicsőítő énekek. Isten Lelke megérintett az egyik ének 

által, és hirtelen rám nehezedtek a bűneim, és elkezdtek fájni. Ezzel a fájdalommal a szí-

vemben, lelkemben letérdeltem és sírva imádkoztam: „Istenem, Te látod mennyi rosszat 

tettem, milyen sokat vétettem ellened és embertársaim ellen… Én nem akarok így élni to-

vább. Neked adom a szívem, téged akarlak szolgálni, 

kérlek, bocsásd meg bűneimet és segíts nekem!”. Ahogy 

megvallottam bűneimet átéltem Isten bűnbocsánatát, 

felszabadította a szívem a bűn terhétől és mindattól, 

amivel egykor meg volt kötözve. 

Ezután igazi öröm és békesség költözött a szívembe. 

Meg vagyok győződve afelől, hogy Jézusban örök életem 

van. Öröm és igazi boldogság számomra, hogy immár 

közel hét éve, hogy Őt szolgálom. Szívem vágya, hogy 

amíg itt a földön élek Neki tetsző életet éljek, és min-

denkor, minden helyzetben eszköz lehessek az Ő kezé-

ben. 

Kalányos István 

 

Egy boldog ember vallomása 



Evangélizáció Szilágypéren 

4. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Szemmel 

láthatóan 

éheztek az Úr 

igéjére! ” 

- evangélizációs alkalom a romák között egy holland lelkipásztor szemével - 

 

Különleges módon ismertem meg a 

Keresztény Cigánymisszió Alapítványt és 

elnökét, Dan Lászlót. Nemrég meghívott, 

hogy menjek vele szolgálni egy romániai 

cigány gyülekezetben, mely egy azok 

közül, amit az ő alapítványuk gondoz. 

Kiderült, hogy Szilágypérbe megyünk, egy 

különleges gyülekezetbe, ahová már az 

út is egészen különleges volt: egyszer 

csak megszűnt az aszfaltút, és köves 

földút vezetett minket az evangélizáció 

helyszínéig.  

 

 

 

Egész héten át tartott az evangélizáció 

a faluban, minden este alkalom volt az 

imaházban.  

Ezen az estén a magyarkéci énekesek, 

egy férfikórus szolgált, akik négy 

szólamban énekeltek!  

 

Az imaház nem túl nagy, eredetileg egy 

családi ház volt, amelyet imaházzá 

alakítottak. Ennek ellenére kb. 100 fő 

jelent meg az esti alkalmon. Szemmel 

láthatóan éheztek az Úr igéjére!  

 

 

Egy különleges és áldott alkalmunk volt 

aznap este. Két holland asszony is jelen 

volt ezen az evangélizáción, akik közül 

az egyik rendszeres látogatója ennek az 

imaháznak, mivel a környéken lakik. 

Néhány holland nyelvű éneket is 

énekeltek.  
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„Ez az este 

bizonyára 

megörvendez-

tette az 

angyalokat, és 

minket is.” 

Erzsi néni is jelen volt Magyarországról, aki 

szintén megosztotta bizonyságtételét arról, 

hogy milyen az Úrral járni egy életen keresztül. 

Megérintett ez a szolgálat is!   

Ezek után én kaptam a lehetőséget, hogy 

átadjak valamit az összegyűlteknek. 

Elmondtam, hogy Hollandiában élő 

lelkipásztor voltam, de elhívást kaptam az 

Úrtól, hogy Magyarországra jöjjek, és a cigány 

emberek között szolgáljak. A jelenlévők 

kifejezték a csodálkozásukat, és bátorítottak 

bizonyságtételem elmondása közben hangos 

„Ámenekkel”. Megosztottam néhány igei 

gondolatot is a jelenlévőkkel magyarul. Úgy 

vettem észre, hogy megértették, mit akarok 

mondani számukra.  

Ezt követően László nyitotta meg a Bibliát. 

