
Dicsõség királya!
Néped ezt kiáltja
Jó kedvében, örömében
Üdv Neked! Hozsánna!

Utad ékesítik,
Zöld ágakkal hintik,
Zöld ágakkal, virágokkal...
Üdv! Hozsánna! mindig!

Kezeikben pálma,
Úgy követnek áldva.
S hangzik egyre lelkesedve:
Üdv Neked! Hozsánna!

Nagy tiszteletedre
Ruháik levetve,
Sok sereggel, dicsérettel
Mennek ünnepelve!

Kegyes Jézus! engedd,
Hogy én is elmenjek
Híveiddel, Hozzád hittel,
És Hozsánnát zengjek.

Bûn levetésével
Hódolatom tészem:
Pálmaágam: imádságom
Fogadd szent tetszéssel.

Hozsánnákat zengve,
Szent Jeruzsálembe
Nagy szerelmed, gyõzelmed
Engem is vigyen be!

Dicsõség Királya
Légy örökké áldva!
Örökké és mind örökké
Üdv Neked! Hozsánna!

Kádár Imre:
Virágvasárnapon

H O Z S Á N N A
Máté 21,1-9

Az ókori keleten voltak uralkodók, akik szamárháton jártak. Jézus Jeruzsálembe
menve, ahol keresztre feszítették, nemcsak ezekhez az uralkodókhoz hasonlítható, de kötõdik
az ótestámetumi hagyományokhoz. Debora például azokat hívja harcba a szabadságért,
akik szürke szamarakon ülnek. Zakariás próféta is  a szamáron érkezõ szabadítót várja.

Nehéz idõkben az emberek reménykedtek a messiásban, szabadítóban.
Leggyakrabban úgy képzelték el, mint egy hadvezért. Jézust is ilyen elképzeléssel üdvözlik.
Várták, hogy parancsot ad a lázadásra a gyûlölt rómaiak ellen. Ez a reménységük kicsendül
a kiáltásukból: Hozsánna, azaz szabadíts meg minket Dávidnak Fia – Királyunk.  Bár ezekben
a szavakban téves elképzelések fogalmazódtak meg, mégis kifejezték azt az isteni igazságot,
hogy az a csendes, megalázott Jézus valóban király, aki igazi szabadságot, békességet és
igazságot hoz.   Sokan azok közül, akik Jézust olyan hangos szóval ünnepelték, rövid idõ
múlva – amikor látták, hogy reményeik, elvárásaik nem teljesültek – így kiáltottak: feszítsd
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meg! Sajnos, ilyen szokott lenni a tömeg gondolkodása. A tanítványok sem könnyen békültek
meg a gondolattal, hogy az igazi szabadságot és az élet teljességét csak a kereszt útján, a
megalázott Krisztus által lehet elérni.

Könyörögjünk, hogy legyen bátorságunk, erõnk és hitünk követni Jézus Krisztust,
Királyunkat, hogy Tõle várjuk a szabadításunkat.

KÖNTÖSÖMRE  SORSOT  VETÉNEK
Máté 27,33-37

A Jézus iránti hûség azt parancsolja, hogy oda menjünk, ahova Õt viszik, vagyis a
Golgotára, a koponya hegyére. Ha keresztyének akarunk lenni szó-szoros értelemben, nem
tehetünk mást, mint hogy odaállunk a kereszt alá. Persze azzal a kérdéssel: ez a halál valóban
a vég? Akkor  hogyan tovább?

A szokás megtartását is látnunk kell, mely szerint a szomjúság enyhítésére és az
elkábításra méreggel elegyített ecetet adtak, de azt Jézus elutasította. Már szegezik a keresztre
és a köntösére sorsot vetettek. Reggel kilenc óra van. Vajon az evangélisták miért jegyezték
fel ilyen aprólékosan a részleteket? Azért, hogy érzelmeinkre legyen hatással, vagy
marcangolja azt? Aligha! Inkább azt akarja hangsúlyozni, hogy Jézus semmitõl nem volt
megkímélve, sõt ugyanúgy mindenen keresztül kellett mennie, amin keresztül ment egy
gonosztevõ. Végül lelkünkre szeretne hatással lenni az evangélista, hogy Jézus szenvedése
áthassa szívünk legmélyét, egész valónkat, hogy a kereszt alatt ne álljunk csupán úgy, mint
részvét nélküli bámulók. Tudnunk kell, hogy itt valami érettünk történik, hogy itt Jézus
helyettünk szenved. Ezt így értelmezi az Ószövetség és így az Újszövetség, és így kell
értenünk nekünk is. Érettünk, helyettünk, a mi bûneinkért, a mi életünkért.

