behi8.qxd

2/9/2012

5:16 PM

Page 1

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HETILAPJA

Békehírnök
2012. február 19.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1895

120 évvel ezelõtt távozott a földi világból
Charles H. Spurgeon (1834–1892)
a baptista „prédikátorfejedelem”
Mindössze 58 esztendőt kapott a
Teremtőtől Charles Haddon Spurgeon
(1834. június 19. – 1892. január 31.) angol baptista lelkipásztor, akinek az
életműve mind a mai napig az egyik
legnagyobb hatással van az evangéliumi keresztyénségre. Nemhiába kapta
a „prédikátorok fejedelme” nevet, hisz
még életében több mint 30 nyelvre fordították le és adták ki prédikációit.
Spurgeon tizenöt esztendős korában, 1850. január 6-án tért meg. Egy
találkozóra sietett, de hóviharba keveredett, így egy közeli metodista kápolnában húzta meg magát, ahol éppen
istentiszteletet tartottak. Az itt hallott
ige – „Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én
vagyok az Isten, és nincsen több!” (Ézs
45,22) – szíven találta, aminek hatására
életét Istennek szentelte.
A bemerítkezésére 1850. május 3-án
került sor a Lark folyóban, majd a newmarketi baptista gyülekezet tagjává
lett. Még ez évben Cambridge-be költözött, ahol egyre többször kérték meg

igehirdetésre. Már
ekkor feltűnt kivételes képessége és
ajándéka az igeszólásban. 1953ban kezdte meg
lelkipásztori szolgálatát a Waterbeach-ben (Cambridgeshire) az ottani kis baptista gyülekezetben.
Ezután felgyorsultak az események. 1854 áprilisában a 19 éves
Spurgeont meghívták lelkipásztornak
a híres londoni New Park Street
Chapelbe. Akkoriban ez volt a legnagyobb baptista gyülekezet Londonban, habár létszáma egyre csökkent az
évek folyamán. Az igehirdetésben tapasztalt képessége miatt a Park
Street-i gyülekezetbe érkezése után
néhány hónappal rendkívül népszerűvé vált. Egy évvel később kiadásra került prédikációskötete a New Park
Street-i szószék címen.
(Folytatás az 59. oldalon)

Egy test vagyunk Krisztusban!
Az alábbi írás a szokolyai gyülekezet
honlapján jelent meg Lakati Ádám
gyülekezetvezető tollából. Az imahetek
elmúltak, de a cikk gondolatai időszerűek továbbra is, melynek szerkesztett változatát adjuk közre. (A szerk.)
Unum corpus sumus in Christo!
– Egy test vagyunk a Krisztusban!
Arra gondoltam, sokan lehetnek,
akik szívesen megismernék a szokolyai imahetek krónikáját. Az elmúlt
száz év első felét a vallási türelmetlenség jellemezte. Az okok boncolása nélkül is tudvalevő, hogy a háború, majd az azt követő ateista rezsim

alatt az egyházakat is tanította a történelem Ura. Ennek is tudható be,
hogy múltunk második felében a sátán tevékenysége ellen egymás segítő kezét kerestük és találtuk meg.
Szép nyitánya volt ennek az egymásra
találásnak imaházunk építése 1948ban. Amikor a falu fogattal rendelkező
gazdái látták e mazsolányi baptista
gyülekezet erőfeszítését, szorgalmát,
református és katolikus egyháztagságuktól függetlenül beálltak a föld kubikolása, a tégla, gerenda és egyéb építőanyag fuvarozásába.
(Folytatás az 59. oldalon)

A szeretet hiányát az
ember soha nem pótolhatja, ám a szeretet minden mást pótol.
(Matteo Ricci)

CVI. ÉVF. 8. SZÁM

Heti útmutató
A HÉT IGÉJE
„...de szabadíts meg a gonosztól...” (Máté 6,13b)
A HÉT GONDOLATA
A Jn 17,15-ben Krisztus azt kéri
Atyjától, hogy övéit ne vegye ki a
világból, hanem őrizze meg őket a
gonosztól. ...küldetésünk a világba
szól, mert az emberek közé kell
mennünk Krisztus evangéliumával, de életvitelünk és magatartásunk nem lehet e világéval azonos.
Nem könnyű megtalálni az egyensúlyt. Sokan megszédültek már és
elestek. Ezért kell a szellemi éberség és az imádkozás, hogy az Atya
szabadítson meg a gonosztól. (Boros Róbert, Erdély)
A HÉT GYAKORLATA
Imádkozz minden reggel a héten azért, hogy az Úr rossz szándékaidtól szabadítson meg!
A HÉT IMÁJA
Ne hagyj minket a kísértésben,
Zárj bennünket jóságos Szívedbe,
Adjál nékünk édes békességet,
Barátunknak minden nemzetséget!
Add, hogy minden népek világában
Gyarapodjunk javakban és számban!
Magyarságban legyünk bátrak, hűek,
Bajban sohse legyünk kishitűek!
(Szedenits Jenő: Magyar Miatyánk)

A Szolgatárs címe az interneten
Felhívjuk olvasóink és minden érdeklődő figyelmét, hogy a
Szolgatárs lelkészi szakfolyóirat
internetes elérhetősége megváltozott. Ideiglenesen két helyen is
megtalálható és elérhető a
http://szolgatars.uw.hu/ és a
http://www.magyarbaptista.com
/szolgatars.html oldalakon.
A 2008/1. szám és az azt megelőző számok jelenleg nem olvashatók. A lap papír alapú aktuális
kiadványa a kiadónál önköltségi
áron megvásárolható.
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PROGRAMAJÁNLÓ
 Február 20-án, hétfőn 18 órai
kezdettel lesz az Építsünk családi
fészket! sorozat következő alkalmának előadása: A szex: szeretet
nélkül kapcsolatromboló erő, szeretettel kötőanyag, amely a Ráday
Kollégium Dísztermében (Budapest IX., Ráday u. 28.) lesz megtartva. Előadók dr. Pálhegyi Ferenc és
Brouwerné Pálhegyi Krisztina. A február 27-i előadás címe: Társkeresés,
társválasztás.
 Február 26-án, vasárnap délután 5 órakor ünnepeljük a minden
esztendőben szokásos BVSz-vasárnapot a Pesterzsébeti Baptista Imaházban! Igét hirdet dr. Almási Mihály. Énekel a délpesti gyülekezetek
összevont kórusa. Az est folyamán a
Prima Primissima Junior díjas In
Medias Brass fúvoskvintettet is
meghallgathatjuk!
 Március 3-án a lelkipásztorfeleségek országos találkozóját a
József utcai imaházban tartjuk délelőtt fél 10-től délután 3 óráig. Előadónk Reimer Márta lesz, aki a kiégést megelőző jelekről fog előadást
tartani. Szeretettel várunk benneteket: a Nőbizottság.
 Március 9–11-ig Győrben A
közösségi háló című ifjúsági konferenciára várják a fiatalokat. A találkozó mottója: „Öltsétek fel a szeretetet
mert az tökéletesen összefog mindent”
(Kol 3,14). Előadó: Mike Sámuel, dicsőítés: Kübler Dániel és csapata, valamint koncertezni fog Szabó Balázs
és zenekara. A konfira történő regisztrációkat itt várják: www.gyoribaptistaifi.wordpress.com.