Anélkül, hogy összebeszéltünk volna, 

mindketten Lukács evangél iumából 

választottunk egy-egy fejezetet, a 18. és 19. 

fejezeteket. László Zákeus és Jézus 

találkozásáról beszélt, vagyis arról, hogy Jézus 

hogyan ment Jerikóba, keresve Zákeust. Ez a 

találkozás Zákeus életét teljesen felfordította, 

de jó értelemben! Ugyanezzel a hatalommal 

van jelen a mai világban is Jézus Krisztus, és 

ezt azon az estén meg is tapasztalhattuk. 

László hívására néhányan előre jöttek, hogy 

találkozzanak azzal a Jézussal, akivel Zákeus 

is találkozott, és hogy átadják számára 

életüket. A Biblia azt mondja, hogy öröm van a Mennyben az Úrnál és az angyalok körében, ha 

egy bűnös a földön megtér és életet nyer Krisztusban. Ez az este bizonyára megörvendeztette az 

angyalokat, és minket is.   

Az alkalom után volt lehetőségünk megtapasztalni a helyi 

testvérek vendégszeretetét, hiszen nagyon finom ételeket 

készítettek számunkra. Nagyon megható volt látni ezt a 

vendégszeretetet és az örömet rajtuk, a nehéz 

körülményeik ellenére. Megtiszteltetés és nagy öröm volt 

nekünk is megtapasztalni, hogy Jézus Krisztus és az Ő ereje 

képes mindent megváltoztatni.  

Hessel Keuter 

misszionárius lelkipásztor Hollandiából 



Építkezéseink I.— Gyergyószentmiklós 

6. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

Építkezéseink I.— 

Gyergyószent-

miklós 

A május végi megnyitóra hisszük, hogy rendben elkészül a gyergyószentmiklósi roma 

imaház. A képeken látható, hogy a külső vakolása az épületnek a végéhez közeledik. 

Nagy örömünkre megérkezett a bemerítő medence is, amely, hisszük, sok áldás forrása 

és eszköze lesz az új imaházban. A harmadik képen a gipszkartonozási munkálatok egy 

fázisa látható, amely azóta már szépen befejeződött.  

 

Széles összefogás eredménye az épület. Imádkozunk, hogy a külföldi támogatók, a gyer-

gyószentmiklósi magyar és roma baptista gyülekezetek, szakemberek, önkéntesek, ala-

pítványunk, a Novák család áldozatkész szolgálata meghozza a gyümölcsét. Álljunk mö-

göttük imádságban, gondoljunk rájuk!  
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Építkezéseink 

II.—Albis 

7. oldal 

Előző hírlevelünkben örömmel számoltunk be arról, hogy az enyhe tél lehetővé tette a folya-

matos munkát, és mire leesett az első hó, beépítésre kerülhettek a nyílászárók. Azóta meg-

állás nélkül halad előre az építkezés. Megtörtént a hőszigetelés, a faanyag külső festése, 

belülről megtörtént a vakolás, felkerült a mennyezetre a lambéria, és a fal simítása után 

hamarosan felkerülnek a belső burkolatok és megtörténhet a festés. A hátsó épület építése 

sem várathatott magára, ezért annak is nagy lendülettel kezdtek neki munkatársaink, ön-

kénteseink. Ennek az épületrésznek a tetőszerkezete készül jelenleg. A könnyebb megköze-

líthetőség érdekében a járda kiöntése is megkezdődött. Hálásak vagyunk, hogy az Úr folya-

matosan gondoskodott eddig támogató holland testvérekről, szorgalmas cigány és magyar 

önkéntesekről, adott nekünk kitartást, reménységet, munkás kezeket és imádkozó lelküle-

tet. Hálásak vagyunk azért is, hogy az Úr mindeddig megőrzött minket minden akadálytól, 

balesettől. Minden testvér és testvérnő áldozatvállalását is szeretnénk megköszönni! Hisz-

szük, hogy a következő hírlevelek valamelyikében már az ünnepélyes megnyitóról számol-

hatunk be.  

