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Greetings to all and Christian con-
gratulations on the Centennial Celebra-
tion of the Hungarian Baptist Conven-
tion of North America. May you have
much joy in recalling God’s faithfulness
in the past, much thankfulness for His
faithfulness in your work in the present
and much hope and excitement in His
faithfulness and leadership as you con-
tinue His work in the future.

Since I pastored in three Hungarian
Baptist churches during 1949 through
1961, Rev. Szabo asked me to recount
some memories of our work in Camp-
bell, 0H in Huntsburg, OH and in New
Brunswick, NJ.

A bit of family history for acquain-
tance’ sake: My wife, Gizella Taylor,
and I, Walter Bikacsan, grew up in the
Wadsworth and Akron, OH churches
which were dual pastorates for Rev.
Ladislau Lovas and later for Rev.
George Balla. We were saved and bap-
tized at twelve years of age and thor-
oughly enjoyed church life as we grew
up, married and left for college. While
attending Cleveland Bible College in
Cleveland. OH I had the privilege of
serving part-time at the Hungarian Bap-
tist Church in Campbell, 0H. We drove
to Campbell most Sundays. The local
members directed Sunday School, with
Hungarian and English classes. I
preached in English in the morning and
evening, though from time to time I had
competition from our two-year-old son
Ronald who stood in his seat to “preach”
until his mother quickly removed him to
the back hallway. Attendance at the ser-
vices had gone down because the youn-
ger generation was not interested in
speaking in Hungarian, so those remain-
ing were simply happy to have every
part-time pastoring.

Upon graduation from Cleveland Bi-
ble College I was ordained to the Gospel
ministry by the Huntsburg Baptist
Church. Rev. Gabriel Petre, who held a
service for the Huntsburg people once a
month for several years as they prepared
to organize, was one of the witnesses of
my ordination as was Rev. George
Balla. We served at Huntsburg from
June, 1950 to September, 1952. Bro.
Alex Fulop led the choir as they sang
from the “Karénekes” and we all sang
from the English hymnal. I had the privi-
lege of baptizing Robert Domokos who,

a few years later, answered God’s call to
ministry and served at Faith Baptist Bi-
ble College in Ankeny, IA as Professor
of Pastoral Theology for many years.
We welcomed the Sy Kilko family into
our fellowship. When their son Robert
grew up, he and his family served in Sao
Paulo, Brazil, for many years under
Baptist Mid Missions.

We went to the High Street Baptist
Church in New Brunswick, NJ in 1954
with the understanding that the services
would go to all English within one year.
From August, 1954 to December, 1961,
our services (or at least my preaching)
continued in both languages until 1960.
I prepared six sermons or studies each
week because the very faithful older
Hungarians attended all services, under-
stood both Hungarian and English and
did not want to hear the same message
repeated in the other language! New
Brunswick was considered about 95%
Catholic so witnessing was difficult.
However, we baptized 21 into our fel-
lowship, to God’s glory.

We all agree that God moves in mys-
terious ways His wonders to perform.
During our service in New Brunswick
our church hosted the 48th Annual Hun-
garian Baptist Convention in 1955. Af-
ter the Hungarian Revolution in Octo-
ber, 1956 our church permitted me to
help at Camp Kilmer with Dr. Bela
Udvarnoki under the Baptist World Al-
liance. Our parsonage became “Grand
Central Station” for a good number of
refugees. (Another note: we spoke Ame-
ricanized Hungarian, the refugees spoke
authentic Hungarian and we had some
difficulty understanding each other!)

Rev. Walter Bikacsan

her choice because her parents were
baptized outdoors too. It was beautiful.

Lenore, in her white gown, was es-
corted into the lake by Richard
Stephens. She was received by Pastor

Denzel Alexander who baptized her.
When she came up out of the water, she
had the most beautiful smile on her face.
She was happy because she had fol-
lowed our Lord’s command to believe
and be baptized to receive eternal life
with Him.

We wish God’s blessing on her life as
she faithfully serves Him.

Ethel Petre Kish

Memories of our work in three Hungarian Churches
By Rev. Walther Bikacsan

BAPTISMAL SERVICE

Lenore Cummings has been attend-
ing our church and accepted Jesus as her
Lord and Master many years ago, but
was not baptised.

