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HÚSVÉT
Krisztust valóban megfeszítették, és
valóban eltemették, és igazán feltámadt.
Mindez kegyelmi adományképpen a miénk
is lett, hogy ezeknek bizonyos utánzásával
részeseivé váljunk az ő szenvedésének, és
teljes valóságban élvezzük az üdvösséget.
Milyen túláradó ez az emberszeretet!
Krisztus bűntelen kezébe és lábába fúródtak
a szegek, Krisztus szenvedett, nekem pedig
ingyen jut ajándékként szenvedésének gyümölcse, az ÜDVÖSSÉG; nekem, aki nem
szenvedtem, s nem fáradoztam.
Senki se gondolja tehát, hogy a keresztség nem adja meg a gyermekké fogadás kegyelmét, hanem csak a bűnök bocsánatával
jár, mint János keresztsége, amely csak a
bűnök bocsánatát szerezte meg. Ezzel szemben igen, jól tudjuk, hogy a keresztség megtisztít a bűnöktől is, és megadja ajándékul a
Szentlelket is, egyben Krisztus szenvedésének kifejező képmása. Ezért találóan és erőteljesen írja erről Szent Pál: „Hát nem tudjátok, hogy mindnyájan, akik Jézus Krisztusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A keresztségben
ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba.”(Róm 6, 3-4.) (A jeruzsálemi hitmagyarázatokból)
dr. Faragó I.

Az Apostoli Penitenciaria dekrétuma az
Eucharisztia évében az Oltáriszentség
imádásához kapcsolt teljes búcsúkról
Az Eucharisztia - a legnagyobb csoda és a
mi Urunk Jézus Krisztus vére által szerzett
megváltás leghatékonyabb emlékezete - mint
áldozat s mint szentség maradéktalanul megvalósítja és a kegyelem erejével támogatja az
Egyház egységét. Kimondhatatlan örömmel
árasztja el az Egyházat, ugyanakkor táplálja a
hívők jámborságát és serkenti őket a tökéletességre való törekvésükben. Mindezt figyelembe véve, az Egyház iránti gondoskodástól
indítva, II. János Pál pápa Mane nobiscum
apostoli levelével 2004. októberében elrendelte az Eucharisztia évét. Ennek az évnek az a
célja, hogy elmélyüljön az Oltáriszentség
imádó tisztelete közösségi és egyéni, liturgikus és magán formáiban egyaránt.
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Annak érdekében, hogy ebben az évben
a hívők buzgósága növekedjék, a hit csodálatos misztériuma iránti szeretetük erősödjék, s hogy minél több lelki gyümölcshöz
jussanak általa, a Szentatya 2004. december
17-én az Apostoli Penitenciária elöljáróinak
adott kihallgatás alkalmával búcsúkkal gazdagította az Oltáriszentség imádásának alábbi gyakorlatait:
1. A szokásos feltételek mellett teljes
búcsút nyerhet minden hívő, aki áhítattal
részt vesz ünnepélyesen kihelyezett vagy a
tabernákulumban őrzött Oltáriszentség
előtt végzett szentségimádási ájtatosságon.
2. A szokásos feltételek mellett teljes
búcsút nyerhetnek azok, akik a nap végén
a tabernákulumban élő Úr Krisztus előtt
imádkozzák el a vesperást és a
kompletóriumot. Ezt a búcsút elnyerhetik
mindazok, akik kötelesek a zsolozsmát végezni (klerikusok, szerzetesek, apostoli
társaságok tagjai), de azok is, akik személyes buzgóságból végzik a zsolozsmát.
3. Azok a hívők, akiket betegség vagy
bármi más komoly ok akadályoz abban,
hogy templomban vagy kápolnában meglátogassák az Oltáriszentséget, otthon is
vagy bárhol elnyerhetik a teljes búcsút, ha
minden bűnös ragaszkodást megtagadva és
felindítva a szándékot, hogy amint lehet,
elvégzik szentgyónásukat és megáldoznak,
lélekben szentséglátogatást végeznek (azaz
hívő szívvel rágondolnak az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusra és lélekben imádják őt), és a Szentatya szándékára elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot, az
Üdvözlégyet, s hozzácsatolnak egy
röpimát a szentségi Jézushoz (pl. „Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség most és mindörökké").
4. Akik ennyire sem képesek, úgy
nyerhetik el a teljes búcsút, hogy őszinte
vággyal csatlakoznak azokhoz, akik a fenti
módokon teljesítik a szükséges feltételeket; és felajánlják az irgalmas Istennek betegségüket és bajaikat, és szándékukban
áll, hogy amint lehet, teljesítik a teljes búcsú szokásos feltételeit. A jelen Dekrétum
az Eucharisztia évében van érvényben.
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A magyarországi domonkosok
Magyar földre a prédikátor testvéreket
maga Szent Domonkos küldte. Az első dominikánusok Boldog Magyar Pál bolognai
jogtanár vezetésével 1221-ben érkeztek.
