„Engedjétek hozzám
jönni a kisgyermeket…”

Az óév utolsó
percei, órái...

Márk 10:19.

Alapítva: 1948-ban

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 110. szám

”A véletlen(ek)”
Megtérésem előtt érdekeltek a világ különös
eseményei. Így a csillagászat, természettudo
mány, fizika, különféle és fajta felfedezések, fel
találások. Megfigyeltem, hogy a dolgok vala
hogy összefüggnek. Mintha paralel történnének
meg a világban az események. Különös „véletle
nek játéka” mögött felfedeztem, hogy ez a világ
nem a véletlenek világa!
Megtérésem óta hiszem, és vallom, hogy
van egy Hatalom, mely ezeket irányítja. Ez az
én Mennyei Atyám, és mindannyiunké. Tehát az
embertársaimmal való találkozások, hívőkkel,
világiakkal nem véletlenek!
Egy „véletlen” esetet szeretnék elmondani.
Munkahelyemen történt nemrég. Délutános mű
szakban kezdtünk el dolgozni. Kicsit lazább a
tempó, mivel nincs a nagyfőnök. Csoportveze
tőnktől azt az utasítást kaptuk kollégámmal
együtt, hozzunk be egy Liaz típusú locsolóautót
tavaszi felkészítésre. Kollégám beállt a műhely
be az autóval. Az ajtókat kinyitotta, majd szétné
zett a vezetőfülkében, miket hagytak ott a sofő
rök. Az irattartó polcról levett valamit. Nem tu
dom miért, de mintha mondta volna, tessék ez
pont neked való. Bár egy szót se szóltunk egy
máshoz.
Két kis könyv volt. Egyik címe:
Van-e Teremtő, aki törődik veled? A másik: A
Biblia Isten szava, vagy emberé?
Egy pillanatra meglepődtem, úgy éreztem ki
ütöttek. Pont én kapok ilyen könyveket? Ez nem
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véletlen! Majd így szólt munkatársam: vigyem
haza, olvassam el. Míg elraktam a könyveket,
könnycsepp csordult ki a szememből. Ugyanis
az utóbbi időben igen sok kisebb-nagyobb ku
darcban volt részem. És most kezemben egy
könyv, melynek ez a címe: Van-e Teremtő, aki
törődik veled? Ez nem véletlen? De itt volt az
ideje elkezdeni a munkát. Közben jött egy másik
kolléga kíváncsiskodva, mi van a kezemben?
Megnézte, majd így szólt: nem hiszek Istenben,
még semmi jót nem tett velem. Majd elment a
dolgára. Hirtelen megdermedtem, megnémul
tam. Mellesleg ez a fiatal kolléga nem rég vált
el, majd italba fojtotta bánatát. Gondolkoztam,
itt az ideje beszélni a teremtő Istenről. Lázas
munkatempóba kezdtem. Háromszor körbejár
tam a műhelyt, keresve az alkalmat és a gondo
latokat a bizonyságtevésre. „Véletlen” pont kint
ről jött be a kolléga.
Péter – így hívják – tényleg nem hiszel a Terem
tőben? – kérdeztem. Majd pár szóval próbáltam
ecsetelni, létezik egy Teremtő, egy életet létre
hozó, világot alkotó szellem. Az ő gyermekei,
alkotásai vagyunk, szeret minket, látja minden
lépésünket. Ez a világ csak úgy hipp-hopp nem
alakulhatott meg egy nagy tervező nélkül. Né
zett rám gondolkodón.
Sajnos közben elváltak útjaink, hívott a köteles
ség. De remélem, hogy nem hiába beszéltem,
egy kis magot elszórtam. VÉLETLEN történtek
ezek meg?
Hálás szívvel köszönöm az Úrnak, hogy velem
van, hogy ne csüggedjek, és adott lehetőséget
vallástételre. Még sok embertársam, és kollégám
van bizonytalanságban. /Lukács 12:22-32. /
Dani Tibor