BIZONNYAL  FELTÁMADT
Márk 16,1-8

Ez a rész a legrégibb írásos hír Jézus feltámadásáról. Nem is tudósít az Úrral való
közvetlen találkozásról, hanem csak az üres sírról és az angyali bizonyságtételrõl, hogy
Jézus él. Tulajdonképpen a mi birtokunkban sincs más, csak a küldöttek, angyalok vagy a
tanítványok bizonyságtétele, hogy Õ él és meglátjuk Õt, ha megyünk utána az úton. És ez
így igaz! Mert aki megy a szeretet, az önmegtagadás, az áldozat, a szerénység, a türelem
útján, aki Krisztus nyomdokain járva a rosszat jóval gyõzi le, az szüntelenül bizonyítja,
hogy a feltámadott Úr legyõzi szívünket, megváltoztatja életünket, a rosszat jóra fordítja és
így bizonyítja, hogy Õ él. Leginkább annak örülhetünk, hogy utunk végén elkészíttetett
számunkra a nagy találkozás Jézus Krisztussal, aki mindent megújít és mindent jóvá tesz,
amit mi elrontottunk. Azonban addig is bizonyságot kell tennünk, hogy minden rossz, és a
halál is legyõzetett, mert a mi Urunk él és ma is szeretetben, igazságban végzi közöttünk az
õ  munkáját.

- Lr -
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Uram, taníts minket imádkozni!

„És lõn, mikor õ imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az õ tanítványi
közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az õ tanítványit. Monda pedig
nékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk…” (Lk 11,1-2)
„És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédûek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az õ
sok beszédükért hallgattatnak meg.” (Mt 6,7)

A Mester egyszerûen így inti övéit, hogy hiábavalóan ne ismételgessenek. Akik ezt teszik,
azt képzelik, hogy sok beszédük miatt hallgatják meg õket. Valójában nem is bíznak a válaszban.
A hagyománynak vagy a szokásnak engedve ismételgetik fölöslegesen a formulát, ugyanazokat a
gondolatokat. „Ne legyetek hát ezekhez hasonlók” – mondja az Úr Jézus Krisztus. Ez is mutatja,
milyen komoly dolog a gyülekezetben az imádságot elmondani, imádkozni a Lélek által,
összhangban az imádkozók gondolataival. Néhány szívbõl jövõ, hittel mondott szó jobb és
hatékonyabb.

Amikor Megváltónk megáldoztatása elõtt tanítványaival kiment az Olajfák hegyére, az õt
követõ tanítványait arra buzdítja hogy imádkozzanak azért, hogy kísértésbe ne essenek. Közben Õ
maga is félrevonult és imádkozott. Amint visszatért tanítványaihoz és aludva találta õket, felkeltette
és ismételten az imádkozásra buzdította õket. Kettõs figyelmeztetés. E kettõs figyelmeztetésnek
még hatékonyabban kellene érvényesülnie a mi magatartásunkban. Sajnos, ez nagyon sokszor
nem így van, amit mindnyájan tapasztalunk.  Mi ez, ha nem a Sátán munkája? Hányszor megtörténik,
hogy az ember arra törekszik, hogy rendben legyenek a dolgai embertársaival, de fõleg Istennel.
Azonban megjelenik a Sátán és mindent elront, széjjeldobál, ha kell vádol, rágalmaz és még
számtalan megnyilvánulását sorolhatnánk a gonosz munkájának.