On Sunday, May 18th after the morn-
ing worship service we assembled at the
neighborhood swimming lake to wit-
ness a believer’s baptism.

It was a beautiful sunny morning and
an ideal place for a baptism. This was a
first time for a baptism at the lake. It was

PALM  BAY

JOHN
BACSO

1921-2008

John went
home to be with
his Lord on Feb-
ruary 4th. He was reared in a Christian
home. His parents were devout mem-
bers of the Hungarian Baptist Church in
Wadsworth, Ohio now the Chestnut
Street Baptist Church. His father served
on several committees of our Hungarian
Baptist Convention. John accepted
Christ and was baptized at an early age
and served Him faithfully all his life.

Many of us will remember John at
church services and conventions prais-
ing God with his trumpet and testimony.
He used his God given talent to the
Glory of God. He loved playing his
trumpet and he played at the Cleveland
City Mission and with several commu-
nity bands.

He is survived by his brother, Alfred
and sister, Irene Butti and their families.

We will miss him but know he is with
our Lord whom he loved and faithfully
served. Ethel Petre Kish

ð CHI
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Ethel P. Kish is the daughter of the late
Rev. and Mrs. Gabriel Petre. She was
reared in a Christian home and was bap-
tized by her father in Cleveland Westside
Baptist Church at the age of 14. She was
active in Youth and Women’s Society in
Cleveland and Bridgeport, Connecticut.
Was President of the Hungarian Baptist
Women’s Convention. For many years
she served on the Mission’s Board of the
Hungarian Baptist Convention.

She and her husband Ernie were ad-
ministrators at the Bethesda Baptist Re-
tirement Home in Palm Bay Florida for
14 years. She is still very active in the
Bethesda Baptist Church in Palm Bay
serving as church treasurer.

Kulcsár Anna Mária Szilágy megyé-
ben, Szilágysomlyón született, baptista
szülõk elsõ gyermekeként. Itt kezdte
tanulmányait és szerezte meg Érettségi
Diplomáját. Tahi Táborban fogadta
szívébe az Úr Jézust (1963), aki új élettel
ajándékozta meg.

Isten kegyelmes vezetése által Kulcsár
Sándor lelkipásztor felesége lett 1967-
ben. Házasságukat az Úr négy gyermek-
kel ajándékozta meg (Sándor, Attila,
Erika, Zsolt) és 10 unokának örvendhet.

Legfõbb hivatása és szolgálata lelki-
pásztor férje oldalán helytállni, amit
1967-ben hittel elkezdett és végez hûsé-
gesen, tûrelmesen és alázattal immár 42.
esztendeje. Kétszer volt elnöke az Észak-
Amerikai Magyar Baptista Nõszövet-
ségnek, a jelenben is az.

Tizenegyedik gyermekként születtem
az Ilonka családba, Felsõcsernátonban,
ahol édesapám prédikátor volt. Gyermek-
koromtól kezdve a gyülekezet volt a má-
sik nagy család, ahova igazán szervesen
tartoztunk. Amikor 14 éves voltam és
otthonról elkerültem a tanulás miatt,
akkor jöttem rá, hogy személyes kell
legyen az Úr Jézus melletti döntés. Nem
elég, hogy gyermekkorom óta szeretem
az Urat és érezem, hogy Hozzá tartozom,
tudatosan, bemerítéssel is meg kell azt
pecsételjem. Örömmel tettem meg ezt, s
bemerítkeztem a Fekete folyóban, Há-
romszéken.

Azután a Brassoi gyülekezetbe kerül-
tem, majd Marosvásárhelyre, az egye-
temre. Itt nagy segítségemre volt, hogy a
gyülekezet szeretettel fogadott. Vass
Gergely testvér volt a prédikátorunk, aki
akkor végezte az orvosit is. Amikor utol-
só éves voltam, Cserepka János vendég-
szolgálatra jött a gyülekezetbe. Vasárnap
volt; 10 nap múlva visszajött és megkér-
dezte, hogy lennék-e a felesége, és tud-
nám-e vállalni azt, amit õ már 17 éves
korában az Úrral megbeszélt és mege-
gyezett, hogyha az Úr kaput nyit neki,

Jubileumunk szolgálattevõi, vendégei

Dorothy Krizmanic. Born and raised
in Hungary, Dorothy literally grew up in
the Church. Her late father, the Rev.
Sandor Gero was a Minister of the Word
and a Professor of Greek and the New
Testament, her mother, Julia Gero, a
long-time Executive of the European
Baptist Women’s Union. Dorothy re-
ceived her formal musical training in
Hungary on the Piano, Organ and Oboe.
Since moving to Canada with her parents
in 1977 she has been active as teacher, or-
ganist, freelance accompanist and cham-
ber musician. Currently she is organ-
ist/music director at High Park/Morning-
side Presbyterian Church in Toronto, a
founding member of the Camerata Tibia
Early Music Ensemble and Duo Nobile
(with Cellist Janko Marjanovic), accom-
panist to Mezzosoprano Renée Barda.

