
lünk látókörük kiszélesedésének. 
A missziót már nem egyirányú 
utcának tekintik, mintha ez azt 
jelentené, hogy „A gazdag fehé-
rek segítenek a szegény afrikaiak-
nak”, hanem mint közös feladatot, 
amely a világon minden keresz-
tyén dolga. Távollétük alatt az 
egyház fõtitkára egyedül gyõzte a 
munkáját és jól végezte azt. Kö-
szönjük, ha ezért imádkoztak.”
A püspök feleségénél rákot állapí-
tottak meg, és meglepõen gyorsan 
meghalt. Ez  azért is tragikus, mert 
Phin püspök már elsõ feleségét is 
betegség miatt veszítette el. 

* Michael és Cornelia Volz: „Timon 
és Joas Nairobiban az internátusban 
új nevelõket kaptak. Õk hosszú évek 
óta diguna misszionáriusok. Kérem, 
imádkozzanak, hogy a nevelõk és 
a serdülõk jól megértsék egymást. 
Anna és Elena eddigi zombai iskolá-
jukban szeptember óta online-okta-
tásban részesülnek.  Bár ez az iskola 
csak a 6. osztályig tart, de most egy 
brit távoktatási programmal az inter-
net útján a 7. osztály is elvégezhetõ. 
Azért imádkozunk, hogy a gyerme-
kek az új tanévben jól boldoguljanak 
a megváltozott körülményekkel.

* Marion Engstler, Joachim 
és Mirjam Berger: „Hálásak 
vagyunk, ha imádkoznak ér-
tünk, mert új csapatként elsõ 
ízben törõdhetünk a Csizomo-
Központban egy évfolyam hallga-
tóival. Mint vezetõk sok bölcses-

ségre van szükségünk a férfiakkal 
és nõkkel való foglalkozásban. Az 
oktatásban sokszor kell megtalál-
nunk a megfelelõ szavakat. Imád-
kozzanak, hogy Isten Igéje a hall-
gatók szívében gyökeret verjen és 
gyümölcsöt teremjen.”

* Davina Dahlhaus, Ubwenzi: 
„Hálát adhatunk Istennek a csopor-
tunkban fellelhetõ különbözõ gya-
korlati képességekért. Kérjük, hogy 
Malawiban fennmaradjon az evan-
gélium hirdetésének szabadsága. 
Az elmúlt hetekben nyelvtanulmá-
nyaim sokszor fordításokból álltak. 
Így a tanultak kissé leülepedhettek, 
de közben világosan felismertem 
határaimat is. Kérem, imádkozza-
nak, hogy a tanulással jól haladjak.”

ZAMBIA
* Mushili, aids-program. Hedwig 
Müller missziós nõvér: „Köszö-
nöm, ha két munkatársunkért 
imádkoznak, akiknél fegyelmi el-
járásokra volt szükség. Nem sze-
retnénk elveszíteni õket és szeret-
nénk, ha Shilaluka lelkipásztor 
lelkigondozói szolgálata során elfo-
gadnák a helyreigazítást.”

* Fiwale-Hill-Bibliaiskola. Ezek-
ben a hetekben döntenek arról, 
hogy mely diákokat vegyék fel a 
hároméves képzésre. Imádkoz-
zanak Johannes Schaberért és 
Godfrey Mambwe iskolavezetõért, 
hogy Isten vezesse õket. 

FRANCIAORSZÁG
Norbert és Susanne Laffin: „Októ-
ber 16-án Coutances-ben ismét meg-
tartjuk az évenkénti „istentiszteletet 
a felsõbbségért”. Azért imádkozunk, 
hogy Isten szóljon a megjelenõ elöl-
járókhoz. A húsvéti istentiszteleten 
egy városi tanácsnoknõ vett részt 
családjával, és érdeklõdött gyermek-
munkánk iránt. Imádkozzunk, hogy 
csakugyan elküldje hozzánk a gyer-
mekeit!”

* Michael és Dorothea Renz: 
„Hálásak vagyunk a gyülekezet 
növekedéséért. Most már gyakran 
húszan jönnek el az istentiszteletre 
és nem ritka, hogy tízen vagy még 
többen jönnek el kedd esténként a 
bibliai beszélgetésre. Június óta jár 
hozzánk C., aki kambodzsai ke-
resztyén. Kérem, imádkozzanak, 
hogy meggyõzõdéses buddhista 
felesége hitre jusson. – Gyermeke-
ink, Noah, Mathis és Anna új isko-
lába kerültek. Imádkozzunk, hogy 
mielõbb megszokják.”

