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álasztasi
Elnökjelölt

 Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Szegeden született 1954-ben. Megtérése és bemerítése is Pécsett történt
1969 pünkösdjén. A Baptista Teológiai
Szemináriumban 1980-ban végzett.
Lelkipásztorként Győrben (1980–1986),
Clevelandben (USA, 1986–1990), és
Székesfehérvárott (1990–2006) szolgált. 1992-től a Szövetségi Tanács tagja.
1992-től négy évig az országos lelkipásztori közösséget képviselte. Majd
1996-tól a Dunántúli Misszió/Egyházkerület elnökeként szolgált
újabb négy éven át. 2000-ben választotta meg az országos Közgyűlés egyházelnöknek, amit három cikluson keresztül végez, 12 éven át. 20 éve tanít
egyháztörténelmet a Baptista Teológiai Akadémián. Hazai és külföldi
posztgraduális teológiai tanulmányai
– Svájc, USA, Ausztria – eredményeként több tudományos fokozatot (BA,
MA, D. D., PhD) szerzett. Jelenleg a
Magyar Baptisták Világszövetségének
elnökeként, valamint a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa
(MEÖT), a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyar Bibliatársulat alelnökeként végez szolgálatot.
Első feleségét, Tóka Gyöngyvér tanárnőt 24 év házasság után veszítette el,
tőle három gyermeke született. Dr. Seres Leila orvosnővel hét éve kötött házasságot, akitől szintén három gyermeke született. Hat éve Budapesten
élnek, és a Wesselényi Utcai Baptista
Gyülekezet tagja. Ez idő alatt Gödöllőn, Pécsett és Békésen vállalt ügyintéző-lelkipásztori szolgálatot.

Az elnöki feladatokkal kapcsolatos látás
Elnöki szolgálatom missziós prioritásai: Istennek tartozom hálaadással,
hogy Szentlelke által elhívott és szolgálatára alkalmassá tett. Köszönöm nektek is, testvéreim, hogy az elmúlt években elfogadtatok lelki vezetőtöknek,
imádságotokkal, bátorító szavaitokkal
támogattatok küldetésem végzésében.
Ezek után a Közgyűlés felelőssége lesz,
hogy ebben a felbolydult bel- és külpolitikai helyzetben időszerűnek és
szükségesnek lát-e stratégiai irányváltást, illetve személycserét a hajó kormányrúdjánál, vagy egyetért az eddig
kialakult, kiegyensúlyozott vezetéssel
és személyi összetétellel. A következőkben rátérek az elnökséggel kapcsolatos jövőbeni látásom ismertetésére:
1. Bibliai alapelvek következetes
hangsúlyozása: Elvilágiasodott társadalmunkban döntő kérdés, hogy
egyéni, családi, gyülekezeti életünk
mindennapi szintjén készek vagyunk-e alávetni magunkat Isten törvényeinek, vagy végleg elveszítjük
missziós küldetésünket.
2. A Szentírásra épülő baptista
identitástudat erősítése: A bizonytalan „kürtzengés” helyett kiforrott és
határozott bibliai tanításra van szükség minden baptista szószéken, katedrán és konferencián!
3. A megtérés, újjászületés, megszentelt élet a tanítás fókuszában: Istentől kapott küldetése közösségünknek a hitvalló életre való nevelés,
amely nemcsak az értelmet, de az
egész személyiséget ragadja meg!
4. A bibliai fegyelem és kegyelem
hirdetése: Nagy hiány tapasztalható
ma a határozott és következetes egyház- és gyülekezeti fegyelem gyakorlásában, ugyanakkor sürgetően nagy
szükség van a bűnrendezésre és a felszabadító kegyelemhirdetésre is.
5. Új gyülekezetek plántálása és
újraplántálása: Folytatni kell az új,
eddig el nem ért települések személyi, tárgyi és anyagi támogatásának
elősegítését a hatékonyabb misszió
érdekében.
6. A meggyengült gyülekezetek,
körzetek és misszióállomások erősítése: Partnergyülekezeti kapcsolatok
hálózatának kiépítése a missziói látás,
hosszú távú tervezés hiányában meggyengült közösségek között.
(Folytatás a következő oldalon)