In addition to her musical background,
Dorothy has a deep interest in theology.
Following a two year program at the
Baptist Theological Seminary in Buda-

pest she continued her studies and re-
ceived an M.Div. degree from
MacMaster University, Divinity College
(Hamilton). Subsequently she completed
an M.A. programme at the University of
Toronto, St. Michael’s College where,
presently, she is pursuing her doctoral
studies. Dorothy has been using her skills
for the ministry by writing and translating
for various missionary organizations.

Recently widowed, she resides in the
Greater Toronto Area with her daughter,
Iris, who is also a professional musician.

Budapesten született. Szülei a Buda-
pest-i, Wesselényi utcai imaházban
ajánlták fel Istennek s annak épületében
laktak. Majd idõvel Sashalomra költöz-
tek és a Rákosszentmihály-i Baptista
Gyülekezethez csatlakoztak. Édesapja
ott rendszeresen prédikált és vezette az
ifjúságot. Irma 12 éves korában alámerít-

kezett és szolgálta az Urat a zenekarban,
énekkarban, és ifjusági órákon szavala-
taival és késõbb bizonyságtételeivel is.
1950-ben férjhez ment Mátrai Mihály
testvérhez, aki ugyanannak a gyüle-
kezetnek ifjúságához tartozott.

1956. november havában szüleivel
együtt elmenekültek, s New York váro-
sában telepedtek le. Ott az Elsõ Magyar
Baptista Gyülekezethez csatlakoztak és
szolgáltak. 1974-ben meg a Florida-i
Palm Bay városába költöztek. Floridában
hét évig egy angol gyülekezethez tar-
toztak, majd a Bethesda Baptista gyüle-
kezet tagjai lettek és mindmáig ott szol-
gálnak. Gyermekeik: Enikõ, Dorottya és
George.

Irma Budapesten érettségizett s Flori-
dában - a gyermekek kirepülése után - a
University of Central Florida-ban szer-
zett BA és MA végzettséget a kommuni-
kácó szakán. Aztán ugyanott és egy Mel-
bourn-i fõiskolán, részidõben mindjárt
tanítani kezdett; s ez utóbbiban mindmá-
ig tanít; szerinte addig, amíg az Úr
megengedi.

Rev. Denzel Alexander, Palm Bay

Ethel P. Kish, Palm Bay, Florida

Krizmanic Dóra, Toronto

Kulcsár Sándorné, New York

A Nõszövetség elnöke

Mátrainé Fülöp Irma, Palm Bay, FL

Dr. Cserepka Margit, Kelowna, BC.

Kanada

Dr. Mészáros Kálmán lp.

A Magyarországi Baptista Egyház elnöke

Gergely István lp.

A Romániai Magyar Baptista Szövetség

elnöke

Dimény Sándor, Zenekarvezetõ,

Szilágykraszna

Gerstner Kornél, Lynchburg, VA

az Ifjúsági Szövetség elnöke

Bokor Barnabás karnagy

Nagyvárad
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Dimény Sándor Szilágykrasznán
született egy héttagú hívõ, baptista csa-
ládban. Gyermekkorától kezdve nagyon
szerette a zenét. 11 éves korától benne
volt a fúvószenekarban. Önszorgalomból
megtanult harmóniumozni, majd az
énekkarba is bevették. Miután 16 éves
korában bemerítkezett megbízták az
énekkar vezetésével is. Az erdélyi megú-
julási hullám õt is elérte, annak is köszön-
hetõ, hogy az Úr szolgálatára adta életét.