Bizony bûnbánattal kell megvallanunk, hogy mindez annak a következménye, hogy nem
buzgóságosan imádkozunk. És hányszor felsóhajtunk, hogy nem hallgattatott meg könyörgésünk.
Milyen jó lenne, ha ilyenkor lelkünk mélyén meghallanánk azt a szelíd útbaigazítást: Nem
imádkoztál alázatért? Látod éppen azért helyeztelek arra a helyre, mert ott megtanulhatod ezt a
leckét. A téged körülvevõ emberek és dolgok által az én akaratom munkálkodik. Vágyva vágytál,
hogy valami nagy dolgot cselekedjél értem? A nyomorúság éjszakája vesz körül? Én Jézus, tudom
mit jelent ez. Hisz én vagyok a „fájdalmak férfia, betegség ismerõje”. Nem tudtam másként magamra
irányítani figyelmedet, annyira el voltál foglalva nagy buzgóságodban. Elvettem mellõled minden
emberi támaszt, hogy hozzám fordulj, és örök vigasztalást vehess tõlem. Egyértelmû, hogy Urunk
minden élethelyzetben és minden körülmények között, életünk egy-egy eseménye által magára
irányítja figyelmünket és tanít, tanít imádkozni. Persze a hitetlen ember vagy csak a névleges
keresztyén ezt nem így látja és úgy gondolja, hogy majd csak lesz valahogy, majd csak megbocsát
az Isten. Nem szabad elfeledni, hogy a bocsánatot, a kegyelmet és mindent kérni kell, mégpedig az
imádságban.

Elsõsorban azért imádkozzunk, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és bízzunk Benne.
„Annakokáért õ általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az õ nevérõl vallást
tevõ ajkaknak gyümölcsét” (Zsid 13,15).

Valaki azt mondta: „Boldogságom abban áll, hogy mindent teljes alázattal tárok Õelé, és
azzal a bizalommal, hogy az Õ szeretetében megerõsíti szívemet abban a tudatban, hogy
fáradhatatlan gondoskodása nem marad el”.

Fohászként álljon itt a 474. dicséret elsõ verse: „Istennel járni lakozni, Szent élettel illatozni,
Igaz hitben nem habozni. Jézus Krisztus taníts, Taníts imádkozni.”

Bányácski Béla
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Botrány!!!
Brutálisan megöltek egy ártatlan embert.

Egy orvost, aki haldoklókon segített.
Ítélet nélkül, a legkegyetlenebb
kínzóeszközökkel.
Azért ölték meg, mert állítólag ingyen adta
az örök élet vizét.
Azt is állította, hogy csak õ adja és csak
annak, akinek akarja.
Botrányos, hogy ingyen adja. Az árat õ
maga fizette ki. Helyetted. Mert szerinte te
nem tudnád kifizetni.
Gyilkosainak nem tetszett az, hogy egyedül
neki van hatalma arra, hogy neked örök
életet adjon.
Örök élet ingyen? Kell?
Hihetetlen, de igaz.
Hiszen már meghalt! Hogyan adhatná MA
az örök életet?
Valami csalás van benne!
Csalás, a javából. Átverte a halált is.
Teste nem látott rothadást. Feltámadt.
Azt ígérte, hogy téged is feltámaszt, ha
elhiszed. Meg sem kell dolgoznod érte.
Megszégyenítõen röhejes. Kipróbálod te is?
Ácsi! Nem ám csak úgy bele a vakvilágba,
mindent kipróbálni!
Meg is ismerheted õt. Leírta, õ milyen
valójában.
Minden felett úr. Az õ kezében van minden.
Hajaid szálait számon tartja. Nem eshet
bajod.
Biztonságban lehetsz nála. Tudtad, hogy
mindenen át tud vinni téged?
Nehézségeken? Háborúkon?
Katasztrófákon? Halálon? Botrányos, nem?
De tudja, mit csinál.
Mindent felülhaladó békessége megõrzi
szívedet, akármi is történjék.
Mindent neked akar adni! Hiszen önmagát
is képes volt odaadni érted.