MELLÉKLET
Békehírnök
Választási
felhívás
Készülve a 2012. évi országos
tisztújító közgyűlésre, a választási
bizottság a választási szabályzat
előírásainak megfelelően közreadja az elnöki és főtitkári tisztségekre jelöltséget vállalók programjait,
illetve bemutatkozásait, valamint a
felügyelőbizottsági tagságra jelöltséget vállalók rövid bemutatását.
Az elnöki és főtitkári jelölést vállalóktól a választási bizottság azt
kérte, hogy írják le, az egyház szervezeti szabályzatában meghatározott elnöki, illetve főtitkári feladatok
betöltésére – megválasztásuk esetén
– milyen program megvalósításához kérik a gyülekezetek és az őket
képviselő közgyűlési küldöttek támogatását.
A választási bizottság azzal a kéréssel fordul a Magyarországi Baptista Egyházat alkotó gyülekezetek
tagjaihoz, küldötteihez, hogy felelősségük teljes tudatában tanulmányozzák a közreadott információkat
annak érdekében, hogy a Szentlélek
vezetésére figyelve hozhassák meg
a választás során döntésüket. Kérjük a gyülekezeteket, hogy imatámogatással segítsék a választó közgyűlés munkáját.
Választási bizottság
Budapest, 2012. március 5.

Az országos választási
közgyûlés 2012. április
28-án lesz az Újpesti
Baptista Imaházban.
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(Folytatás az előző oldalról)
7. Az egyházkerületek és missziói
testületek nagyobb felelőssége: Nagyobb önállóság, aktívabb regionális
összefogás, jelentősebb anyagi támogatás és világosan követhető elszámoltathatóságra van szükség a jövőben.
8. A lelkipásztorok, evangélisták,
gyülekezeti elöljárók, tanítók erősítése: Több lelkimunkás esett ki a szolgálatból hitben való megingás, erkölcsi
vétség és anyagi megfontolások miatt,
amit az időben felismert folyamatos
személyes lelkigondozás előzhet meg.
9. A házasság, család, gyermek- és
ifjúságnevelés sürgető kérdései: Korunk legsúlyosabb támadásai ezeken a
területeken jelentkeznek leginkább,
ami rendszeres elő- és utógondozást
igényel, erre felkészült lelki szakemberek részvételével.
10. Írott és elektronikus sajtó,
internet és más kommunikációs eszközök a hatékonyabb misszió szolgá-

latában: Az információrobbanás korszakában korszerűsítenünk kell a gyülekezeti és egyházi infrastruktúránkat,
ami jelentősebb szakmai és anyagi ráfordítást igényel a jövőben.
11. Határon túli magyar és nemzetközi baptista kapcsolatok erősítése: Az elmúlt évtizedek nemes hagyományait folytatva, kezdeményezően
kell a továbbiakban is felvállalni és
képviselni a politikai és nyelvi határokon átívelő missziói törekvéseinket.
12. Felekezetközi kapcsolataink
átértékelése és szorosabbá tétele: A
törvényi változások miatt segélykezet
kell nyújtanunk a kisebb evangéliumi
közösségek felé. Erre jó példa a Reménység fesztivál kapcsán való összefogás.
13. Oktatási rendszerünk újragondolása: Baptista közösségünk
társadalmi elismertsége új lehetőségeket kínál a bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai, illetve a teoló-

giai felsőoktatás területén, amelyre
új koncepció, oktatási tanagyag, átgondolt irányítási elvek kidolgozása
szükséges.
14. Szociális hálózatunk strukturális átalakítása: Merőben új helyzetbe került egyházunk az újabb
szociális intézményrendszerek átvételével. Ez nagyobb felelősséget,
szakmai rátermettséget, bölcs és összehangolt testületi vezetést igényel.
15. Szellemi és szakmai erőforrások fölkutatása és szolgálatba állítása: Ma is sok potenciálisan kihasználatlan tehetséges testvérünk van,
akiknek a szellemi, intellektuális és
szakmai tudására szükségünk lenne.
Ezeknek a hálózatát minél hamarabb
ki kell építenünk.
Mindezek megvalósításában Isten
Szentlelkének bölcsességét, vezetését
és erejét, ugyanakkor testvéreim további támogató segítségét kérem!
Dr. Mészáros Kálmán