* Norbert és Susanne Laffin: 
„A Coutances-i gyülekezet öröm-
mel fogadta Tobias Osmerst, aki 
rövidtávú munkatársként ebben a 
tanévben különösen a gyermek- és 
ifjúsági munkában segít. Isten meg-

hallgatta munkatársért mondott 
imádságunkat. Imádkozzunk, hogy 
Tobias gyorsan be tudjon illeszked-
ni, belejöjjön a nyelvbe, és hogy jól 
tudjunk együttmunkálkodni vele.”

* Evelyn Theurer: „November 14-
én Alençonban barátságklubot tar-
tok. Kérem, imádkozzanak, hogy 
találjak olyan témát, amely érdekli 
az embereket, és amiért szívesen 
eljönnek. Szeretném gyülekezetünk 
tagjait is bevonni. Isten segítsen 
mindebben.”

* Renz család: „Bruno, Emmanuel 
és Christine hûségesen vesznek részt 
a gyülekezeti munkában. Szeret-
nénk õket oktatni és segíteni, hogy 
több felelõsséget tudjanak vállalni. 
Kérem, imádkozzanak, hogy Isten 
mutassa meg nekünk, milyen formá-
ban történhetne ez a legjobban.”

* Ruth Krause missziós nõvér: 
„Köszönöm, ha imádkoznak a ka-
rácsonyi gyermekalkalmakért.”

SPANYOLORSZÁG
Grao de Castellón. Daniel Peñaloza: 
„A vasárnapi istentiszteletet követõ 
idõ túlságosan rövid ahhoz, hogy 
az emberekkel beszélgetni tudjunk. 
Júliusban ezért kísérleti jelleggel 
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péntek délelõttönként nyitva tartjuk 
gyülekezeti termünket. Szeretnénk 
mostantól találkozó helynek ajánla-
ni, ahol keresztyének találkozhatnak 
egymással, meghívhatják barátaikat 
és emberek a szomszédságból be-
nézhetnek. Szeretnénk a gyülekeze-
tet az ’õ’ nyitott helyükként ismertté 
tenni a környéken.”

* Grao de Castellón. Daniel 
Peñaloza: „Szeretnénk nyitott gyer-
mekmissziós alkalmakat kezdeni. 
Még nem világos, hogyan és hol. 
Szeretném, ha ehhez egy nyilvános 
épületet vehetnénk igénybe, például 
egy termet a kultúrházban. Kérem, 
imádkozzanak a gyermekprogram 
megfelelõ formájáért és kialakítá-
sáért, valamint alkalmas helyisége-
kért. Ezenkívül munkatársakat is 
keresünk.”

OROSZORSZÁG
Nyizsnyij Tagil. Matthias és Lena 
Schindler: „A szünidõ után újra 
kezdõdött az iskola és az embe-
rek visszatértek hétvégi házaikból 
(„dacsa”) és szabadságukról. Imád-
kozzanak, kérem, hogy a hosszabb 
szünet után ne veszítsék el kapcso-
latukat a gyülekezettel, és újra jár-
janak.”

* Tyumen. Braun család: „Az új 
tanévvel a gyermekórák és a fia-
tal konfirmandusok oktatása is 
megkezdõdött. Köszönünk minden 
imádságot, ugyanis csak Isten Lel-
ke tudja megnyitni a szíveket. Böl-

csességre és gyakorlati ötletekre 
van szükségünk. Kérem, imádkoz-
zanak helybeli munkatársakért is.”

* Nyizsnyij Tagil. Matthias és 
Lena Schindler a mostani tanév-
ben bõvebb német oktatást szeret-
nének bevezetni. Adjunk hálát ezért 
a nyitott ajtóért, és imádkozzunk 
gyakorlati ötletekért a tanításban, 
jó kapcsolatokért a tanárokkal és 
diákokkal, valamint bölcsességért a 
köztük való forgolódásban.

* Berjosovszki. Sabine Matthis 
missziós nõvér: „Az istentisztele-
tekre újabb és újabb látogatók jön-
nek. Kérem, imádkozzanak, hogy 
Isten Igéje megszólítsa õket és vágy 
támadjon bennük többet megtudni 
Istenrõl.”