Gyülekezetünkben az óvodások biblia
kör vezetői szolgálatát több mint 20 éve mi
végezzük. Ez a korcsoport közel áll hoz
zánk, mivel hivatásunkat tekintve is óvónő
ként dolgozunk.
Csoportunk létszáma ebben az évben 13
fő. A bibliaköri foglalkozásokat az MKBK
Vasárnapi iskolai munkafüzetek óvódások
nak c. előre összeállított program alapján
vezetjük. Ez egy négy oldalas lap, melyben
az ige, rövid történet, aranymondás, sok il
lusztráció és megoldásra váró feladatok ta
lálhatók.
Nagy élményt jelent számunkra a kicsik
őszinte, szívből fakadó imádsága, amely
ben mindig érezhetőek azok a gondolatok,
amelyekben ők otthon nevelkednek.
A vasárnap reggeleket még közös játé
kokkal, kézimunkázással tesszük színeseb
bé.
Őszinte vágyunk, hogy vidáman jöjje
nek a gyerekek minden alkalommal, és
együtt imádkozzunk, énekeljünk, beszél
gessünk az Úr Jézusról.
Gabi – Márti
Fejszés András

A „tékozló Atya”
A tékozló fiú csak bérességre vágyott
és ehelyett mindent megkapott:
a megtiszteltetés ünneplő ruháját,
a vagyon feletti hatalom gyűrűjét,
a fiúság saruját…
A hazatért tékozló fiút
magához ölelte a „tékozló Atya”,
a mindenre képes szeretet.

Gyülekezetünk tagjainak egy része 2001.
december 31-én a délutáni igehirdetés után (az
előzetes hívogatásnak engedve) az imaház alag
sorában gyülekezett, hogy együtt töltse el az
óesztendő hátralévő összes percét, óráját. Min
denki hozott magával némi harapnivalót, hogy
ha a sült malacból kapott kóstoló kevésnek bizo
nyulna, nehogy éhezve kelljen búcsúztatni
2001-et. Erről a gondolatról hamarosan kiderült,
hogy merő aggodalom, hisz az asztal telve volt
finomságokkal és a malac sem a legkisebbek
közül került a sütőkemencébe. Elkészítésében
(információim szerint) a legkritikusabb testvér
nők sem találtak hibát. (Pedig kerestünk!!)
Lovász Gyula és családja érdekes, izgalmas,
vidám játékokra buzdított minket és az invitálás
nak szinte minden jelen lévő engedett. Akadtak
testvérek, akik az izgatott felkiáltások és hangos
nevetések között is megtalálták az alkalmat egyegy üdítő beszélgetésre. A korban előrehaladot
tabb testvérek közül többen éjfél előtt hazamen
tek, de a külső jelekből ítélve bízhatunk abban,
hogy valamennyien kellemesen éreztük magun
kat. A játékok végén egy rövid időre elcsende
sedtünk és az Úrhoz fordultunk: ki-ki az elmúlt
év
eredményeit
(eredménytelenségeit)
összegez(het)te, majd az újévre tekintve kérése
inket, célkitűzéseinket is megfogalmaz(hat)tuk.
Ezeket a gondolatokat leírtuk, borítékba tettük.
Ha lehetőségünk adatik, 2002. december 31-én
szeretnénk együtt elolvasni, és együtt hálát adni
az Úrnak minden meghallgatott és meg nem
hallgatott kérésünkért.
Éjfél után a Himnuszt elénekelve közös
imában az Úr áldását kértük. Lelkiekben meg
erősödve, vidám élményekkel telve, mi felnőt
tek testben elfáradva indultunk az újév (és az
ágyaink) felé. Gyermekeink azonban nem csak
egymást, hanem minket is figyelmeztettek: a tű
zijáték fél egykor kezdődik, így 2002 első tűzi
játékát 0 óra 30 perckor, hazafelé menet (öröm
mel?) megnéztük.
Kiká

Felhívás

Biblia-tanulmányozás
Gyülekezetünkben a Biblia elmélyültebb ta
nulmányozására hívunk minden érdeklődő test
vért, aki havonként egyszer, hétvégén időt tud
szakítani ilyen célra.
Máté evangéliumával ismerkedünk kezdet
ben, áttekintve a szükséges Új- és Ószövetségi
vonatkozásokat, összefüggéseket. A bevezető
előadás segíti az evangélium otthoni tanulmá
nyozását, majd a még felmerülő kérdésekre a
következő alkalommal választ kérhetünk. Aki
tudását teszt segítségével is ellenőrizni szeretné,
annak erre is lehetősége nyílik. (A teszt megol
dási kulcsait kiosztjuk, így az önálló ellenőrzés
lehetősége is adott.)
Első alkalommal Dr. Almási Mihály lelki
pásztor segíti az elmélyülést (az első összejöve
tel időpontját még nem döntöttük el, azt az ér
deklődőkkel a jelentkezés után egyeztetjük).
Aki úgy érzi, hogy szívesen venne részt eze
ken az alkalmakon, kérjük a faliújságon elhelye
zett lapon február 24-ig jelezze ezt a szándékát.
Kedves Testvér! Szeretettel várunk!
Szervezők
♦♦♦♦♦