Tökéletesen ismer. Szeret. Neki
kiteregethetsz mindent. Hibáidat, bûneidet
nem rója fel.
Fordulj hozzá bizalommal. Ha bele is
roppansz, õ bekötözi sebeidet.
A javadat akarja. Nem hagy cserben.
Kihúz a bajból, amibe beleestél.
Senki és semmi sem tud kiszakítani az õ
szenvedélyes szeretetébõl, ha õt
választod!
Rád vár az Élet. Rájössz, hogy ki Õ és
hogy te ki vagy. Ezért meg akarsz
változni! Olyan akarsz lenni, mint
amilyen Õ valójában!
Biztos alapja lesz az életednek. Nem kell
futkosnod és igazodnod a mindenkori
elvárásoknak. Nem kell önmagadat se
igazolnod: Õ igazol téged.
Elfogad, vezet és átformál. Gúnyolóid
megszégyenülnek látva a te igazságodat,
amit kaphatsz általa.
Saját örömét akarja veled megosztani.
Megígérte. És véghez is viszi. Ha te is
benne vagy. Önmagáért teszi. Mert Isten a
szeretet. Szeretné leélni veled az Életet.
Az örök életet. Õ az igazság. A feltámadás
és az élet. Az út, az ajtó. A jó “pásztor”.
Az élet kenyere. A hû és igaz tanú. A
békesség Istene. Az Úr Jézus, akinek
nevére minden térd meghajol. Mert
legyõzte a világ gonoszságát.
Tart még a kegyelem napja. Ne
keményítsd meg a szívedet.
Aki szomjazik, jöjjön és igyon az élet
vizbõl ingyen. Még ma! Minek várni?
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...Nyújts másoknak
segítséget...

Felhívjuk minden kedves olvasó figyelmét, hogy gyülekezetünkben ruhagyûjtést
szervezünk. Olyan használt ruhanemût és cipõt várunk, amelyeket mi már nem
használunk, mert kinõttük, vagy szerintünk már divatjamúlt, vagy egyszerûen csak a
szekrényünkben a helyet foglalja, azonban szegény, rossz anyagi helyzetbén lévõ
kárpátaljai testvéreink még szívesen hordanának. Az összegyûlt ruhanemût egy
kárpátaljai segélyszervezetnek szeretnénk eljuttatni, akik majd a leginkább rászorulók
felé továbbítják a azokat.

Kérdezhetnénk, hogy miért éppen oda, hiszen itt is vannak rászoruló, szegény
családok, emberek? Sokat töprengtünk azon, hogy kinek, milyen
szervezet számára folyjon a gyûjtés, vagy esetleg a térségünkben
élõ rászorulóknak segítsünk. Arra a következtetésre jutottunk,
hogy aki itt szeretné elajándékozni már nem használt ruháit az
eddig is megtalálta a módját, de vannak, akik inkább elküldenék

egy még szegényebb régióba, országba, ahol talán még a viseltesebb
ruhának is szívesen örülnek.

A gyûjtés április 24-tõl május 13-ig tart. Ez alatt a három hét alatt a
lelkészi hivatalban folyik majd a ruhagyûjtés és a gyülekezet épületében
raktározzuk majd azokat az elszállításig. Ha lehetséges, inkább a késõ
délutáni idõpontban hozzák adományukat, vagy elõtte telefonáljanak a
hivatalba. Kérnénk mindenkit, hogy elajándékozásra szánt ruháikat,
cipõiket becsomagolva /táskába, zsákba, dobozba téve/ hozzák el és a
“csomagra” írják rá, hogy férfinak, nõnek, esetleg gyermeknek /itt kérnénk
feltüntetni a korosztályt/ való ruhák vannak a csomagban.
Hangsúlyoznánk, hogy még hordható, használható ruhanemût várunk.

Ha módunkban áll segíteni, tegyük meg, nem feledve a gyermekek által is ismert
Arany ABC jószívûségre nevelõ “G” betûjét: Gondolj mindig jó lélekkel / Az elhagyott
szegényekkel. / Ha megáldott Isten téged, / Nyújts másoknak segítséget, / Mert nem
tudod, te is végre / nem szorulsz-e segítségre?

A gyûjtéssel kapcsolatos járulékos kiadásokat, az elszállítás fuvarköltségét
jótékonysági alapunk, a Koinonia fedezi.