KÖZÉP-ÁZSIA
Raikin és Uta Dürr: „Október 4. 
és 15. között tartjuk idei igehirdetõ 
szemináriumunkat. Témája: ’Isten 
országa’. Imádkozzunk jó együtt-
létért, kölcsönös megértésért, égõ 
szívért és nyitott szemekért, hogy 
Isten országát és az Õ akaratát lás-
suk és felismerjük.”

* Matthias és Christine: „Nyár óta 
rendszeresen összejövünk a helybe-
liekkel házi bibliakörben. Remél-
jük, hogy a csoport növekedik majd 
és megerõsödik. Kérem, támo-
gassák imádságaikkal ezt a fiatal 
munkát. Kérjék Istent, hogy szóval 
és tettel áldást jelenthessünk az em-
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ram nagyon jól ment. Öt délután 
alkalmanként 30 gyermek jött a 
gyülekezetünkbe. Nagyon élvezték 
a programot, és a bibliai tanítást is 
figyelmesen hallgatták. Köszönünk 
minden imádságot!”

* Samuel és Sabine Anderson: 
„Idén õsszel szeretnénk a munka-
társaknak és kiscsoport vezetõknek 
tanfolyamokat indítani. Hálásan 
köszönjük, ha imádkoznak a prog-
ramokért és a csoportok jó ösz-
szetételéért. Nagyon örülnénk, ha 
a kiscsoportok hozzájárulnának a 
gyülekezetek nagyobb nyitottságá-
hoz és valódiságához.”

* Hoffmann család: „Októberben 
a BAHO-programban egy máso-
dik oktatási évfolyamot szeretnénk 
kezdeni tíz résztvevõvel. Imádkoz-
zanak, kérem, hogy a megfelelõ 
fiatalok kezdjék el tanulmányaikat 
és ne csupán a mûszaki területeken 
fejlõdjenek tovább, hanem szemé-
lyes és lelki életükben is.”

* Muramvya. Biskup család: „Há-
lásak vagyunk azért az idõért, ame-
lyet társegyházunk püspöke velünk 
és a bibliaiskola hallgatóival eltöl-
tött. Nagyon vágyunk arra, hogy a 
munkakapcsolatunk további gyü-
mölcsöket teremjen.”

* Anderson család: „Társegyhá-
zunk munkájának sok részletébe 
betekinthettünk azáltal, hogy részt 
veszünk az anglikán gyülekezet és 

az egyházi iroda feladataiban. Há-
lásak vagyunk a növekvõ kapcso-
latokért és azért imádkozunk, hogy 
együttmûködésünk még jobban ki-
épüljön és elmélyüljön.”

* Stefan és Tanja Hoffmann: „Há-
lásak vagyunk Jean-Claudeért, 
új munkatársunkért a BAHO-
programban. Koordinátorként al-
kalmazták. Imádkozzunk, hogy 
jól belejöjjön a hátrányos helyzetû 
gyermekek és családok segítésébe, 
és odaadóan végezze feladatait.”

MALAWI
Szeptember 5. óta folyik a tanév a 
Csizomo-Központban. Imádkozunk 
Marion Engstlerért és a Berger csa-
ládért, hogy a férfiak és az asszo-
nyok az egyéves képzés alatt jobban 
megismerjék és megszeressék Isten 
Igéjét.
Új misszionáriusaink, Georg és 
Ursula Eversberg, valamint Tobias 
és Sarah Müller jelenleg a tájéko-
zódási programban vesznek részt, 
és többek között helybeli családok-
nál laknak. Imádkozzunk, hogy 
mindkét házaspár mielõbb jól érez-
ze magát, sikerüljön nekik beillesz-
kedni az idegen kultúrába, és hogy 
elõítéletek nélkül tudjanak élni az 
országban, és kapcsolatba kerülni 
az emberekkel. 