Videotéka
A nem túl távoli jövőben – ha a Jóisten ad
még rá időt – szeretnénk videokazetta kölcsön
zési lehetőséget biztosítani gyülekezetünkben,
gyülekezetünknek.
A megvalósításhoz azonban megfelelő szá
mú kazetta szükséges. Kérem, hogy akinek van
olyan videokazettája, melyet felajánlana a fenti
célra, jelezze Máté Dánielnek, vagy a stúdióban
szolgálatot teljesítőknek.
Köszönettel: Máté Dániel
♦♦♦♦♦

Kedves Testvérek !
Szeretnénk ha a Szeretet-Szolgálat mindin
kább olyan gyülekezeti lap lehetne, melyet a
gyülekezet tagjai írnak.
Ezért buzdítjuk a testvéreket, hogy versei
ket, megtapasztalásaikat, beszámolóikat jutassák
el lapzártáig (minden hónap utolsó vasárnapja) a
Szerkesztőknek.

Zenés újévi üdvözlet
Beharka testvértől
Január 6-án, délután Budafokra mentünk néhá
nyan, hogy meghallgassuk Beharka testvér or
gona hangversenyét.
A budafoki gyülekezet nemrégen kapta ajándék
ba három manuálos, pedálos, elektronikus elven
működő orgonáját. Beharka “Pali bácsi” a dara
bok eljátszása előtt néhány mondatban bemutat
ta a darabokat, a szerzőket, ill. a hangszert. A
nyelvsípok mutatkoztak be először. Több színű
trombita regisztert is hallhattunk., a jellegzete
sen erősre intonált spanyol trombitát is. (Ezeket
a sípokat egyébként a hagyományos orgonák
látható homlokzatára merőleges síkban szerelik
fel. Különleges látványt és hanghatást nyújta
nak.) A választott darabok a hangszer sokoldalú
színvilágát mutatták be. Így pld. harangjátékban
is gyönyörködhettünk. A műsor érdekes, válto
zatos darabokból állt: a barokk, a romantikus
stílus mellett XX. századi szerző darabjai is
megszólaltak. Megcsodálhattuk J.S.Bach: C-dúr
Toccata, Adagio és Fuga című monumentális ha
tású darabját. Felcsendült Cesar Frank miniatür
jei közül néhány. Antalffy Zsíros Dezső két
műve után Boellmann: Gótikus szvitje zárta a
sort. Most is nagy élmény volt hallgatni “Pali
bácsi” színes regisztrációval díszített, precíz or
gonajátékát, aki ezzel a hangversennyel kívánt
boldog új esztendőt minden kedves jelenlévő
nek. Az Úr őrizze továbbra is Beharka testvért,
hogy a Tőle kapott erővel végezhesse szolgálatát
az orgona mellett is.
Surányi Pál

Szeretet
Szívedben ne légy haragtartó,
Tartsd karban mindig szívedet.
Érezni fogod, boldog lesz életed,
Tested csendben nyugovóra tér,
Nem nyomja harag s szenvedély.
Ha felébredsz, arcod majd mosolyog,
Körülötted minden majd vidám.
Érezned kell, hogy a virág is néked nyílik,
A madár is néked csicsereg.
A nap is fényesebben ragyog,
Ha benned lakik a szeretet.
Pergelné Csengődi Magdolna
(„Kispesti Polgár”)