Nézzünk szét a szekrényeinkben,
otthonainkban és lássuk meg, hogy az Isten
bizony megáldott bennünket és ha tehetjük,
nyújtsunk másoknak segítséget.
Bõvebb felvilágosítást a Lelkészi
Hivatalban, ill. telefonon adunk.
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A vasárnapi iskolában január elején egy furcsa ember
lépett elénk. Kopott volt a ruhája, borzos a haja a nyakában pedig
járom volt (amivel az ökrök a szekereket húzták) és hangosan
kiabált: „Eljön a babilóniai Nabukodonozor, és ti mindnyájan
szolgálni fogjátok õt! Aki önként felveszi az igát, az életben

marad, aki ellen áll, az meghal!” Csak akkor értettük meg, hogy mirõl beszél Jeremiás (akirõl közben
kiderült, hogy Isten profétája) amikor láttuk Nabukodonozor seregeit bevonulni Jeruzsálembe és
elpusztítani a várost. Nabukodonozor parancsára, katonái lerombolták a jeruzsálemi templomot, a várost
és még falait is felégették, az embereket pedig elhurcolták Babilóniába. Itt kezdõdött el Dánielnek és
barátainak a története.

Dániel és három barátja (Ananiás, Misáél, Azarjá) a hosszú és fárasztó út után egyszer csak
megpillantották Babilon városfalait. Nagyot dobbant a szívük, hiszen gyönyörû látvány tárult eléjük, de
ugyanakkor félelem fogta el õket, mert nem tudták hogy mi vár rájuk az idegen városban. Egyszer csak
egy öreg jól öltözött férfi lépett eléjük és a nemesi származásuk felöl érdeklõdött. Még csak szét sem
tudtak nézni, már is vezették õket tovább, mintha csak rabszolgák lennének. Hosszú séta után egy óriási
nagy palotához érkeztek, amely a babilóniai bölcsek legfõbb iskolája volt. Itt a három fiú új ruhát és
nevet kapott. Babilóni bálványokról nevezték el õket: Dánielt Baltazárnak, barátait pedig Sidráknak,
Misáknak és Abednégónak. Meg kellett tanulniuk a babiloni nyelvet és írást, tanítóik pedig mindent
elkövettek, hogy a fiúk elfelejtsék szüleiket, hazájukat, Jeruzsálemet, Istenüket és jó babiloni udvari
szolga váljon mindnyájukból. Dániel azonban elhatározta, hogy lesz, ami lesz, õ itt Babilóniában is az
igaz Istenhez marad hûséges. Szembe szállt még az udvarmesterrel is, amikor az áldozati bort és húst
akarta velük megetetni. Aki pedig velünk volt januárban a vasárnapi iskolában az már tudja, hogy Isten
milyen módon segített a négy ifjúnak, akik kiálták a próbát és már soha többé nem kellett áldozati húst
enniük. De az Úr nem csak az étel-próbánál volt Dániellel és három barátjával, hanem velük volt akkor
is, amikor a király álmait kellett megfejteni. Ott volt a három baráttal a tüzes kemencében még akkor is,
amikor hétszer erõsebben befûtöttek. Ott volt mellettük, amikor bátran tettek bizonyságot az egy igaz
Istenrõl Nabukodonozor elõtt. Mert igen, Isten megérintette még a király szívét is, aki végül elismerte,
hogy „nincsen más isten, aki így meg tudná menteni a benne bízókat”!

Nabukodonozor halála után azonban minden megváltozott. Unokája Belsazár lett a király, aki
léha és ostoba ember volt. Nem törõdött semmivel, csak a barátaival, a mulatozással és a borivással.
Pedig országát nagy veszély fenyegette. A méd Dárius serege már körülvette Babilon városát. A rossz
hír ellenére estére mégis nagy lakomát rendezett, amelyen elõhozatta a jeruzsálemi templom szent
edényeit. Azokból ivott evett, kicsúfolta Istent és a bálvány isteneket dicsérte. Ekkor írás jelent meg a
falon, amelyet csak Dániel tudott elolvasni, de akkor már késõ volt bármit is tenni. A méd sereg elfoglalta
a várost, megölték a gonosz Belsazárt és Dárius ült Babilon trónjára. Milyen igaz az az aranymondás,
amit ennél a történetnél tanultunk: Példabeszédek könyve 9. rész 10. vers. (keresd ki a Bibliában!)