 

Építkezéseink II.—Albis 
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Munkatársi 

konferencia— 

2014. április 7-8., 

Érmihályfalva 

8. oldal 

A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány erdélyi és magyarországi munkatársai 2014. április 

7-én és 8-án konferenciát tartottak Érmihályfalván, az új magyar baptista imaházban.  

A konferencia igen sokrétű volt. Az 

alkalmakat közös énekléssel és imád-

kozással kezdtük. Hétfőn Ferenczi 

Béla és Lukács György missziómunkás 

testvérek vezettek az imádkozásban, 

kedden Papp László lelkipásztor vezet-

te a buzdítást. Megbeszéltük a nyári 

sátoros evangélizációk menetrendjét, 

képes beszámolókat hallgattunk meg 

imaház építéseinkről.  

 

Előadások hangzottak el a böjtről Kő-

szegi Dániel alapító testvér és Bányai 

János lelkipásztor testvér részéről. A 

roma munkatársak és vezetők képzé-

séről Tóth Attila lelkipásztor tartott elő-

adást. Egy sajnálatos jelenségről, a 

munkánkat fenyegető „újhullámos orv-

halászok” tevékenységéről is beszél-

gettünk, Novák Zsolt és Tóth Attila lelki-

pásztorok vezetésével.  

A konferencia végén úrvacsorai alkal-

mon vettük Istenünk szövetségének 

megerősítését, Jézus szenvedésének 

jegyeit: a kenyeret és a bort. Az úrva-

csorai alkalmat Veress Efraim, a Ro-

mániai Magyar Baptista Gyülekeze-

tek Szövetségének alelnöke, a Szö-

vetség Romamissziós Bizottságának 

vezetője, valamint Gál Győző lelki-

pásztorok vezették.  

 

Összegezve, ez egy jól megszervezett  és 

lebonyolított, nagyon hasznos, üzenetek-

ben gazdag konferencia volt. A konferencia 

szervezését és lebonyolítását Filep Szilárd 

lelkipásztor és Dan László elnök testvé-

rünknek köszönhetjük. Ezekkel a lelki ta-

pasztalatokkal nyugodt szívvel mehettünk 

volna haza.  

 

Munkatársi konferencia—2014. április 7—8., 

Érmihályfalva 



 

9. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Testvéreink sírva 

könyörögtek 

bűnbocsánatért, 

gyógyulásért, 

szabadulásért, 

családtagjaik 

megtéréséért.” 

Istenünk azonban még gazdagabb 

lelki élményt szánt nekünk. Meg-

ajándékozott bennünket egy külön-

leges istentiszteleti alkalommal 

hétfőn este, április 7-én az 

érmihályfalvi roma imaházban.  

A zsúfolásig megtelt teremben elő-

ször a helyi dicsőítő testvérek, 

majd Algács Árpád testvér, a kelet-

magyarországi  túrricsei roma gyü-

lekezet zenei szolgáló csoportjának 

vezetője segítségével dicsértük az 

Urat.  

Ezt követően a konferencia résztve-

vői: lelkipásztorok, misszionáriusok, 

lelki munkások álltak a gyülekezet 

elé. Bizonyságot tettek megtérésük-

ről, Istennel való kapcsolatukról, 

egy-egy igeszakasszal bátorították, 

buzdították az egybegyűlteket.  

Az igei szolgálatot Lukács György 

érszőllősi lelki munkás testvér vé-

gezte.  

 

A kananeus asszonyról beszélt, 

aki Jézussal találkozva kitartóan 

kérte és várta a csodát, lánya sza-

badulását. Nem érdekelte a visz-

szautasítás, hitte, hogy ez a talál-

kozás meghozza a gyümölcsét. 

Nagy hite győzelemhez segítette 

őt. Roma testvéreink sorsa nagyon 

hasonló a bemutatott asszony 

sorsához. Ők is az elutasítottság 

állapotában keresik Urunk bocsá-

natát, gyógyítását és helyreállítá-

sát.  