Elnökjelölt

Az elnöki feladatokkal kapcsolatos látás
Kedves Testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!
„Ő pedig ezt mondta nekik: Minden
írástudó, aki tanítványává lett a mennyek
országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki
újat és ót hoz elő éléskamrájából.” (Mt
13,52) Új korszakba érkeztünk. Minden változik, időnként bizonytalanná
válik körülöttünk. Közösségünk is formálódik. Meggyőződésem, hogy a
fenti igében szereplő igazi tanítványhoz hasonlóan a mi feladatunk is az,
hogy a kipróbált és hiteles értékekre
építve munkáljuk az ót és az újat, és
ezáltal járható, sőt sokak által követhető úton haladjunk. A következőkben
az elnöki szolgálat feladatairól a megadott keretek között, az egyes témákat
összefoglalva írom le látásomat.
Képviselet: Egyházunk a világ
egyik legnagyobb protestáns közösségének részeként egyre szélesebb társadalmi elfogadottsággal bír. Küldetésünk van egész társadalmunkhoz,
amit Isten előtti alázattal, de bátor felelősségvállalással kell végeznünk.
Ahogy Pál apostol mértéket ad: Bölcsen viselkedni... jókor szólni... helyesen beszélni...
Igei útmutatás: Személyes, családi,
gyülekezeti és közösségi életünket az
Isten igéjéhez kívánom szabni. Amire
törekszem: tiszta igehirdetés, a megtérők alapos tanítása, a hívők folyamatos
tanítványi felkészítése és szolgálatba
állítása, a szolgálók továbbképzése.
Ahogy Pál apostol másutt ezt írja:
„Gyökerezzetek meg... épüljetek fel őbenne,
erősödjetek meg...”

Gyülekezeti kapcsolatápolás:
Az elmúlt 12 év során sok gyülekezetben jártam. Mindig azért imádkoztam, hogy áldássá legyek és áldást nyerjek. Ezután sem akarom
másként. Tudom, hogy az őszinte,
folyamatos és kölcsönös kapcsolatápolás lehet a kulcsa annak, hogy az
egész egyház nevében szolgálók valóban a közösség érdekében tevékenykedjenek.
Jószolgálat: Istennek kegyelméből legtöbbször a „fölülről való bölcsesség” hatása érvényesül közösségünkben, de újra és újra a „földi, testi és ördögi” befolyással is szembe
kell nézni. Krisztusi szeretetre, tiszta
életre, Szentlélek adta bölcs vezetésre, megértő meghallgatásra, higgadtságra, pártatlan döntéshozatal-

 Papp János lelkipásztor
Siklóson született 1967-ben, hívő
szülők negyedik gyermekeként. 1978ban megtért és bemerítkezett a Pécsi
Baptista Gyülekezetben. A Baptista Teológiai Szeminárium elvégzése után
Győrbe került, ahol 1991-ben avatták
lelkipásztorrá, itt tíz évet szolgált. Ezalatt több gyülekezet indult és imaházakat vásároltak, építettek. 2000-ben
missziói titkár/igazgató lett, melyet
főállásban tölt be immár harmadik ciklusban. Eddigi szolgálatai: Az újraalakuló országos ifjúsági szövetség (Mobisz) főtitkára lett. Dolgozott különféle
alapítványok és képzések szervezésében, vezetésében itthon és külföldön.
Az elmúlt évek során a missziói igazgatói szolgálat mellett több helyen
ügyintéző lelkipásztor volt. Az Európai Baptista Misszió (EBMI) vezetőségének tagja, valamint a Baptista Világszövetség (BWA) Misszió és Evangelizációs Bizottságának tagja. Szolgálatot
végez a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának (MEÖT)
több bizottságában, az Evangéliumi
Szövetség (Aliansz) választmányában
és több munkacsoportjában. Tagja a
Baptista Teológiai Akadémia Igazgatótanácsának, legfrissebben pedig a
Reménység fesztivál szervezőbizottságát vezeti. 1989 óta nős, felesége
Pappné dr. Bősz Csilla jogtanácsos, munkajogi szakjogász. Két egyetemista
gyermekük van. 2001 óta családjával
Budapesten él. Jelenleg az Angyalföldi
Baptista Gyülekezet tagjai.
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ra van szükség ahhoz, hogy előrejussunk a gyülekezeti, szolgálati konfliktusok esetében. Azt akarom munkálni, amit az Ige ír: „kölcsönös
egyetértés... Jézus Krisztus akarata szerint...”
Misszió: Hirdetni az evangéliumot, az újjászületés, az életváltozás,
a megszentelődés és megújulás lehetőségét. Képviselni a teljes embert
megcélzó isteni tervet, a minden
korosztályt, társadalmi réteget, népcsoportot és világmissziót felölelő,
Krisztustól kapott, ránk szabott küldetést. Egyedi a felelősség, egyedi a
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korszak, egyedi lehetőségek! Tehetjük még jobban! „Menjetek el tehát...”
Lelkipásztorok: Egyházunk közös kincse: a lelkipásztori kar. Szükségünk van egymásra, a folyamatos
továbbképzésre, a küldetéstudat ébren tartására, kérdéseink és helyzetünk őszinte tisztázására, a Bibliának megfelelő megbecsülésre. Meg
van írva: „tudom, kiben hiszek...”
Országos testületek vezetése: A
vezetés szolgálat! Kell, hogy e testületek hatékonyan, átláthatóan, a küldetésünkhöz igazodva és lényegi
feladatunkra koncentrálva szolgál-