Dániel már idõs volt amikor Dárius került a trónra, de mivel a király látta, hogy becsületes és
tisztaszívû ember, ezért elhatározta, hogy legfõbb vezetõnek teszi meg. Az udvari fõemberek ezért bizony
nagyon irigyek voltak Dánielre, és eldöntötték, hogy megszabadulnak tõle. Azonban Isten újra
megmentette a hitét és Istenét soha el nem hagyó Dánielt. Elküldte hozzá erõs angyalát, aki egész éjjel
bezárta a kiéhezett oroszlánok száját. Mert bizony már Dánielre vonatkozólag is igaz volt a páli ige:
Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. /Róm 8,28/

Dániel hite példaként szolgálhat mindnyájunk számára, hiszen a nehézségek ellenére soha
nem hagyta el Istenét, hitét. Még akkor sem hátrált meg amikor élete volt veszélyben. Õ mindenkor
Istenére hagyatkozott és benne bízott, aki hûségét és tisztalelkûségét égész életében bõségesen
megjutalmazta.

Olvasd el a Bibliában Dániel könyve 1-6 részét!

VASÁRNAPI
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Nagyon örülök, hogy Királyhelmecen is van vasárnapi iskola. Ha csak tehetjük a
testvéremmel minden héten jelen vagyunk a foglalkozáson. A szüleimmel, vagy a
nagymamámmal bemegyünk a templomba, majd egy ének eléneklése után átmegyünk a
gyülekezeti terembe a vasárnapi iskolába. Ott imádkozunk, közösen énekelünk, majd a pap
néni elmond egy bibliai történetet. A történetrõl közösen beszélgetünk. Ezután következnek
a foglalkozások. Nyírunk, ragasztunk, rajzolunk, kifestõzünk, sok-sok érdekes dolgot
készítünk el. Adventben nagyon szép karácsonyi díszeket, ajándékokat készíthettünk a
játszóházban. Karácsonyeste a templomban énekkel és verssel ajándékoztuk meg a
jelenlévõket. Nagyon szép ajándékokat kaptunk cserébe. Sok-sok hasznos dolog volt a
csomagokban, amelyeket német gyerekek készítettek számunkra. Szeretnénk Nekik
megköszönni, hogy fáradoztak értünk. Nagyon jó közösségben lenni, tanulni, énekelni,
játszani, Istent dicsérni.

Szimko Balázs

ISKOLA

Szeretettel várunk minden 6-12 éves gyermeket a
vasárnap délelőtti istentiszteletek alatt

a vasárnapi iskolába.

Kovács Anna rajza Dániel történetébõl
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Királyhelmeci Szövétnek
A királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek lapja.

E szám a Koinonia n. f. támogatásával jelent meg.
A lelkészi hivatal címe: Templom sor 13, 077 01 Királyhelmec

Tel.: 056/ 63 219 72
E-mail: info@refkoinonia.sk
http://www.refkoinonia.sk

Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!

Ebben az évben is bekapcsolódtunk a nemzetközi ökumenikus
imahét programjába és a világ több millió gyülekezete mellett
városunkban is közösen hirdettük Istenünk kegyelmét és szeretetét. A
római ill. görög katolikus testvéreinkkel mind a három templomban
tartottunk ökumenikus istentiszteletet. Legyen érte Istené a dicsõség.

Március 19-én a délelõtti
istentiszteleten köszöntöttük hetvenedik
születésnapja alkalmából Kovács Sándor
presbiter testvérünket, aki gyülekezetünkben
szorgalmasan tevékenykedik és a
gyülekezeti ház építésénél is sokat segített.
Presbiter testvérünk életére, gyülekezetében
végzett szolgálataira – ezúton is – Isten
gazdag áldását kérjük.

GYÜLEKEZETÜNKBEN TÖRTÉNT

Április 8-án húsvéti játszóházat
szerveztünk a 6-12 éves gyerekeknek.
Ebben a játszóházban a virágvasárnapi
történet és énekek mellett a legfontosabb
szerep a játszás nak, valamint a
különbözõ kézmûves foglalkozásoknak
jutott. Nagy örömmel készítettek húsvéti
tojást, virágokat, pillangókat. Így
készültünk a gyerekekkel közösen
Krisztus feltámadásának ünnepére,
húsvétra. Aki otthon maradt sajnálhatja,
mert egy nagyon jó hangulatú délutánt
töltöttünk el együtt.