Énekkari est - 2002.
Immár hagyománnyá vált, hogy január második
vasárnapján tartjuk meg ezt az alkalmat, ame
lyen – kivételesen – most nem énekeltünk, ha
nem beszélgettünk. Szó esett énekkarunk életét
érintő dolgokról, gondokról, örömökről egy
aránt. A különböző beszámolókban visszatekin
tettünk az elmúlt évben végzett munkára, fonto
sabb eseményekre és már előre tekintettünk a
2002. évre is.
Énekkarunk legfontosabb feladata a gyülekeze
tünkben végzett szolgálat. E mellett örömmel te
szünk eleget a különböző meghívásoknak is. Az
elmúlt – 2001-es – év fontosabb eseményei:
Jan. 28. Lepramisszió vasárnapja Fasori Re
formátus Templom
Feb. 25. Nemeshegyi testvér búcsúztatása
Máj. 24. Mennybemenetel napja Soroksár
Máj.26. Almási testvér beiktatása
Nov. 11. A Baptista Szeretetszolgálat
jubileumi ünnepe
Rendszeresen szolgálunk kerületünk ökumeni
kus alkalmain is.
Az elmúlt évben elkészült az énekkar felvételei
ből válogatott kazetta és CD. Nagyon hálásak
vagyunk ezért Istennek, köszönjük gyülekeze
tünk technikus testvéreinek munkáját. Hallgas
suk meg, adjuk tovább, jó lehetőség a misszió
zásra is!
Alkalmunkon jelen volt Almási Mihály lelki
pásztor testvér is –kedves feleségével–, aki igé
vel buzdított bennünket s gondolataival erősítet
te hitünket szolgálatunk elvégzésére. Imádság
ban kértük Istenünk segítségét, aki mindeddig
megsegített minket, adott tálentumot az éneklés
hez, örömet a közös éneklésben, békességet az
együttmunkálkodásban.
Derűs hangulatban – játékkal ért véget estünk,
amelyen igyekeztünk elfogyasztani a sok finom
ságot – sütemény, tea, virsli –, amit nőtestvére
ink készítettek. Köszönjük!
♦♦♦♦♦

Baka Sándor

A szeretet szeretetre méltó apróságokból áll.
Theodor Halcker
A szeretetnek egy csöppje több, mint az értelem
óceánja.
Blaise Pascal

Könyvszemle
A bemutatott könyvek megvásárolhatók a gyüle
kezet könyvterjesztésében.
♦♦♦♦♦

Adrian Plass

Egy kegyes
kétbalkezes naplója
„Nagyon jó keresztény lennék, ha időnként nem
zavarnák meg mások az életemet” – örökíti meg
az utókor számára naplójában aznapi következtetését kegyes kétbalkezes, alias Adrian Plass.
A szentségre őszintén és együgyűen törekvő hő
sünk mindennapjaiban a magunk gondjait, baja
it, örömeit, küszködését és sikereit láthatjuk
meg – görbe tükörben.
Aki beleolvas, nem fogja tudni letenni ezt a vi
dám, öniróniával fűszerezett, újabb és újabb
csattanókat és – a sorok között megbújva –
bölcs belátást kínáló naplót.
♦♦♦♦♦

James B. Currie

Angyalok,
amit a Biblia róluk tanít
Ezekre a magasztos lényekre, akiket angyalok
nak nevezünk, sokszor utal a Szentírás, de ter
mészetüket és munkájukat kevéssé értjük. Ez a
könyv rávilágít arra, hogy mi a szerepük a meg
váltás történetében és igen tanulságosan írja le
lényüket, méltóságukat, szolgálatukat és sorsu
kat.
♦♦♦♦♦

Dr.Almási Mihály

A keresztség
„és továbbment az ő útján örömmel”
ApCsel 8:39
” Almási Mihály műve tudományos hozzáértés
sel és alapossággal megírt munka, amely a té
makörébe vágó lényeges irodalom teljes ismere
tében született. Külön érdeme, hogy ismerteti a
különböző felekezetek nézeteit is, azok hiteles
megnyilvánulásaira támaszkodva. A szerzőt a
szeretet és lelkesedés vezeti a bemerítés teológi
ájának megírásában …”
Dr.Kocsis Elemér
református teológiai professzor