2012. február 19.

Reménység fesztivál – Budapesten is!
A rendszerváltás óta hatalmas
előrelépést tettek Magyarországon a
keresztyén lelkészek, gyülekezeti vezetők a jó hír terjesztésében, több
templom, gyülekezeti ház épült, egyre szélesebb körben lehet terjeszteni
az evangéliumot. Évről évre sok-sok
magyar ember dönt Jézus Krisztus
mellett. Az erős alapokon álló egyházak már a jövőbe tekintenek, és
együttes erővel imádkozzák Jabéc
imáját: „Jabéc segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a
bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért.” (1Krón 4,10)
Hazánk vezető egyházai összefogtak,
és meghívták Franklin Graham evangelistát, igehirdetőt, hogy Budapesten is hirdesse Jézus Krisztus evangéliumát. A Billy Graham Evangelizációs Társaság elfogadta a meghívást.
Örömmel osztjuk meg a hírt,
hogy 2012. június 1–3. között Reménység fesztivált szerveznek a magyarországi keresztyén közösségek a
Billy Graham Evangelizációs Társasággal közösen. A háromnapos, ingyenes rendezvénynek a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont.

Franklin Graham járt már Magyarországon édesapjával, Billy Grahammel,
és megtiszteltetésnek érzi, hogy személyesen is hirdetheti a jó hírt Budapesten. Örömmel hallgatja a magyarországi beszámolókat, amelyek
szerint a különböző keresztyén felekezetek teológiai nézetkülönbségeiket félretéve közösen készülnek a
Reménység fesztiválra. Franklin Graham gyakran idézi édesapja szavait:
„Az evangelizációk előkészületekor
három dologra van szükség: imára,
imára és imára.”
A rendezvény mindhárom napján
lehetőség lesz arra, hogy lelki tanácsadásban részesüljenek azok, akik a
reménység valódi forrását keresik.
Ezer főből álló tanácsadói szolgálat
felállításán dolgozik a Reménység
Fesztivál Iroda számos önkéntessel.
A zenei programok részét képezi a
szintén ezer tagot számláló kórus is.
Világhírű keresztyén előadók (mint
például Michael W. Smith, Ernie Haase
és a Signature Sound, Parachute
Band, Casting Crowns) is segítik a
közös cél elérését, eleget téve Jézus
Krisztus megbízatásának: „tegyetek
tanítvánnyá minden népeket” (Mt
28,19).

„Dicsérjétek õt kürtzengéssel...”
A kondorosi fúvószenekar missziós útja és a szalárdi
fúvóskar megalakulása
„Dicsérjétek őt kürtzengéssel” –
szólít fel Urunk bennünket az ő dicsőítésére és magasztalására a 150. zsoltár
3. versében. Ezt a felhívást meghallva
indult el a második bécsi döntés után
1941. január 20. és február 16. között a

kondorosi baptista gyülekezet fúvószenekara Kóródi Dániel gyulai lelkipásztor vezetésével missziókörútra
Magyarország keleti részére és a Bihar
vidék területén található számos gyülekezetbe. (Folytatás az utolsó oldalon)

Fontos napok
 1912. február 27. 100 éve
született Mrs. Maude Cobb Bretz
amerikai misszionárius, a budapesti bibliai leányiskola egykori
tanára. Elsőnek szervezett hazánkban Pesterzsébeten korcsoportos vasárnapi iskolát, majd
részt vett a diakonisszaszervezet
alapításában.
 1887. február 28. 125 éve
született Balmazújvároson Rózsa
Ernő evangélista, akit éppen száz
évvel később, a születésnapján
temettek el.

A jelenlegi zenekar tagjai, első sor balról jobbra: Elek Zsolt, Mierlut Gedeon,
Mierlut Hiri Dániel, Mierlut Hiri Boglárka, ifj. Elek Katalin, Nagy Krisztina, Elek
József (karmester), Elek Levente, ifj. Elek János. Második sor balról jobbra: ifj. Elek
Béla, ifj. Kerekes Ferenc, Elek Dávid, ifj. Elek András, Gál Zoltán, Mihancea
András, Miháncea András Endre, ifj. Elek Zoltán, Elek Efraim
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120 évvel ezelõtt távozott a földi világból Spurgeon (folytatás a címoldalról)
Spurgeon prédikációi minden héten nyomtatásban jelentek meg igen
magas példányszámban. 1892-ben bekövetkezett haláláig mintegy 3600 prédikációja, 49 kötetnyi beszéd, kommentár, illusztráció és elmélkedés jelent meg. Spurgeon teljes prédikációs
anyaga (20 kötet) megtalálható a BTA
könyvtárában.
Gyülekezete csakhamar kinőtte addig használt épületét. Először az
Exeter Hallt, majd a Surrey Music
Hallt bérelték ki. Ezekben a monumentális épületekben Spurgeon hallgatósága gyakran meghaladta a 10 000
főt. 1856. január 8-án a 22 éves Spurgeon megnősült. Felesége Susannah,
Robert Thompson londoni baptista lelkész lánya lett. Két ikerfia született
1856. szeptember 20-án, Charles és
Thomas Spurgeon.
Spurgeon 1857-ben kollégiumot
alapított lelkipásztorok képzése céljából, ami 1923-ban a Spurgeon College
nevet vette fel. 1857. október 7-én
Spurgeon a valaha összegyűlt legnagyobb tömeg előtt (23 654 ember) prédikált Londonban a Kristály Palotában. A megnövekedett létszám miatt
új állandó templom építésébe fogtak.
1861. március 18-án költözött be a gyülekezet a London belvárosában felépített Metropolitan Tabernacle-ba. Az
épületben 5000 ülőhelyet és 1000 állóhelyet alakítottak ki, amely rendszeresen megtelt minden vasárnap. Spurgeon többször is prédikált egy héten,
egészen a 31 évvel később bekövetkezett haláláig. Az embereket soha nem
hívta előre megtérésre az igehirdetés
végén, de minden vasárnap felajánlotta a prédikációja után, hogy ha valaki
elfogadta Jézus Krisztust személyes
megváltójaként, az másnap reggel találkozhat Spurgeonnel irodájában. Soha nem volt olyan hétfő reggel, amikor
ne álltak volna hosszú sorban bebocsátásra várva irodája előtt.
A prédikációit mindig leírta, de a
szószékre soha nem vitte föl a vázlatát. A prédikációi alapos előtanulmányok után igazán a Szentlélek
inspirációja nyomán, a szószéken
születtek. Gyorsírók jegyezték le az
elhangzó üzenetet, amit aztán Spurgeon átolvasott, kijavított és azt követően küldte őket nyomdába. Másnap
már a lapok közölték a vasárnapi prédikáció anyagát. Sőt önálló röplapként fillérekért árusították és osztogatták az érdeklődőknek.
Meglepő, hogy a mai modern gyakorlattal ellentétben a gyülekezeti dicsőítéseket, közös énekeket hangszeres kíséret nélkül Spurgeon maga ve-