Fõtitkárjelölt
 Mészáros Kornél lelkipásztor
1960-ban Budapesten született,
lelkész családban nevelkedett, majd
gépészeti tanulmányait követően
mechanikai kutatólaboratóriumban
dolgozott. A Baptista Teológiai Szeminárium elvégzését követően 1987től felavatott lelkipásztorként szolgált a Baranya megyei Komlón, majd
Békés megyében Gyulán, azt követően Fóton. Gyulai lelkészként a Körösvidéki Egyházkerület titkára, majd elnöke volt 1997-ig, főtitkári megbízatásáig. Évek óta foglalkozik kiadványok,
gyülekezeti újságok szerkesztésével. A
Magyar Baptisták Világszövetségének
alapító elnökségi tagja. Részt vesz a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Bibliatársulat
munkájában. 1997-től a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára. Az egyház szervezeti, intézményi ügyeivel
foglalkozva részt vesz a szociális, oktatási ügyek koordinálásában, az országos központi iroda vezetésében. Az
egyház képviselőjeként intézi mind a
nagy egyház, mind a helyi gyülekezetek ügyeit.
1983-ban házasodott. Ma két felnőtt, már házas gyermek édesapja. Jelenleg az Újpesti Baptista Gyülekezet
lelkipásztora.
A fõtitkári feladatokkal kapcsolatos látás
Életem során mindig hálaadással
emlékezem vissza arra a lelki bölcsőre,
ahol Isten elindította hívő életemet.
Családom, a gyülekezet (Rákoscsaba,
Mátészalka), akik között életem első
két évtizedét megéltem, fontos alapot
adtak. Hálás vagyok azért, hogy kegyelemből Isten elhívott gyermeke,
szolgája lehetek.
Szeretek az Úr szolgálatában állni,
prédikálni, a gyülekezet tagjaival,
ügyeivel foglalkozni. Szeretem a na-

gyobb közösséget. Sokszor nehéz a feladat, máskor csodásan megnyílnak az
ajtók. A gyülekezetek sokasága, a bonyolult ügyek kisimulása, programok
megvalósulása, a csodák átélése abban
erősít meg, hogy van értelme a szolgálatnak. Hálás vagyok Istennek egyházunk múltjáért, elődeimért és a jelen
helyzetért, amiben fáradozhattam az
elmúlt években.
Néhány konkrét kérdésről:
1. Munkatársakkal, önkéntesekkel
egyházunk szakbizottságai, intézményei jól működnek, jogi személy gyülekezeteink is egyre bátrabban, növekvő feladatokra vállalkoznak, akkreditált teológiánknak sok hallgatója van.
Főtitkárként mindezek működését
és a gyakran változó törvényeket is
ismerni, alkalmazni kell. Ügyesen
szervező vezetők és munkatársak érzékelhető hatással vannak az egész közösségre. Fontosnak látom együttműködésre kész vezetők megtalálását.
2. Országos központi irodánk működtetése egyre összetettebb. Beszámolók, határidők, megoldásra váró
helyzetek biztosítják a folyamatos el-