Egy kis derű…

Rövid hírek

A fiatal korában megtért D. L. Moody rendsze
rint koldus gyerekekkel töltötte meg az arisztok
raták templomát, emiatt sokan panaszkodtak és
megpróbálták Moodyt mindenképpen elkedvet
leníteni. Amikor Moody is csatlakozni akart a
gyülekezethez, azt ajánlották neki – azt gondol
va, hogy így soha többé nem jelentkezik -, hogy
várakozzon egy hónapig és imádkozzon, hogy
kérelme teljesüljön. De tévedtek, mert Moody
egy hónap múlva, ismét kérte felvételét. Meg
kérdezték tőle: megtett-e mindent, amit javasol
tak? Imádkozott? „Igen” – válaszolta Moody.
„Nos, mit válaszolt az Úr?” – kérdezték. „Azt,
hogy ne érezzem rosszul magam a várakozás
miatt, mert Ő már huszonöt éve vár és próbál
bejutni a gyülekezetbe…”

Nagy öröm, hogy újabb munkatárs kész
szolgálni a gyermekek között az Anyaoltalmazó
Otthonban. Jutott ideje és volt akarata tanfo
lyamra járni és felkészülni a szolgálatra. Így
2002-ben újból van lehetőség az óvodások ré
szére is bibliaórát tartani.
Január hónapban az iskolások a karácsonyi
történet folytatását hallották:
A szent család menekülése és hazatéréséről és a
legcsodálatosabb országról, a mennyországról
hallottak tanítást.
Az óvodások: a vak Bartimeus gyógyulásának
történetét és a teremtés csodáit ismerték meg.
… mennyei Atyánk nem akarja, hogy elvesszen
egy is e kicsinyek közül (Máté 18:14.) – Te is
segítheted ezt a szolgálatot csendességedben el
mondott imádsággal, könyörgéssel.

♦♦♦♦♦

Kedves híveim! – kezdi prédikációját a plébá
nos. – A múlt vasárnap bejelentettem, hogy ma a
hazugságról fogok beszélni, és előkészületként
megkértelek benneteket, hogy odahaza olvassá
tok el a Márk evangéliumának 17. fejezetét.
Emelje fel a kezét, aki elolvasta!
Majdnem minden kéz a levegőbe emelkedik.
Látjátok, testvéreim – folytatta a plébános -,
mennyire időszerű, hogy ma a hazugságról be
széljek! A Márk evangéliumának ugyanis csak
16 fejezete van.
♦♦♦♦♦

Az autógyáros Fordtól házasságkötése ötvene
dik évfordulóján megkérdezte egy újságíró:
„Minek tulajdonítja házassága sikerét?”
Ford így válaszolt: „Ugyanannak, ami az autó
gyártásban is sikeressé tett: egy modellhez ra
gaszkodtam!”
♦♦♦♦♦

Nagyon hangosan imádkozott egy lelkipásztor
az imaházban. Hangja remegtette az ablakokat.
Egy kisfiú odasúgta édesapjának: „Ugye, apu,
ha ez a prédikátor bácsi közelebb lenne az Úr
Jézushoz, nem kellene olyan hangosan imádkoz
nia?”
♦♦♦♦♦

Jó magaviseletű cigányfiút temettek, s az apa
nagyon siratta fiát. A lelkipásztor azzal vigasz
talta, ne sírjon, fia biztosan bejutott a mennyor
szágba, mert jó gyerek volt. Az apának felcsil
lantak könnybe lábadt szemei, és a gyászesethez
nem illő derültséget keltve mondta: „Az biztos,
hogy bejutott, még talán túl is ment rajta, ami
lyen jó gyerek volt.”

Surányi Pálné

Minden napunk a
szeretet ünnep
Febr. 1. – A szeretet mértéke a szenvedés
Gárdonyi Géza
♦♦♦♦♦

Febr. 4. – Soha senki se jön elém, aki úgy mutat
kozik be, hogy én vagyok az emberiség. Az em
beriség nem kér enni, ruhát se kér, hanem tisztes
távolban marad, a háttérben, dicsfénnyel fenn
költ homlokán. Csak Péter és Pál vannak. Embe
rek vannak. Nincs emberiség.
Kosztolányi Dezső
♦♦♦♦♦

Febr. 5. – Aki szeret, mindent elvisel, hogy el ne
veszítse, akit vagy amit szeret.
♦♦♦♦♦

Febr.12. – Az igazi szeretet: az embereket ismer
ni – és minden gyengeségükkel együtt szeretni
őket.
Heinrich Auer
♦♦♦♦♦

Febr.15. – Semmi sem olyan kemény és szilárd,
hogy a szeretet tüzében meg ne lágyuljon.
Szent Ágoston