zette. Mindehhez hozzá kell tennem,
hogy akár az igehirdetés, akár az énekvezetés mindenféle erősítő berendezés
nélkül, mégis fegyelmezetten és mindenki számára hallható és érthető módon történt, pedig az alkalmakon mindig 5-6 ezer ember volt jelen. Isten dicsőítését és magasztalását Spurgeon
nagyon komolyan vette. Külön énekeskönyveket szerkesztett, amiket
rendszeresen bővített új ébredési énekekkel.
Spurgeon gyülekezete nagy hangsúlyt fektetett a világmisszió támogatására. Személyes barátságba került
James Hudson Taylorral, aki belső Kínában végzett munkatársaival missziómunkát. Hosszú éveken át anyagilag
is támogatta a különböző földrészeken
tevékenykedő lelkimunkásokat, így
David Livingstone afrikai misszionáriust is. Ugyanígy értékelte és adományokkal támogatta George Müller
(György) árvaházait, sőt maga is működtetett ilyen jellegű árvaházat. Ez az
árvaház később Spurgeon Gyermekgondozója néven vált ismertté, és egészen a második világháborúig működött Londonban, amikor is az épületet
bombatalálat érte.
Spurgeon felesége gyakran volt
túl beteg ahhoz, hogy elmenjen otthonról meghallgatni férje prédikációit. C. H. Spurgeon maga is sokat betegeskedett élete utolsó éveiben, reuma
és köszvény gyötörte. Gyakran ment
orvosi kezelésre Franciaországba,
Mentonba (Nice, France). Itt is halt
meg 1892. január 31-én. Spurgeon felesége és gyerekei túlélték őt. West
Norwood temetőben helyezték végső
nyugalomra őket Londonban, ahol a
sírját még mindig látogatják csodálói.
Spurgeon londoni templomát, a híres
Metropolitan Tabernacle-t magam is
többször fölkereshettem. Sajnos ez a
templom is a háború pusztításának
esett áldozatul. Azóta újjáépítették, de
csak a külső homlokzatát sikerült az
eredeti formájában helyreállítani. Az
igazak emléke legyen áldott!
Dr. Mészáros Kálmán
lelkipásztor/egyházelnök

Egy test vagyunk Krisztusban!
(folytatás a címoldalról)
Nyílt bizonyságtevés volt ez
amellett, hogy kezdjünk újat, bocsássa meg Isten a régit.
Már az ötvenes évek elején voltak közös ökumenikus alkalmaink
a református gyülekezet imádkozó csoportjával. Majd 1959-től
Szabó Sándor református lelkészszel kölcsönösen hívtuk meg a
gyülekezeteket egymás templomába, és közösen szolgáltunk.
Ezeken az alkalmakon a katolikus
egyház tagjaiból is sokan vettek
részt, mivel azonban a helyi katolikus gyülekezet csak fíliája a verőcei plébániának, hivatalosan
nem alakult ki kapcsolat. 1971ben Nagymaroson élő hithű paptanárokkal, dr. Kerényi Lajos és Balázs Béla plébánosokkal alakult ki
kapcsolat a fiatalok kölcsönös látogatása szintjén. Ma már történelmi kuriózum, hogy – legalábbis ebben a régióban – az első
katolikus beat mise a szokolyai
baptista imaházban volt. Ennek
nagy híre miatt el is helyezték a
katolikus atyákat máshová.
A leírtak alapján a két gyülekezet 53 éve, a három gyülekezet pedig 41 éve tartja közösen az imahetet.
Ez volna az egység?
Minden bizonnyal ez is! Azonban magunkat csapnánk be, ha
csupán hitigazságok egymáshoz
közelítésében, máskor az istentiszteleti gyakorlatok egységesítésében, vagy közösségi élmények,
vágyak megvalósításában, demonstrálásában keresnénk az
egység átélését. Az egység ennél
sokkal több! Erre tanítottak folyamatosan az elmúlt évek. Vajon értjük-e, éljük-e? Értjük-e, hogy nem
azzal kell gyötörni magunkat, hogyan teremtsünk egységet a különféle felekezetű Krisztus-hívők
között, mert az már létrejött, de
csak azok számára, akik Jézus
Krisztusban vannak! Akkor beszélhetünk igazi egységről, ha ezt
értjük és megéljük!
Átalakítás, változtatás, változás szükségességétől hangos az
ország. Lelki értelemben ez volt a
fő vezérgondolat az idei imaheti
alkalmakon is.
Az esték üzenetei váljanak valóra mindennapjainkban!
Lakati Ádám
(gyülekezetvezető)
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Káros szenvedélyek
Alkoholizmus

„Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt” – figyelmeztet egy
régi, ismeretlen eredetű mondás.
Határozottan ellentétesek ezzel a
mai, „kulturált borfogyasztásra”
serkentő reklámok. Nem osztom a
nézetet, hogy a magyarság a világ
egyik legnagyobb alkoholfogyasztó népe. Viszont tisztában
vagyok azzal, hogy igen nehéz leküzdeni az italozást egyénileg a
mai társadalomban. A drogfüggőség szenvedélyének bizonyára nagyobb a veszélye, mint az úgynevezett „mérsékelt alkoholfogyasztásnak”, ám káros hatására mégis
föl kellene hívnunk kortársaink figyelmét. Bár a közvéleményre
nincs jelentős hatással a véleményünk, de attól függetlenül figyelmeztetnünk kell minél több honfitársunkat: az alkoholizmus veszélybe sodorja az országot.
A borbarátok köre gyülekezeteinkben sokkal hangosabb. Pedig
számos hivatkozási alapja van a
tartózkodásnak, hogy ne nézzük a
gyöngyöző bort a pohárban (Péld
23,31). Ne szorítkozzon a borivás
tilalma kizárólag a diakónusokra
(1Tim 3,8), mivel a mértéktelen
borivás a lelkészeknek sem válik
díszére. A fiatal társának egy kevés bort ajánló nagy apostol (1Tim
5,23) a mai fekélyeseknek hatékonyabb gyógyszert ajánlana. Csakhogy mennyi a „mérték”, és mennyi
a „kevés”? Férfiúi tapasztalataim
szerint legjobb az első pohár előtti
tartózkodás. Ez nehéz ugyan, de
még nehezebb véget szakítani a
poharazásnak. Tőlem idősebb és
tapasztaltabb lelkésztárs egy dicsekvőnek, aki állítólag „színjózan maradt még másfél liter után
is”, azt mondta: „Miért kell meginni másfél litert, hogy színjózan
maradj?”
(Folytatás a következő oldalon)
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Elárulja titkát a milliárdos
Híres, gazdag, sok férfi példaképe.
Kaká nemcsak jó játékos, de az értékrendje
is a helyén van. Milliárdokat keres, mégsem szállt el magától. A róla szóló könyvből kiderül, mi sikerének a titka. Kicsit
szkeptikusan vettem a kezembe A Kakásztori című könyvet. Mit tanulhatok lány
létemre egy focistától? És vajon mennyire
lesz a könyv tele száraz leírásokkal, eredményekkel? Előzetesben annyit elárulok,
hogy kellemesen csalódtam.
Kaká jó módú családban született
1982-ben. Már fiatalon elkezdett sportolni, amiben szülei teljes mértékben
támogatták. Először teniszezett, majd
nyolcévesen elvitte apukája egy focimeccsre szurkolni. Kaká tizenkettedik
életéve fontos év volt focista pályafutásában és lelki életében is. A döntések,
amelyeket akkor hozott, nagy hatással
voltak élete további alakulására. Eldöntötte, hogy saját tapasztalatai alapján akarja követni Istent, és akkor, 12
évesen bemerítkezett. Ekkor kötelezte
el magát komolyan Isten és a foci mellett. Beiratkozott a fociakadémiára.
Maximalista volt, így két órával korábban felkelt tanulni, hogy jó jegyeket
szerezzen, és napközben tudja tartani
az edzéstervet. Első hivatásos szerződését 15 évesen írta alá a Sao Paulo
U17-es korcsoportban. Túlságosan soványnak tartották, ezért speciális diétát írtak elő neki, ami elősegítette az
izomzata növekedését. Ráadásul rövidlátó is volt, ami elég nagy hátrány a
pályán. Ezért szemműtétet hajtottak
végre rajta. Amikor ezt a részt olvastam, elgondolkoztam azon, mennyire
erősen kellett ragaszkodnia az elhatározásához, hiszen fizikailag nem volt
egy focista alkat, ráadásul rövidlátó
volt. Nem érdekelte, hogy mennyi nehézsége, hátránya van, ő keményen
edzett és mindent megtett azért, hogy
az álma valósággá váljon. Nemcsak
barátai voltak, de akadtak olyanok is,
akik nem jó szemmel nézték a sikereit.
„Azoktól, akik nem kedveltek, állhatatosságot és türelmet tanultam, és azt,
hogyan küzdjek, ha valamit el akarok
érni. Akik szerettek, azoktól pedig taktikát és játéktechnikát tanultam” – nyilatkozta évekkel később Kaká. Karrierje töretlenül ívelt felfelé. 2000 őszén
azonban történt valami, ami majdnem
kettétörte a tizennyolc éves labdarúgó
pályafutását. A nagyszüleinél nyaralt,
amikor strandolás közben a vízi csúszdán fejjel előre csúszott, és beütötte a
fejét a medence aljába. Megroppant a
nyaka, és eltört a 6. csigolyája. A család
és a barátok összefogva imádkoztak a
gyógyulásáért, aminek köszönhetően

két hónap alatt teljesen felépült. A baleset fordulópont volt az életében.
Megerősítette a hitében, és arra ösztönözte, hogy többet imádkozzon. Emellett megtanulta azt is, hogy Isten gondoskodik róla. Utólag visszatekintve a
balesetre ezt nyilatkozta: „Nem gondolom, hogy a gyógyulásom csupán a
véletlen műve volt. Hiszem, hogy Istennek célja volt a balesetemmel.” A
lábadozása alatt sokat gondolkozott a
jövőjéről és azon, vajon képes lesz-e
még focizni. Meg is fogalmazott magának tíz, a focis pályafutásával kapcsolatos célkitűzést. Ebből a tíz pontból
nyolcat 15 hónap alatt teljesített is.