Az imára buzdítás nem volt hiábavaló. Testvéreink sírva könyörögtek bűnbocsánatért, 

gyógyulásért, szabadulásért, családtagjaik megtéréséért. Körülbelül 30-35 asszony és 

férfi imádkozott, és ezek az imák mind őszinte „vámszedői imák” voltak. Az őszinte 

imák megérintették a mi szíveinket is, így a végén szinte együtt sírt az egész gyülekezet. 

Megrendítő, csodálatos pillanatok voltak ezek. Isten Szentlelke betöltötte a termet.  

Olyan jó lenne, ha ez a hétfői alkalom annyi „gyümölcsöt” teremne, hogy a gyülekezet 

pásztorának, Filep Szilárd testvérnek már az imaház bővítéséről kelljen gondolkoznia.  

Nagy Kornél, misszionárius 
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Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány Hírlevele 

„És megismertettem velük 

a te nevedet, és ezután is 

megismertetem, hogy az a 

szeretet, amellyel engem 

szerettél, bennük 

legyen….” 

János evangéliuma 17,26 

 

A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány 16. éve áll a 

lélekmentés szolgálatában. Az alapítvány kiváltságnak 

tekinti, hogy több mint 60 helyen van jelen Magyaror-

szágon és Romániában. Munkánk folyamán szembe-

sültünk azokkal a körülményekkel, amik a legtöbb 

ember előtt ismeretlenek. Európa szívében még ma is 

százezrek élnek úgy, hogy az emberi léthez alapvető-

en szükséges dolgok sem állnak a rendelkezésükre. 

Küldetésünk e felé a sok sebből vérző közösség felé 

van. Hisszük és valljuk, hogy ahhoz, hogy ez a helyzet 

megváltozhasson, és abból a leírhatatlanul nehéz 

helyzetből kiszabaduljanak, életváltozásra van szüksé-

gük.  

 

 
Rendelkezzen az adó 1 %-áról! 

Alapítványunk ott van, amikor imaházak építésében kell segíteni, de segítséget nyújtunk az oktatásban is, amikor gyer-

mekeket vagy felnőtteket írni – olvasni tanítunk. Sok száz roma gyermeknek mutattuk meg, milyen érzés táborozni, üdül-

ni. Sokuknak csak mi készítünk és nyújtunk át ajándékot karácsonykor. A legfőbb célunk, hogy megismertethessük velük 

a krisztusi szeretetet, hogy utána ők is továbbadhassák azt.   

Alapítványunk állami támogatásban nem részesül, politikai pártoktól független közhasznú szervezet, így a roma lakosság 

felé végzett szolgálatunkat kizárólag támogatóink által biztosított forrásból tudjuk ellátni. Ehhez kérjük most segítségü-

ket.  

Az alapítvány közhasznú minősítésének köszönhetően céljaink megvalósítását pénzzel támogató cégek, magánszemé-

lyek az adomány összegének 100%-át írhatják le adóalapjukból. 

Ha Ön is szeretne azon állampolgárok közé tartozni, akik e nemes célra ajánlják fel adójuk 1%-át, akkor látogasson hon-

lapunkra (www.ciganymisszio.hu), ahol minden szükséges információt megta-

lál arról, hogy hogyan támogathatja alapítványunkat az adójával. A honlapon 

megtalálhatja a nyilatkozatot, leírást a nyilatkozat eljuttatásáról, valamint 

elolvashatja az erre vonatkozó törvényt is.  

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Keresztyén Cigánymisszió Alapítványt az 

alábbi adószámon: 18561201-1-09. 

Önnek csak egy papír kitöltése, míg sokaknak a tanulás, a munkába való 

visszatérés esélyét, és legfőképpen az örök élet reménységét jelenti!  

Nagylelkű támogatását előre is köszönjük:  

Dan László  

elnök 