* Michael és Cornelia Volz: Társ-
egyházunk adminisztrátora és 
püspöke májusban befejezték Ka-
nadában a továbbképzésüket. Örü-
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egy év után jött vissza. Osztályaik-
ban a földrengés után több minden 
megváltozott. Néhány barátjuk nem 
tért vissza Japánba, és a tanárok is 
cserélõdtek. Kérem, imádkozzanak, 
hogy a gyermekek (újra) jól érezzék 
magukat osztályukban, találjanak 
újabb barátokat, szívesen járjanak 
iskolába, az iskolai hétköznapokat 
megint megszokják, és beilleszked-
jenek a csoportba. A Schlotz család 
és Andrea Kaiser szívügye, hogy 
Isten szeretete hassa át egymással 
való közösségüket.

* Traugott és Dorothea Ockert: „A 
Fukusimából kitelepített emberek-
kel való törõdésünket a konferencia-
központunkban Okutama lakossága 
pozitívan támogatja. A munkánk-
kal kapcsolatos elõítéletek mintha 
harmatként elszálltak volna. Kü-
lönleges vendégszeretetünk még a 
hatóságok elõtt is jó bizonyságtételt 
jelent keresztyén hitünkrõl. Ezért 
csak hálásak lehetünk Istennek.”

* Priscilla Kunz missziós nõvér: 
„Szeptembertõl egy japán lelkipász-
torral dolgozom együtt Macsidában, 
Tokió egyik városrészében. Itt  
400 000 ember él, 99 százalékuk 
nem ismeri az Úr Jézust. Kérem, 
imádkozzanak jó beilleszkedésért 
és egy alkalmas lakásért.”

* Thomas és Irene Beck: „A 
Nakajamai gyülekezettel és más 
környékbeli gyülekezetekkel  együtt- 
mûködve szeretnénk Jokohama/

Tokaicsibában gyülekezet alapí-
tó munkát kezdeni. Már kezdtünk 
errõl tárgyalásokat folytatni. Jó 
együttmûködésért imádkozunk, 
és hogy az Úr áldja meg az 
elõkészületeket.”

* Lothar és Tabea Sommer: „A 
cunamitól nagyon komolyan érin-
tett városban, Isinomakiban gyüle-
kezetünk felújított egy sérült házat, 
és kávézót rendezett be. Szeret-
nénk, ha kiinduló állomásul szol-
gálhatna segélyakciókhoz, és hogy 
helybeliekkel lehessen kapcsola-
tokat kiépíteni. Mi is rendszeresen 
részt veszünk a segélyakciókban.”

* Ome. Schuckert család: „Hálá-
sak vagyunk, mert néhány fiatal-
asszony szeretne többet megtudni 
a Bibliáról. Most már rendszere-
sen találkoznak a Biblia olvasá-
sára. Egyik gyülekezeti tagunk 
révén nyitott ajtót kaptunk egy in-
tézményhez, ahol tönkrement há-
zasságokból való asszonyokat fo-
gadnak be. Kérem, imádkozzanak, 
hogy áldást jelenthessünk nekik.”

* Tobias és Sabine Schuckert: 
„Köszönünk minden imádságot 
kislányunkért, Nele-ért, aki szep-
tember óta a német iskolába jár és 
Nakamacsidai-ban a diákotthonban 
lakik.”

PÁPUA ÚJ-GUINEA
A mánuszi bibliaiskolában új ze-
nei tagozat jön létre. Célja, hogy a 
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tózkodik az országban, és október 
eleje óta Dinadzspurban. Kérem, 
imádkozzanak, hogy a csapat segít-
séget jelentsen a Strauß család szol-
gálatában, hogy a fiatalok a bang-
ladesieket és az országot a maga 
gazdag kultúrájával és nyelvével 
megszeressék, meg hogy a helyi 
keresztyéneknek bátorítást és áldást 
jelentsenek.”

* Kérem, imádkozzanak Sarah 
Liesért (11 éves), hogy jól fel tudja 
dolgozni a váltást: ezentúl Thaiföl-
dön, Csiang Mai-ban lesz interná-
tusban és a német iskolába jár. Jó 
lenne, ha új barátokat is találna ott.

* Novemberben Waldemar Lies 
a bibliaiskolán tart egy sorozatot 
a keresztyén kommunikációról és 
konfliktuskezelésrõl. Kérem, imád-
kozzanak, hogy a hallgatók megra-
gadják a témát, megtanuljanak job-
ban kifejezni magukat, amikor az 
evangéliumot hirdetik, a konfliktus-
kezelést pedig kipróbálják a családi 
és gyülekezeti helyzetekben.