Nem csapta a szelet
A hírnévvel együtt a szerelmes levelek tömkelege is elárasztotta. De ő
kerülte azokat a lányokat, akik csupán
a híres focistát látták benne. Nem járt
mulatságokra, csak azzal beszélt, akinek a szülei bemutatták. Így találkozott a 15 éves Caroline-nal is, amikor ő
19 éves volt. A szüleik egy fogadáson
mutatták be őket egymásnak. Szinte
azonnal beleszeretett a lányba. Három
év múlva, 2005-ben felhívta Caroline
apját, és megkérte a lánya kezét. Elvitte Caroline-t Velencébe, ahol megkérte
a kezét. 2005. december 23-án Sao
Paulóban 700 vendég jelenlétében kimondták a boldogító igent. Dalt írt az
esküvőre a menyasszonyának, annak
örömére, hogy háromévnyi udvarlás
és távkapcsolat után feleségül vehette.
„Isten áldása a hírnév”
Egyre többen megismerték és a fizetése is növekedett. 20 millió dolláros
szerződést adott a Sao Paulo Kakának.
Ő luxusautó helyett öccsének, Diégó-
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nak fizette ki belőle a tandíját. 2003-as
árfolyamon négymilliárd forintnak
megfelelő fizetést ajánlott neki a német
óriás, a Bayer Leverkusen a Bundesligából, de a szíve az AC Milán felé húzott, és az ő szerényebb, 8,5 millió
eurós fizetésüket (kb. 2-2,3 milliárd forint) fogadta el. Micsoda hatalmas
pénzösszeg. Még elképzelni is nehéz.
De jól tudjuk, mit tesz a pénz és a hírnév az emberekkel. Felfuvalkodottak
lesznek, sokan autókat, házakat vesznek rajta. De Kaká tudta, honnan jött,
és azt is, kinek köszönheti a tehetségét.
Nem cserélte le a barátait, nem beszélt
velük fellengzősen. Isten áldásaként
tekintett a hírnévre, amelyet arra használt fel, hogy Isten szeretetéről beszéljen. Minden egyes gól után felemelt
kézzel az Úrnak adott hálát. Mindig
rajta volt a Jézus feliratú karkötő, cipőjére pedig az volt hímezve, hű az Isten.
2007-ben az év labdarúgója lett, és
emellett megnyerte az aranylabdát is.
A hit miatt sikeres
A növekvő rajongók rohama nagyobb elvárásokat támasztott vele
szemben. A nagyobb figyelem nemcsak dicsérettel járt. Az egyik szezonban, amikor kevesebb gólt szerzett, kifütyülték néhányan a meccsen. Így
nemcsak a hírnevet kellett megtanulnia kezelni, de a rosszindulatú
megjegyzéseket is. „Brazíliában úgy
tartjuk, hogy a hírnév segítségével
hasznára lehetünk másoknak” – nyi-
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latkozta Kaká. Ezt nemcsak hangoztatta, hanem komolyan is vette. Ő lett
az ENSZ Világélelmezési Programjának a nagykövete. Sorra látogatja a
szegény országokat, és segít a gyerekeken. Teszi ezt mind a mai napig.
Emellett egyházának kábítószer-ellenes küzdelmében is részt vesz, és az
utcán élő gyerekeknek is segít. „Célom
továbbra is az, hogy tanuljak a többiektől, focistaként és emberként is egyre jobbá váljak.” Arra, hogy melyik
volt a legemlékezetesebb meccse, a következőt nyilatkozta: „Életem legfontosabb mérkőzése mindig a következő. Nem szabad sokat fürdeni a dicsőségben, különben elveszti az ember a
motivációját.” Mi Kaká sikerének a titka? A válasz a fontossági sorrendben
van, amihez ragaszkodott és ragaszkodik most is. Az életében az első helyen a hit áll, második helyen a család,
és csak a harmadik helyen a foci. Azt
gondolhatnánk, azért ilyen sikeres,
mert mindene a foci. De nem. Neki az
Úr a mindene, vele tölti a legtöbb időt,
majd a család és végül a hivatása, amit
olyannyira jól űz, hogy világhírű, gazdag, emellett alázatos és segítőkész.
Drága testvérem! Ha Isten áll az első helyen és ő tölti ki az életedet, akkor
bármit is helyez a szívedre, ő melléd
áll. Hiszen csak akkor lehetsz bármiben sikeres, ha az imádságban és a bibliaolvasásban nem restülsz meg. A sikereidet a térdeiden kell megvívnod.
Durkó Anett

A madarak etetése az összefüggõ hótakaró idején életmentõ
„Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is
kegyetlen.” (Példabeszédek 12,10)
Amikor a fák elhullajtják leveleiket
– amikor beköszönt a hideg tél, és leesik az összefüggő hótakaró –, érdemes körülnézni kertünkben, vajon hogyan jutnak élelemhez a madarak, mi
tudja megvédeni őket a hidegtől. Fontos a tűlevelű és örökzöld növények
szerepe. A tobozok, magvak élelmet, a
növények búvóhelyet biztosítanak
számukra. Jó, ha a kertnek olyan része
is van, ahol a sűrű bozót a lombkorona
szintjéig ér. A talajt takaró növények, a
fás, bokros ligetek is búvóhelyül szolgálnak. Ne takarítsuk teljesen tisztára
kertünket! Az elszóródott magvakat
hagyjuk meg a madaraknak! A füvet
se nyírjuk le mindenütt! Hadd húzódjanak meg a rovarok, teleljenek át a
lárvák, téli táplálékot szolgáltatva a
madaraknak! További búvóhelyet készíthetünk, ha a már „gazdátlan” virágágyásokat fenyőgallyakkal takarjuk be. A beteg, rothadó leveleket, ága-

kat azonban feltétlenül gyűjtsük össze!
A napraforgómagvak sok madarat (a
csuszkát, pintyet, feketerigót, mátyásmadarat, harkályt) életben tartanak. A
köles, a repcemag, a kukoricadara más
fajok téli eledele.
A madáretető kihelyezése csak az
első lépés. Rendszeresen tölteni kell
élelemmel is. Tanácsos a megvásárolt
magvakat száraz helyen, jól zárható
edényben tárolni. A rovarevő madarak
számára a legmegfelelőbb a marhafaggyú, amely magvakkal gazdagítható. Célszerű az eledelt hálóba helyezni,
majd a fákra függeszteni, esetleg kisebb farönkök üregeibe rejteni. A gerlék, verebek kedvelt téli csemegéje a
kukoricadara, amelyet a földről szeretnek felcsipegetni. Az eledel a lehető
legszárazabb helyekre kerüljön! Az
etetőtálkát tartsuk tisztán! Ne készítsünk etetőt furnérból, mert a madarak
megehetik az összeillesztésnél használt ragasztót! Kerüljük a sózott, cukrozott magvakat!
(Forrás: Orpheus Állatvédő Egyesület)