Azután elvitték sorkatonának és ott is
a fúvószenekarban szolgált. Ott iskolát is
végezhetett, mint fúvós hangszerész.
Amikor nagy nehezen megszabadult a
katonaságtól, korábbi fogadásának meg-
felelõen az Úr népe között, a gyüleke-

Dr. Mészáros Kálmán Szegeden
született. Lelkipásztor családban nõtt fel.
Gyermekéveit Szokolyán töltötte. Álta-
lános és középiskoláit Pécsett végezte. Itt
tért meg és kapott elhívást a lelkipásztori
szolgálatra. Teológiai tanulmányait a
budapesti Baptista Teológiai Szeminá-
riumban alapozta meg. Posztgraduális
teológiai továbbképzésben Svájcban, az
Egyesült Államokban és Ausztriában
részesült.

Lelkipásztorként Gyõrben (7 év), Cle-
velandban (4,5 év) és Székesfehérváron
(16 év) szolgált. 2000 óta harmadszor

zetben használta talentumát. Több gene-
rációt tanított a fúvós hangszerre, az elsõ
pengetõs zenekart is õ alakította meg.

Szívesen vállalta, hogy segítsen a
jubileumi fúvószenekar felkészítésében.
Negyedszer jár Amerikában, itt él egyik
fia, Ervin. Felesége is elkísérte mostani
útjára.

Gerstner Kornél Budapesten, bap-
tista családban született, ahol mindkét
szülõ illetve nagyszülõ hozzásegítették
ahhoz a döntéshez, hogy elfogadja Jézus
Krisztust személyes megváltójának. Ezt a
bizonyságtételt 1988-ban pecsételte meg
bemerítésével a Váci Baptista Gyüle-
kezetben.

1997-2000-ig egy amerikai zenei
missziós csoporttal szolgált különbözõ
országokban. 2000-tõl a chicagoi ifjúság
vezetését vállalta el, 2002-ben az Észak-
Amerikai Baptista Ifjúsági Szövetség
alelnöke lett, majd 2006-ban ifjúsági
elnöknek választották.

Egyetemi tanulmányait Chicagoban a
Moody Bible Institute-ban kezdte, majd
Lynchburg-ben folytatta, ahol 2007-ben
szerzett mester diplomát a Liberty Uni-
versity kommunikációs szakán.

2007-ben házasságot kötött Jobbágy
Rékával a váci imaházban, majd felesé-
gével együtt tért vissza az Egyesült Álla-
mokba. Jelenleg a Liberty University
kommunikációs tanára Virginia-ban.

Rámában, a bibliai konferencián
kérdezem Bokor Barnabás testvért, aki
szívesen ad számot életérõl, szolgála-
táról az énekórákkal és többszöri szolgá-
lattal telt vasárnap esti tisztelet után.

Kolozsváron születtem, Bokor Barna-
bás baptista lelkipásztor gyermekeként,
édesanyám Lakatos Julianna, zeneta-

akkor külmisszióba megy. Ez 1956. már-
ciusában volt. Amikor felesége lettem,
átjöttünk Budapestre. Nemsokkal ké-
sõbb, az 56-os forradalom idején egy
idõre egy ausztriai menekült táborba
kerültünk. Már onnan szerettünk volna
misszióba menni, de nem lehetett, így
Kanadában kötöttünk ki.

A torontói gyülekezet meghívta férje-
met pásztornak, így pásztor feleség
lettem. Torontóban azután el kellett
végezzem az intershipet, a korházi
gyakorlatot, hogy kanadai diplomám
legyen és kanadai állampolgárok legyünk
– ez egyúttal feltétele is volt annak, hogy
a külmisszióba kiküldhetõek legyünk.
Miután mindezek rendben voltak, a
kanadai baptisták elfogadtak külföldi
misszós szolgálatra, Boliviába. 1963-ban
gyermekeinkkel, Katikával és Barna-
bással együtt indultunk a szolgálatba.
Boliviában 3 termionust adott az Úr, ami
azt jelenti, hogy 14 évet voltunk a misszió
földön és közben az itthon-léteink alkal-
mával a gyülekezeteknek bizonyságot
tettünk a boliviai munkáról.

Miután férjem a nyugdíj kort elérte,
Kelownában telepedtünk le, ahol õ a
magyarok között kezdett missziózni.
1984-ben az otthonunkban kezdõdött
meg a magyar munka. Én pedig rendelõt
nyitottam és családi orvosként dolgoztam
a következõ 13 évben.