•
•

Imaházcím:

Pesterzsébet, Ady E.u.58.
Ady E. u.-János u. sarok

Lelkipásztor: Dr.Almási Mihály
Pesterzsébet, Ferenc u. 3..
Tel: 283-14-13

Fakanál
Juhtúrós rakott burgonya
Hozzávalók 4 személyre:
1 kg burgonya, 30 dkg juhtúró, 15 dkg vaj vagy
margarin, 10 dkg húsos, füstölt szalonna, 2 cso
mó metélőhagyma (snidling), zsemlemorzsa.
A burgonyát héjában megfőzzük, meghámoz
zuk, karikára vágjuk. A szalonnát kis kockákra
vágjuk és kisütjük. A juhtúrót 10 dkg olvasztott
vajjal vagy margarinnal és az apróra vágott snid
linggel összekeverjük. A kisült szalonnát az ol
vasztott zsírral együtt hozzáadjuk, majd az egé
szet összekeverjük a karikára vágott főtt burgo
nyával, enyhén megsózzuk – attól függően,
mennyire sós a juhtúró és a szalonna. Egy tepsit
vagy tűzálló tálat a maradék vajjal kikenünk,
megszórjuk zsemlemorzsával, beleöntjük a juh
túrós krumplit és közepesen forró sütőben szép
pirosra sütjük. Metélőhagyma helyett készíthet
jük vágott kaporral is. Nyers savanyú káposztát
adunk hozzá.
Burgonyával töltött káposzta
Hozzávalók 4 személyre:
1 nem túlságosan tömör káposztafej nagyobb le
velei, 80 dkg burgonya, 2-3 tojás, 1 fej hagyma,
0,5 dl olaj, 3 dl tejföl, só, őrölt bors.
A nagyobb káposztaleveleket lobogó, forró, sós
vízben 3-5 percig főzzük, majd lecsepegtetjük.
A burgonyát héjában megfőzzük, meghámoz
zuk, áttörjük és hagyjuk egy kicsit kihűlni. A fi
nomra vágott hagymát forró olajban megpirít
juk, s hozzáadjuk a krumplihoz. Két, apróra
vagdalt főtt tojást is adunk hozzá, sózzuk, bor
sozzuk, majd az egészet jól összedolgozva, a
tölteléket kanállal a káposztalevelekre tesszük, s
úgy csavarjuk fel, mint a hagyományos töltött
káposztát. A töltelékeket lábasba tesszük, s a rá
öntött tejföllel, lefedve, megpároljuk.
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Eseménynaptár 2002. Február- Március
Február:
01.
03.
10.

13.
14.
15.
17.

20.
21.
22.
24.
27.
28.

18.00 Ifjúsági óra
9.00 Imaóra, Istentisztelet, Úrvacsora
17.00 Baptista Világszövetség
Vasárnapja, Délpesti közös ünnep
9.00 Női és férfi imaóra, istentisztelet
16.00 Törekvők órája
17.00 Istentisztelet,
19.00 Ifjúsági kör II.
18.30 Gyülekezeti bibliaóra
18.00 Ifjúsági kör I.
9.00 MKBK, Istentisztelet
16.00 Törekvők órája
17.00 Istentisztelet, Ifjúsági szolg. II.
19.00 Ifjúsági kör II.
18.30 Gyülekezeti bibliaóra
18.00 Ifjúsági kör I.
9.00 MKBK, Istentisztelet
17.00 Péceli vendégszolgálat.
19.00 Ifjúsági kör II.
18.30 Gyülekezeti bibliaóra
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21.
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Ifjúsági kör I.
Imaóra, Istentisztelet, Úrvacsora
Törekvők órája
Bibliamagyarázat –
Jelenések könyve.
Ifjúsági kör II.
Gyülekezeti bibliaóra
Ifjúsági kör I.
MKBK, Istentisztelet
Törekvők órája
Istentisztelet - Várjátok az Urat!
Ifjúsági kör II.
Gyülekezeti bibliaóra
Ifjúsági kör I.
MKBK, Istentisztelet
Törekvők órája
Istentisztelet– Térjünk meg az Úr
hoz
Ifjúsági kör II.
Gyülekezeti bibliaóra
Ifjúsági kör I.
MKBK, Istentisztelet
Törekvők órája
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Ifjúsági kör II.
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