(Folytatás az előző oldalról)
Az alkoholizmus tiltására a
történelem folyamán többször
gondoltak a kormányok és a törvényhozók. Belátták, hogy az ittasság tönkretehet egy gazdag
államot, legyen az absztinencia
törvényt kimondó Egyesült Államok, vagy az egykori és közelebbi nagyhatalom, ahol a napnak
bizonyos szakaszáig tiltották az
alkohol árusítását. A törvényes tilalom utóbb csupán a visszaélésekre adott alkalmakat.
Gyülekezeteinkben elvileg a
tagság megvonásával jár az italozás, bár sajnos erre egyre kevesebb példát látunk. Távolabbi
gyülekezeteink közül hozva példát az óvatosságra, kevesek előtt
ismert tény, hogy a „déli” baptisták között az úrvacsorai szertartáshoz nem használnak bort, csak
mustot. Nagyon elszégyelljük magunkat, amikor ukrán vagy orosz
hívőknek feltett kérdésünkre kijelentik, hogy országaikban a hívők
nem isznak semmilyen szeszes
italt, és hozzáfűzik: „Csak a magyarok”. A vallásellenes korszakban a roppant súlyos munkahelyi
ittasság ügyeit vizsgáló feljebbvalók kormányzati felirat formájában írták: A hívők példás magatartását a józan élet mellett.
Sokan emlegetik a jó példa hatását. Bár sajnos látnunk kell,
hogy a legismertebb úttörőink teljes alkoholmentességét sem követte családjuk minden tagja.
Kornya Mihály tiltakozott „a boros
menyegzők” ellen. Meyer Henrik
1881 februárjában keltezett egyik
gyülekezeti jegyzőkönyvében említi: „Budafokon a missziómunka
legnagyobb ellensége a bor.” A
cirrhózisban elhunyt kortársaink
nagy száma bizonyítja, hogy az
alkohol károsítja a sejteket, mérgezi az agyvelőt és a májat. A gyakorlott orvos csak rátekint az
addictológiára bevitt betegére, és
szinte az arcáról olvassa le a baját.
Mert a szesz fogyasztása a legkisebb mértékben is befolyásolja az
ítélőképességet, a tanulást, a társadalmi beilleszkedést, és egész
megjelenését riasztóvá teszi.
Jó lenne, ha a dohányzás gyülekezeti tilalmának évszázados
tradíciójához hasonlóan felemelnénk szavunkat az alkoholizmus
ellen.
Szebeni Olivér
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Visszatekintõ: Szolgálatra hangolva

IFIROVAT

Élõben
jelentkezünk!
Hogyan veszekedjenek a házastársak? Avagy a jó veszekedés játékszabályai
Némelyek azt gondolják, hogy a
veszekedés az verekedés. Pedig két
különböző dologról van szó. A vita
és a veszekedés olykor kikerülhetetlen, hiszen a házastársak nagyon
fontosak egymás számára. Vannak
okos és vannak értelmetlen viták és
veszekedések. A jó irányú veszekedés oka mindig egy konkrét sérelem. Ilyenkor a veszekedés magáról
a konfliktusról szól, amit meg akarnak oldani a párok. Ezzel szemben a
rossz veszekedésben a résztvevőket
vagy az egyik felet nem a probléma
idegesíti, hanem a másik személye.
Ezért nem is a probléma megoldását
keresik vagy keresi, hanem a másik
feletti győzelmet, a másik megszégyenítését és megalázását. Vannak,
akik úgy gondolják, hogy a gyermek előtt sosem szabad vitatkozni
vagy veszekedni. Holott ha a gyermek hallja vagy látja a vitát, és majd
azt is, ahogyan az egyik belátja tévedését vagy bocsánatot kér, a másik
pedig megengesztelődik, így tanulja
meg a normális, nem képmutató
emberi viselkedés alapjait.
A veszekedés során mit tegyél
és mit ne!
Kerüld a megbélyegzést és a
gúnyt, mert ezek megölik a kapcsolatot! Kerüld a „mert te mindig” és a
„te soha” általánosításokat! Kerüld
a hibáskeresést, mert nem ez az érdekes, hanem a közöttetek levő akadály kell eltávolítani! Ne távozz a
szobából sértődötten, ne szakítsd
félbe a vitát, hanem fejezd be! Maradj testileg közel a házastársadhoz,
és egy gyengéd érintéssel tudasd,
hogy nem ellene harcolsz, hanem a
szerelmetek jobbátételéért! Ne feledd, hogy nem a szóban forgó ügy
a fontos, vagy az, hogy neked legyen igazad, hanem a kettőtök kapcsolata! Nem szabad veszekedni, ha
az egyik fél már elvesztette az önuralmát.
Ismeretlen szerzőtől

Ebben a nagy hidegben jó egy kicsit visszaemlékezni a nyárra, várva a
következő felmelegedést. 2011 nyarán
a mediterrán hangulatú Baja városa
adott otthont a „Szolgálatra hangolva”
ifjúsági táborunknak. A tábor vezérgondolata az volt, hogy fiatalokat segítsünk a szolgálataik hatékonyabb ellátásában, így képzéseket szerveztünk
különféle területeken. Mindennap a
délelőtti közös alkalmaink után a fiatalok részt vehettek zongora, ének, gitár,
kézműveskedés, dráma, hangtechnika, fotózás vagy akár sport szemináriumokon. Fiatal felnőttek is részt vettek
a táborban, és amíg ők szemináriumokat látogattak, a bajai baptista
gyülekezetből testvéreink gyermekprogramot szerveztek. Ezt az összefogást Pápai Márti szervezte meg, amiért nagyon hálásak vagyunk neki.
Különleges táborunk volt, mivel a
szolgálók sorát az OM missziós társaság munkatársai is gazdagították.
Angliából, Amerikából, Romániából
és még Ausztráliából is érkeztek tanárok, akik nem a kultúrájukat akarták

ránk erőltetni, hanem alázatosan segítettek, ahol tudtak. A hét első felében a
Petőfi-szigeten készültünk és épültünk, ami a tábor bázispontja volt, a
hét második felében kimentünk az utcákra és terekre hirdetni az evangéliumot. A Baja Marketing Kft. támogatásával jól felszerelt színházat, szabadtéri színpadot kaptunk teljesen
díjtalanul, ahol hirdethettük három
estén keresztül szóval, zenével és különféle művészetekkel az evangéliumot. A városi koncertestéken gyűjtést
tartottunk a Baján és környékén élő rászoruló gyermekek számára, amit a
Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nagy örömmel és
meghatódással fogadott. A tábor zárását követően utófinanszírozott pályázatot adtunk be Kübler Jánosné (Zsuzsa)
segítségével a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézethez, és megnyertünk (585 000 Ft). Köszönet érte
Zsuzsának és az N.CS.SZ. Intézetnek.
Hálásak vagyunk Istennek ezért a fáradságos, de mégis csodálatos hétért.
Milánkovics Dániel