A magyar gyülekezet mindig fontos
volt számomra, most is az. Amikor a
férjem az Úrhoz ment, földi pályafutását
bevégezte, akkor itt maradtam Kelow-
nában és itt élek, kegyelembõl. Szeretem
az Urat, szeretem az Úr népét most is, és a
boliviaiak különösképpen ajándékként
vannak a szívemen.

választották meg a Magyarországi Bap-
tista Egyház elnökévé. Az elmúlt 8 évben
tagja volt a Magyar Baptisták Világszö-
vetsége elnökségének, amelynek alel-
nöke, 2004-2006 között pedig az elnöke
is volt.

Felesége Leila, gyermekei: Renáta,
Gyöngyvirág, Illés, Lídia és Kristóf.

Gergely István, a hepe-hupás Szi-
lágyságban, Kémeren (Románia) szüle-
tett. Tizenöt éves korában fogadta el az
Úr Jézust személyes Megváltójának.

Teológiai tanulmányait Bukarestben
kezdte (1987), majd Londonban a Spur-
geon és Kings Kollegiumokban (1991-
1994) illetve a Prágai baptista nem-
zetközi teológiai intézményben (1999)
folytatta. 1994-tõl az érmihályfalvai
baptista gyülekezet és körzet lelki-
pásztora. Jelenleg, az erdélyi magyar
baptista szövetségben az elnöki tisztsé-
get tölti be.

Felesége: Piroska, két leány gyerme-
kük van: Rebeka és Rúth.
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nárnõ volt. Édesapám a nagy bukaresti
magyar gyülekezetet, a kolozsvári majd
végül haláláig a nagyváradi gyülekeztet
pásztorolta. Volt a Romániai Baptista
Szövetség alelnöke, a Magyar Testvé-
riség elnöke, a Szeretet folyóirat szer-
kesztõje és a bukaresti teológiai szemi-
nárium tanára is.

Tanulmányaimat alap és középfokon
Nagyváradon végeztem. Kolozsváron
karvezetõi, Jászvárosban, Jasiban pedig
hegedûmûvészi diplomát szereztem.
Ezután a Jóisten csodálatos vezetése
folytán visszakerültem Nagyváradra,
ahol azóta is élek és munkálkodom Isten
dicsõségére. Igyekszem megtenni min-
dazt, amit a Jóatya reám bíz, megenged,
zenei vonalon természetesen.

A nagyváradi Filharmóniának voltam
évtizedekig elsõ hegedûse. Különbözõ
iskolákban tanítottam és tanítok, így az
Emmánul Baptista Visszhangnak voltam
évekig zenetanára, karmestere, az Em-
mánuel Baptista Egyetemnek is katedra
vezetõ tanára voltam majd most az utóbbi
években a Parcium Református Egye-
tem, ill. a nagyváradi városi egyetemnek
vagyok tanára.

Gyülekezeti munkám során felismer-
tem, hogy több területen is hiányoznak
énekek, zenedarabok – pl. húsvét, anyák
napja, alkalmi ünnepélyek - amelyeket
sikerült a Jóisten segítségével megírni.
Ezek mind hiánypótló darabok és elég
szép számmal vannak.

Zeneszerzõ munkásságomnak a há-
rom fõ momentuma:

elõször a Golgota, amely közvetlen
megtérésemhez kapcsolódik,

azután az Utolsó Ítélet
és a Sámson Oratórium.
Azt is észrevettem, hogy a zenei mun-

ka elõmozdítására nagy szükség van,
különösen Erdélyben, ahol hátrányos
helyzetünket többszörösen éreztük. Így
elég hamar hozzáfogtunk, lelkipásztor

testvérek segítségével, hogy karveze-
tõket neveljünk, s ezáltal a gyülekezetek
zenei munkáját elõsegítsük, hogy minél
szebben, jobban és méltóképpen mehes-
sen a szolgálat.

Ebben a Jóatya különös kegyelmét és
segítségét láttam és látom a mai napig is.
A karvezetõ tanfolyamokra nagy szükség

van, mert az erdélyi zeneoktatás sajnos
igen hiányos volt, még most sem
teljes. Hálás vagyok a Jóatyának, hogy
mindebben megsegített, használt és
nagyon sokat tevékenykedtem, elsõ-
sorban Nagyváradon, azután Erdély
különbözõ gyülekezeteiben, Bihar,
Szilágyság, Brassó, Kolozsvár...