* November 1. és 5. között társegy-
házunk dékánjai vannak együtt az 
ország délkeleti részében. Imádkoz-
zunk, hogy ezek a napok újra lelke-
sítsék és bátorítsák õket a szolgálat-
ra.

* Dr. Megumi Kondo most egy 
keresztyén klinikán dolgozik 
Joyramkurában, az ország északi 
részén. Imádságot kér, hogy elõbbre 

jusson a nyelvtanulásban, és jobban 
tudjon beszélgetni bengáliul. Gyak-
ran érzi fáradtnak magát. Imádkoz-
zunk, hogy kapja meg a szükséges 
erõt.

JAPÁN
A Schlotz családdal és Andrea 
Kaiserrel együtt örülünk, hogy 
a Tokió-jokohamai német iskola 
érettségizõi kivétel nélkül sikeresen 
vizsgáztak. A március 11-i kataszt-
rófa miatt Kölnben kellett befejez-
niük vizsgáikat. A közösen eltöltött 
idõ sokat jelentett nekik és felké-
szítette õket az egyetemista életre. 
Lukas a diákotthonból nagyon jó 
átlageredményt ért el, és Japánban 
szeretne tovább tanulni. Köszönjük, 
ha velünk együtt imádkoznak, hogy 
a nehéz felvételi vizsgát sikeresen 
megállja.

* Traugott és Dorothea Ockert: 
„Az Usiku gyülekezet, amelyben 
közel 30 évvel ezelõtt kezdtük meg 
missziói munkánkat, szeptember 
23-án avatta fel új gyülekezeti há-
zát. Istennek adunk hálát a most ott 
szolgáló Imataka lelkipásztor há-
zaspárral és az egész gyülekezettel 
minden áldásért, amely a gyüleke-
zeti munkát kísérte.”

* Nakamacsidai diákotthon. Au-
gusztus 31-én kezdõdött az új tan-
év a német iskolában. Annika, 
Szegbanja és Nele életében ez tel-
jesen új kezdetet jelent, Jannik és 
Marco pedig a hazájukban eltöltött 
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gyülekezetekben a zene minõsége 
javuljon, és ezzel kapcsolatokat 
teremthessenek sok, a zenéért 
lelkesedõ fiatalhoz. Helybeliek, 
építésben segítõk Németországból 
és misszionáriusok összefogtak és 
felépítettek egy többfunkciós csar-
nokot.
Samuel Berger (korábban mûszaki 
misszionárius volt) most éppen nap-
elemeket szerel. Egy helyi házaspár, 
Armstrong és Annette feladata fel-
építeni a zenei tagozatot. Keres-
nek még egy misszionáriust vagy 
misszionáriusnõt, aki az egészet ve-
zethetné.

* Bernd Mortsiefer: „Itt az alapfo-
kú iskolát befejezõ diákoknak leg-
följebb 8 százalékát veszik fel kö-
zépiskolába vagy szakképzésre. 92 
százalék kénytelen abból megélni, 
amit a föld és a tenger nyújt. Koráb-
bi nemzedékek ezt elfogadták, de 
ma sok fiatal vesztesnek érzi magát. 
Csekély az önértékelésük. Mánuszi 
bibliaiskolánk zenei tagozata iránt 
nagy az érdeklõdés. Október végén 
avatják föl.”

KÖZEL-KELET
Paulus Hieber, tévémunka: „Né-
metországból jött egy új rövidtávú 
munkatárs, aki segít a stúdióban. 
Jó lenne, ha egy egész évre tudna 
maradni. Kérem, imádkozzanak 
a szükséges hivatalos formalitá-
sokért. – Hálás vagyok, hogy né-
hányan érdeklõdnek hosszú távú 
munka iránt is, akik rendelkeznek 

már tévés tapasztalatokkal. Isten 
egyengesse útjukat.”

TANZÁNIA
* Daressalam. Markus és Emmi 
Riegert: „A misszionárius-gyer-
mekek internátusában többféle 
mûszaki problémával kellett szem-
benéznünk, és nem volt sem áram, 
sem víz. Markus vállmûtét miatt 
Németországban volt. Hálásak va-
gyunk, mert a mûtét jól sikerült. 
Most elõttünk áll az új tanév és a 
különbözõ építési munkák. Imád-
kozzanak a gyermekekért és a fia-
talokért (jelenleg huszonketten 
laknak az internátusban), értünk 
munkatársakért és hogy az elõttünk 
álló munkák a házban és a ház kö-
rül jól haladjanak, az internátus 
mûködése közben.”  