Gyermekbemutatás Gyulán
A Csóka család legkisebb gyermekéért, Abigélért és a hattagúvá lett
családért január 22-én, a délelőtti istentiszteleten
adott hálát a
gyulai gyülekezet. A lelkipásztori köszöntés az
1Sám 25,32–33
alapján hangzott
a szülői és a lelkészi imádságot
megelőzően. A
bibliakörös
gyermekek éneke mellett Ács
Pálné Tünde biz-

tató szavai tették tartalmassá a családi, gyülekezeti ünnepet.
Matuz József
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Új félév indult a Wesselényi utcában!

Február 7-én ismét sok fiatal vett
részt a budapesti Baptista Ifjúsági Istentiszteletek nyitóalkalmán, amelyeknek a Wesselényi utcai gyülekezet
ad otthont. Az este nagyon felszabadult, vidám és örömteli volt, vendégekkel, áldott légkörben. A gyülekezeti terem szinte csordulásig megtelt a
Budapesten élő, tanuló, dolgozó fiatalokkal. A zenei szolgálatban Kübler
Dániel és az alkalmakra verbuválódott
csapat tevékenykedett, a félévet pedig
Mészáros Kálmán, egyházunk elnöke
nyitotta meg számunkra némi buzdítással, imádsággal. Nagy Laci barátunk koordinálta az este menetét, többek között a hirdetéseket is, valamint
egy őszinte bizonyságtételt, amelynek
során Dobner Andris osztotta meg velünk azt, hogy jegyesével való kapcsolatában milyen szerepe volt Istennek,

a cigányoknak, valamint a „wessis”
alkalmaknak. Vendégünk volt Viktor
Hamm Amerikából, aki a budapesti
Sportarénában megrendezésre kerülő
háromnapos Reménység fesztivál
egyik szervezője. Tanítása a Márk
evangéliumának 10-ik részéből arra
összpontosult, hogy Isten mindannyiunknak küldetést adott. A feladatunk
pedig igazából nem az, hogy önmagunkat ajánljuk az embertársaink számára, vagy a vallásunkat, hanem egyszerűen, ahogy a tanítványok tették a
vak Bartimeussal: hívjunk mindenkit
Jézushoz! Istennek hála a következő
félév igen aktívnak ígérkezik a budapesti fiatalok számára, a budapesti
ifimisszió csapata is szeretne még
több lehetőséget biztosítani az evangelizációra, kapcsolatok kiépítésére.
Az ifi-istentiszteletek fókusza a közösség és a tanítás, de örülünk annak,
hogy a dicsőítésben is elmélyedhetünk, és sok alkalommal elkísér bennünket egy-egy munkatárs, ismerős,
barát, aki hallhat az élő Istenről ezeken az estéken. A következő hetekben
lesz szó a hosszú távú tervezésről, a
kapcsolatokról és a világmisszióról.
Katona Béla Pesterzsébetről, Tóth Sándor a debreceni Új Remény gyülekezetből, Járay Márton pedig a MEKDSZtől lesz a vendégünk.
Várunk Téged is minden kedden
18 órától! http://budapest.baptistaifi.hu/
Guti Sándor

AKIK HAZAMENTEK
„Van vigasztalás Krisztusban” (Fil 2,1)
NYÍRBÁTOR: Márku Miklósné
Jakab Jusztina testvérnőnek 2011.
december 23-án volt a temetése, aki
86 földi évet kapott a Kegyelem
Urától. Gyülekezetünk hűséges,
imádkozó tagja volt. A gyászistentiszteleten a vigasztalás igéit Pető
András helyi lelkipásztor hirdette.
Igével és imádsággal szolgáltak
még Asztalos Imre, Balogh Barnabás
és Katona László lelkipásztorok
SAJÓECSEG: Radványi József
testvértől január 31-én búcsúztunk,
aki az élettel betelve, 92 éves korában tette le a földi vándorbotot. Isten különös kegyelme, hogy egyre
súlyosbodó betegsége ellenére sem
érzett fájdalmat. Testvérünk évtizedekig a boldvai gyülekezet hűséges,
imádkozó tagja volt.