Hadd jegyezzem itt meg, hogy a
karvezetõ tanfolyamokról készített
kimutatásodban azt látom, hogy a
közel négy évtizedes munkád ered-
ményeként legalább 544-en nevezhetik
magukat a te tanítványodnak. Igen
nagy szám ez, egyedülálló teljesí-
tmény.

Egyedül az Övé a dicsõség érte!
Aztán utóbb külföldi ajtók is nyíl-

tak, a határok átjárhatóbbak lettek.
Megkerestek, igénylik a munkát, a
segítséget Magyarországon, Ausztri-
ában, Németföldön, Olaszországban,
vagy a távoli Ausztráliában. Hála az
Úrnak sokfelé eljutottam és mindenütt

szívesen végzem, amit az Úr tenni enged.
Szolgálok a román baptista testvériség

körében is, sõt más felekezetek, ének-
zenekarok, ökumenikus rendezvények
gyakori meghívásának is szívesen teszek
eleget.

Elõször vagy itt Amerikában?
Nem, Isten kegyelmébõl másodjára

vagyok itt. 1997-ben volt alkalmam egy
ehhez hasonló amerikai körútat tenni.
Akkor a clevlandi gyülekezet hívott meg,
de sikerült onnan még más gyülekeze-
tekbe is eljutnom, így a rámai táborban, a
chicagói, new yorki és nem utolsó sorban
a detroiti gyülekezetben is jártam. Most
az a megtiszteltetés ért, hogy az Észak-
Amerikai Magyar Baptista Szövetség
hívott meg a százéves centenáriumi
ünnepségekre, amit nagyon szívesen,
nagy szeretettel vettem. Örülök, hogy
kedves testvéreimmel, énekkarokkal
együtt szolgálhatunk, dicsõíthetjük az
Urat. Kívánom a gyülekezetekre, a
baptista szövetségre Urunk gazdag
áldását és további elõrehaladást; szolgá-
latotokon keresztül gyarapodjon az üdvö-
zültek száma!

Köszönjük szépen. Örülünk, hogy
engedtél a meghívásnak és eljöttél
közénk. Szolgálataidat máris élvezzük a
gyülekezetekben és itt a Táborban.
Örömmel készülõdünk a chicagói talál-
kozóra, s várjuk, hogy megszólaljon
intésedre az összevont jubileumi kórus.

Urunk áldása kísérje életedet, további
szolgálataidat! HG
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Csodálatos és áldot ez az óra,
midõn e nép elõtted térdre hull.
A múlt emlékét visszahozva újra,
habár mindenre alkonyat borul.

Kar. Száz éve már szól a kegyelem,
száz éve már Õ maradt velünk.
Száz éve már Jézus vár reánk,
Ó, lélek jöjj és ne késs tovább!

Szabadítónk te voltál hû Megváltónk,
mikor hajónk a viharba került,
reánk mosolygott áldó szép napod,
és így ért a partra mindig hithajónk. Kar.

Köszönjük, hogy a szívünkbe tápláltad
a szeretet és remény sugarát,
hogy általa mi megtaláljuk Benned
a hívõ élet drága áldását. Kar.

Száz éve már vezeti Isten népét,
nappal és éjjel, biztos kezekkel.
A hála térjen szent nevedre, Isten,
néped dicsõít, s Neked énekel. Kar.

Én jó Uram, én Istenem,
nagy nevedet örökké dicsérem.
Hálát mond a szívem, hálát mond a szám,
áldom a neved Jóatyám!

ÉGÕ SZÖVÉTNEK

Uram, szövetnek akarok lenni,
világítni, mint gyertyafény,
azoknak, kiknek szívében
még él egy szikrányi remény.

Kar. Égõ szövetnek akarok lenni,
Melegítni egy életen át,
Hogy a megdermedt szívek megtalálják
végre a Golgotát, Golgotát!

Uram, szövetnek akarok lenni,
melyet senki nem rejt el már,
Fényében a fáradt szívek
Tereád nézve követnek.  Kar.

Uram, ha életem egyszer kialszik,
pályafutásom véget ér,
Legyek hát én is szövétnek,
mely már elégett másokért! Kar.

Élmény volt minden ének óra Bokor testvérrel.