BURUNDI
Helge és Christiane Hartmann: 
„Szeptemberben kezdte meg mun-
káját két rövidtávú munkatársnõnk: 
Anna és Lena. Az új németórá-
kon tanítják a misszionáriusgyer-
mekeket. Imádkozzunk, hogy a 
gyermekek és a munkatársnõk jól 
megértsék egymást. – Októbertõl 
egy fizikoterapeuta nõ is érkezik, 
hogy kislányunkkal, Lisanne-val 
törõdjön. Imádkozunk, hogy jól be-
leélje magát az itteni körülmények-
be és Lisanne fejlõdésében jó ered-
ményeket érjen el.”

* Hartmann család: „A ’szünidõ 
bõröndök nélkül’ gyermekprog-
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bereknek, és hogy szomszédok és 
ismerõsök engedjenek a csoportba 
való meghívásnak. A moszlim hát-
tér szükségessé teszi a bölcsesség 
és merészség megfelelõ keverékét. 
Segítsenek nekünk imáikkal, hogy 
felismerjük a megfelelõ idõt, és a 
helyes szavakat mondhassuk.” 

* Andreas és Christina Kraftnak 
el kellett halasztania újbóli kiuta-
zásukat, mert Christina trombó-
zist kapott a jobboldali nyaki eré-
ben. A gyógyulási folyamatot még 
rendszeresen ellenõrzik. A Kraft 
családdal együtt dicsérjük Istent és 
hálát adunk, hogy nagyobb bajtól 
megõrizte õket. Imádkozunk gyer-
mekeik, Jedida és Josia gyógyulá-
sáért és egészségéért, mert hosz-
szabb ideje ismételten betegek.

* Matthias és Christine: „Az el-
múlt hónapokban meg tudtunk 
nyerni egy helybeli családot egy he-
lyi népcsoportban kezdõdõ munká-
hoz. Õk már régebb idõ óta hitben 
járnak. Az õ vezetésük mellett már 
a fõvárosban is kezdtünk egy mun-
kát. Továbbá helyben is segítenek 
nekünk. Adjunk hálát Istennek ezért 
az áldásokban gazdag családért, és 
foglaljuk õket imádságainkba.”

* Dürr család: „Kérem, imádkoz-
zanak Isten védelméért a helybeli 
munkatársaink számára és értünk 
is, különösen, ami a betegségeket 
illeti. E tekintetben nagyon Isten 
kegyelmére vagyunk utalva.”

* Matthias és Christine: „Mat-
thiasnak még fáradságot jelent és 
sok idõt vesz igénybe, amikor ige-
hirdetésre készül a helyi nyelven. 
Sok bölcsességre és türelemre van 
szüksége mind a nyelvtan helyes al-
kalmazásához, mind a tartalom jó 
megfogalmazásához.”

* Göthel család, jelenleg szolgálati 
szabadságon: „Kérem, imádkozza-
nak K.-ban lévõ kis gyülekezetünkért. 
Fõleg fiatalok vannak itt, akiknek 
még idõre és türelemre van szüksé-
gük ahhoz, hogy önállókká válhas-
sanak. Jelenleg, sajnos, nincs helyben 
lelkipásztor, aki támogathatná õket. 
Reméljük, hogy a fiatalok megtalálják 
a maguk útját és a fáradságos körül-
mények nem tartják vissza õket.”

BANGLADES
Samuel és Anne Strauß vissza-
tért Bangladesbe, miután egész-
ségi okokból hosszabb idõt kel-
lett Németországban eltölteniük. 
Az átállási idõszak után északra, 
Dinadzspurba költöznek, hogy ott 
oktatási és gyülekezeti munkát vé-
gezzenek. Kérem, imádkozzunk, 
hogy gyorsan fel tudják eleveníteni 
nyelvtudásukat, beletaláljanak az 
ország kultúrájába, és egészségileg 
ne legyenek nehézségeik. Imádkoz-
zunk azért is, hogy a gyermekek 
megszeressék új otthonukat és jól 
érezzék ott magukat.

*Dakka. Lies család: Az impact-
csapat szeptember közepe óta tar-
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