H I R D E T É S E K
 Segítségkérés Egy olyan kéréssel fordulok a testvérekhez, hogy
nagypapámról gyűjtök adatokat,
emlékeket. Ha valaki még emlékszik rá, kérem, vesse papírra, vagy
ha van fénykép, különböző kézirat,
esetleg hangfelvétel, szeretettel fogadom. Azért itt írok, mert még
mindig kevés adat áll rendelkezésemre. Leírom, miért van ezekre
szükségem. Nagyapám emlékére
szeretnék egy képeskönyvet írni. A
nagyapám Patai József. Kérem a testvéreket, hogy aki tud, segítsen! Az
alábbi telefonszámon vagyok elérhető: 06205203042 vagy e-mailen:
patacsata82@gmail.com.
 Ingyenes jogi tanácsadás az
MBE székházában (VI. kerület, Benczúr utca 31.) minden kedden 15–16
óráig. Ügyvéd: dr. Zolcsák Ottó. Előzetes bejelentkezés szükséges: 0630/3068-340-es vagy a 06-20/7758181 (baptifon). Az ügyfelek fogadása előzetes időpont-egyeztetés
alapján történik. Szerződések, ingatlanjog, cégalapítás, -módosítás,
munkajog; öröklési jog; családjog,
birtokvédelem, kártérítési jog.
 Albérlet kiadó Újpesten. Érd.:
06 20 886 0160.
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Áldott legyen a frigy!
Egy ének születése
1772-ben John Fawcett angol baptista lelkipásztort Londonba hívták,
hogy lépjen a híres dr. John Gill örökébe. Yorkshire-i gyülekezete számára búcsúzó prédikációt tartott.
Háza előtt ott álltak a bútorokkal és
könyvekkel megrakott szekerek. A
család készen állt az indulásra.
De szerető gyülekezete szomorú
volt. A férfiak, nők és gyermekek
könnyes szemmel állták körül a szekeret. Mások sírva kapaszkodtak a
családtagok kezébe.
Végül dr. Fawcettet és feleségét
annyira meghatotta a gyülekezet
bánata, hogy ők is sírni kezdtek.
– Ó, John! – kiáltott fel végül
Mrs. Fawcett. – Ezt nem tudom elviselni! Képtelen vagyok itt hagyni
ezeket a drága barátokat. Hogy mehetünk el?
– Én sem vagyok rá képes – felelte a férje. – Nem is megyünk el.
A szekerekről lepakoltak, és
minden maradt a régiben.
Az összesereglett barátokat hatalmas öröm és hála töltötte el a váratlan fordulat hallatán. Dr. Fawcett
pedig levelet küldött Londonba,
melyben elmagyarázta döntésének
okát, és tovább dolgozott szánalmasan alacsony javadalmazásért
cserébe.
Ezt a himnuszt a történet emlékére írta. A benne kifejezett érzelmek oly egyetemesek, hogy
nem csoda, hogy az angolszász
világ egyik halhatatlan egyházi
énekévé vált.
Áldott legyen a frigy,
mely minket összeköt
Krisztus által szeretetben,
szilárd ez és örök.
Atyánk trónja előtt
együtt esengeni
örömben, búban közösen,
az kedves őneki.
A sújtottak terhét
megosztjuk szívesen,
és folynak részvétkönnyeink
Urunkhoz közösen.
Ha testben válni kell,
az mélyen fáj nekünk,
de egyesít minket a hit,
és menny felé megyünk!

2012. február 19.
„Dicsérjétek õt kürtzengéssel...” (folytatás az 58. oldalról)
A testvérek együtt szolgáltak
1940 őszén Békéscsabán egy szép
alámerítési ünnepélyen, amikor
elkészítették a missziós út tervét,
amely megvalósítására csak következő év elején kerülhetett sor.
Útjuk során január 20-án este
Bélmegyeren, másnap a komádi,
magyarhomorogi és körösszakáli
gyülekezetekben szolgáltak. Január
24-én a nagyváradi és a bihari gyülekezetekben, ahova gyalogosan érkeztek, 25-én Szalárdon, 26-án a
szentimrei és kóji testvérek között,
27-én a székelyhidi, 28-án a bihardiószegi, 29-én a biharfélegyházi
gyülekezet új imaházában szolgáltak testvéreink. 30-án Paptamásiban,
31-én Biharpüspökiben, február 1-jén
Gyulán, 2-án Békéscsabán a körösvidéki téli ifjúsági konferencián,
majd 16-án Kondoroson záróünnepély keretén belül magasztalták az
Úr fenséges nevét.
Az út nagy részét gyalog, sáros
utakon, apostolok lován, jobb esetben lovas kocsikon tették meg, de
annál nagyobb örömmel vitték az Úr
szeretetének tüzével az örömhírt a
gyülekezetekbe.
Így érkeztek meg január 25-én
Szalárdra is, amiről A Kürt című korabeli baptista ifjúsági lap a következőképpen számol be: „Másnap,
25-én Szalárdra kocsikon vittek bennünket testvéreink »csepegős« időben, itt már legalább járdák voltak.
Itt már a kezdés előtt fél órával érkeztem a karvezető testvérrel, mégis csak azért juthattunk be, mert szerepelnünk kellett.

Az ajtó nyitva állt egész idő alatt,
és az utcán is – kétoldalt az ablakok
alatt – állt a hallgatóság fél tizenkettőig, mikor oszolni kezdtek, többen
akkor jöttek be és mondták: eddig
csak hallgattuk, de legalább lássuk is
meg óhazai magyar testvéreinket!
Szalárdról megint nekivágtunk a
sárnak az apostolok lován, bár én
mentem kicsit az Elek Lajos testvér
lován is, mert itt már a cipő szára
alacsonynak bizonyult. Míg én a lovon ültem, addig a ló fiatal gazdája,
az én hűséges lovászom vígan lépdelt a többiekkel – gyalog...”
Testvéreink látogatása, a kondorosi fúvóskar szolgálata gyülekezetünk tagjainak szívét átjárta és mély
nyomot hagyott, Kóródi Dániel gyulai
lelkipásztor a Lukács evangéliuma
19,1–10 versei alapján, a Zákeus történetéből hirdette Urunk életadó beszédét, testvéreink a zenekari szolgálat
mellett társasjelenetet is előadtak imaházunkban.
Közösségünk tagjai indíttatást
kaptak ezáltal arra, hogy gyülekezetünkben is megalakítsák a fúvószenekart. Ennek kivitelezésével megbízták a vezetők közül Dani Lajos
gyülekezeti vént, valamint Elek Lajos diakónus testvéreket, akik Nagyváradról a Zene és Hangszerjavító
üzletből megvásárolták a fúvós
hangszereket. Ezek után az előkészületek után felkérték Nagy Pált, a
kondorosi fúvóskar vezetőjét az alakuló zenekar betanítására, amit testvérünk el is vállalt, így az 1941-ben
és 1942-ben tett kezdeti lépések után
1943-ban megalakult a szalárdi fúvószenekar, és Elek
Imre, Kocsis Sándor,
majd Király András
testvérek vezetésével szolgált az Úr
neve dicsőségére.
A fúvóskar közösségünkben ma is
aktívan működik és
magasztalja megdicsőült Urunk és Alkotónk nevét.
Hálát adunk Istenünknek, hogy
megáldotta testvéreink által a miszszióútjuk alkalmával elhintett magot,
A fúvóskar alapító tagjai, első sor balról jobbra: Kovács és az bőségesen terLászló, Elek Imre, Király András, Kocsis Sándor. Második mett
gyümölcsöt
sor balról jobbra: Dani Tibor, Dani Zoltán, Cséki János, megváltó Urunk neNagy Pál kondorosi karmester, Magyarország, Kiss Béni, ve dicsőségére.
Papp György. Harmadik sor balról jobbra: Király Sándor,
Kelemen Sándor
Elek Lajos, Dani Lajos, Elek Gyula, Domonkos István
Tomi Szalárd