ják a gyülekezeteket, a lelkipásztorokat és a különféle intézményeket.
„Az egész test pedig...”
Kommunikáció címszavakban:
Felépített belső és külső kommunikáció értékeinknek és üzenetünknek
megfelelően; több információs fórum; gyülekezeti „tudósítók” hálózata; minőség-gyorsaság-hitelesség
és tartalom... Mert Krisztusért járunk követségben!
Végül, a kegyelmes, mindent ismerő és a szolgálatra alkalmassá tevő Istenben bízom!
Papp János
foglaltságot. Intézményeink számának növekedése a feladatok mértékén
is érzékelhető. Országos nyilvántartásokat vezetünk évek óta. Csak a beérkezett adatlapokat tudjuk feldolgozni.
Az egyre szigorodó állami törvények
miatt a beszámolókat, jelentéseket
még pontosabban kell kezelni.
3. Munkáltatói jogkörömben nagyon sokrétű, a törvény ismeretét és
alkalmazását igénylő feladattal küzdöttem már meg. Nemcsak a szolgálati és munkaviszony létesítését, hanem
annak megszüntetését is nekünk kell
végezni. Néha feszültséggel is jár ez.
4. Pénzügyeink továbbra is csak
megbízható, hozzáértő gazdasági
igazgatóval működhetnek jól. Ahogy
eddig történt.
5. Levelezéseinkre még jobban oda
kell figyelni. Országos irodánkba
áradnak a papíron vagy elektronikusan érkező küldemények. A fontossági és sürgősségi sorrendet kell minden
alkalommal meghatározni. Ugyanez
igaz a megbeszélésekre is. Nem udvariatlanság, szeretetlenség, ha valamit
azonnal nem tudunk intézni.
6. A pályázatok minél jobb kihasználása felé kell mennünk. Ez az út a
jövő. Nagyon körültekintően, egy
munkatárs konkrétan e célra történő
megbízásával kellene sokkal többet
pályáznunk.
Megválasztásom esetén szükségesnek látom, hogy az egyház működőképessége érdekében minden szervezeti kérdést újragondoljunk, és a
szükséges pontokon és mértékben
változtassunk. Az Úr segítségével
megnyugtató, kiszámítható, kegyelemből élő egyházvezetésre, egyházra
van szükségünk, hogy legfontosabb
célunkat, a lélekmentést, a missziót
szolgálja minden. Az országos központi iroda, az intézmények, az egyházkerületek, a szakbizottságok és
mindenki. Természetesen a főtitkárnak is ez a feladata!
Mészáros Kornél
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Jelöltek a Felügyelõbizottságba
 Békési Sándor
Gyulán született 1973-ban.
Vendéglátóipari szakközépiskolában
szakácsként
végzett és dolgozott, majd
2000-ben a Baptista Teológiai
Akadémián
szerzett diplomát. Nős, két gyermeke van. 1990-ben
tért meg és merítkezett be a békési
gyülekezetben. 2000-től a kazincbarcikai körzet felavatott lelkipásztoraként,
majd 2008-tól a győri Hajnalcsillag
Baptista Gyülekezet és körzetének lelkipásztoraként szolgál. Jelenlegi szolgálati helyén – lelkipásztori teendői
mellett – ruhaosztásban, élelmiszerosztásban, munkahelykeresésben, személyes beszélgetésekben segít a rászorulóknak.
 Bödő Sándor
1959-ben
született Budapesten. A győri
Közlekedési és
Műszaki Főiskolán szerzett
diplomát. Jelenleg minőségirányítási területen
dolgozik
tanácsadóként és
auditorként,
melyet saját vállalkozás keretében végez. Nős, két egyetemista lányuk van.
Bemerítése 1996-ban történt Székesfehérváron. 2000 óta a gyülekezet
elöljárója, 2008–2012 között gyülekezetvezetője. 2005-ben avatták presbiterré. A Dunántúli Egyházkerületi
Tanács és a Presbiteri Tanács tagja.
Vezeti az Open Hearts Ministry
(Kalamazoo, MI) támogatásával a
Nyitott Szív lelkigondozói csoportot
Székesfehérváron, melynek célja a
gyermekkori bántalmazások áldozatainak nyújtott helyreállító segítség.
 Dr. Csontos Sándor
Kémeren (Erdély) született 1951ben. Nős. Végzettsége villamosmérnök, okleveles menedzser, okleveles
közgazdász, közgazdasági doktor.
Munkahelye a Vésnök kft.
Megtérése után bemerítése Vajdahunyadon történt 1968-ban. 1996-ban
avatták presbiterré a szentendrei gyülekezetben. Gyülekezeti szolgálatai:

igehirdetés, zenei szolgálatok,
gazdasági
ügyek. Nyolc
éve az MBE FB
tagja. Emellett a
Kelet-Európai
Misszió Alapítványban (alapító, kuratóriumi
tag), a Fiatalok
Krisztusért Alapítványban (FB-elnök), a Kőhegy Közhasznú Alapítványban (titkár) szolgál, valamint
több hazai és külföldi társadalmi
szervezet, egyesület tagja.
 Dobner Péter
Budapesten
született 1958ban. Nős. Autószerelő és a Budapesti Műszaki Egyetemen
épületgépész
végzettséget
szerzett. Jelenlegi munkahelye a Városi
Szolgáltató Zrt. Szentendrei Fűtőmű,
ahol Fűtőművezető (divízióvezető).
Bemerítése Fóton történt 1976-ban.
Jelenleg a budapesti József utcai baptista gyülekezet tagja. Itt avatták diakónussá 1996-ban. Gyülekezetében
bibliaköri tanítóként és igehirdetőként
szolgál, gyülekezetén kívül pedig a
Zsámboki Evangéliumi és a Nagykőrösi Baptista Gyülekezetben végez beosztott szolgálatot. 12 éve tagja az
MBE FB-nek, és négy éve elnöke.
 Kádár Péter
Kiskunhalason
született
1952-ben. Nős,
három felnőtt
gyermek édesapja. A Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen
végzett növényvédő szakmérnökként. Családi gazdálkodó,
gyümölcstermesztő. Bemerítése 1963ban történt Kiskunhalason, ahol azóta
is gyülekezeti tag. 1997-ben avatták
presbiterré. Jelenleg gyülekezetvezető.
Az MBE FB tagja. Emellett a Bács-Kiskun Megyei Növényvédelmi és Növényorvosi Kamara tagjaként szakmai
előadásokat, bemutatókat szervez és
bonyolít.

 Lakati Péter
1958-ban
született. Végzettsége üzemmérnök. Munkahelye a DMRV
Zrt. Veresegyházi
Vízellátási
üzem, melynek
vezetője mint
művezető. Nős,
három gyermeke és egy unokája van. Megtérése
után bemerítése Szokolyán történt
1972-ben. Presbiteri avatása a váci
gyülekezetben 1996-ban volt, ahol
jelenleg gyülekezetvezető. Emellett
a Váci Baptista Misszió alapítvány
elnöke. Józan és a krisztusi értelemben vett radikális baptista szeretne
lenni és maradni.
 Lakatos Ottó
Lupényban
(Erdély) született 1959-ben.
Végzettsége
mérnök-közgazdász. Munkahelye a Budapesti Amerikai Nemzetközi
Keresztyén Iskola (Diósd).
Nős. Megtérése
után Lupényban merítkezett be
1975-ben. Feleségével együtt jelenleg a kiskőrösi gyülekezet tagja.
1999 óta vezetőségi tag. 2005-ben
avatták presbiterré. 2007 és 2011 között az országos választási bizottság
tagja.
 Pető Albert
1961-ben
Budapesten
született.
A
Baptista Teológiai Szemináriumon és a
Kertészeti Főiskolán végzett. Jelenleg a
balatonszemesi
baptista
gyülekezet főállású lelkipásztora. Nős, két felnőtt
gyermeke van. Főállású programozóként is dolgozott kilenc évig.
Szakterülete az ügyvitel és vállalatszervezés, mely területeken mindmáig dolgozik. Közegyházi szolgálatai a Dunántúli Egyházkerületben
és a Misszióbizottságban vannak.