Gyorsan megvetették lábukat a városokban,
majd a kunok megtérítésébe fogtak. Az első
kolostorokat: Győrött, Esztergomban, Székesfehérvárott, Pécsett és Budán alapították:
1225 és 1238 között. Ezeket követték a
Veszprém, Vasvár, Kassa, Eger, Gyulafehérvár, Szeged, Temesvár, a Nyulak szigete,
Marosvásárhely és Vácon létrehozott kolostorok. A XV. század elején a magyar domonkos kolostorok száma elérte 250-et.
A tatárjárás a fiatal magyar rendtartományt nagyon megtépázta. Az ország újjáépítése során, IV. Béla király különleges
pártfogása révén a rend helyzete megszilárdult. A „dömések” tekintélyét növelte, hogy
a már életében szentként tisztelt Margit
hercegnő (IV. Béla lánya) dominikánus
apáca volt. IV. Béla és a királyné a tatárvészben fogadták meg, hogy születendő
gyermeküket Istennek ajánlják fel, hogy
vezekeljen a szenvedő Magyarország érdekében. Árpád-házi Szent Margit nemzetéért
vezekelt és áldozta fel életét.
A dominikánusok Magyarországon is
nagy hangsúlyt helyeztek a tudományok
művelésére. Budán, a Szent Miklós kolostorban - a mai Hilton szálló helyén - filozófiai és teológiai főiskolát tartottak fenn,
amely átmenetileg otthont adott Mátyás király nagyszabásúra tervezett egyetemének
is. Az egyetem első rektora is domonkos
volt. Számos kódex került ki a domonkos
írásműhelyekből. A Margit-legenda legbecsesebb nyelvemlékeink közé tartozik.
A XVI. század második felében a reformáció és a török hódoltság következtében már csak néhány szegényes zárdával
rendelkeztek, amelyek a század végére teljesen elnéptelenedtek. A híres budai Szent
Miklós kolostorból a tatár után, a török
(1514) is kiűzte őket, miután az elhagyott
kolostor teljesen elpusztult.
A XVII. Században a rendet hét kolostor alapításával visszaállították. II. József
azonban a zárdákból hármat ismét megszüntetett.
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1945-ben öt domonkos kolostor volt
Magyarországon. A Szent Domonkos nővérek (Kőszeg központtal) nyolc helyen
működtek és a leányifjúság nevelésével
foglalkoztak. A legújabb időkben Debrecenben (1942) és Gyulán (1948) létesítettek kolostort. Ezek kiépítésére már nem
kerülhetett sor. A domonkos rend magyarországi provinciáját 1950-ben feloszlatták, 95 magyar domonkos szerzetesnek
kellett elhagynia rendi otthonát és apostoli
munkaterületét.
Az újjászerveződő magyar domonkos
tartomány tagjai Budapesten és Sopronban végeznek lelkipásztori szolgálatot.
1990-ben Kárpátalján is kezdtek missziót.
A fehérkámzsás dömések élete szorosan összekapcsolódott a magyarság életével. A rend a pogányság elleni küzdelemben számos vértanút adott a magyar- és
világegyháznak.
Magyar Boldog Pál a magyar tartomány megalapítója, s ennek első elöljárója. Jó két évtizedes működését a vértanúhalál koronázta. Vele együtt 90 dominikánus szerzetes halt meg kun illetve tatár
fegyvertől. (1240) Boldog Bánffy Buzád
tartományfőnököt 190 társával a tatárok
mészárolták le. (1241) Boldog Szádok,
Boldog Pál kísérője és társa volt a kunok
megtérítésében. 48 társával Lengyelországban a hit gyűlölői által vértanúságot
szenvedett. (1260)
A missziós kedvű dominikánusok a
magyar őshazába (Magna Hungária) is
vágyakoztak, hogy az ott maradt magyarokat megtérítsék. A nyomon járó Ottó
testvér halála után, Juliánus szerzetes föllelte őket. Erősítésért visszatért, hogy újból az őshaza felé induljon. A tatárjárás
azonban már lehetetlenné tette a missziózást. Az őshazában élő magyarokat is
szétszórták, megsemmisítették.
Árpád-házi Szent Margit a magyar leányifjúság védőszentje. Élete három alapszabályát életrajzában írta le. A margiti
üzenet: „1. Istent mindenek felett szeretni
és felebarátomat, mint önmagamat. 2. Sohasem lenni tekintettel saját önző énünkre.
3. Embertársunkat soha meg nem vetni,
sem elítélni.”
G-né Paulus Noémi
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Felnőtt katekézis. Dr. Puskás Attila:
A Szentháromság titka
A kinyilatkoztatás és az egyház tanítása adja meg hitünk mértékét, szabályát.
Az erről való gondolkodás a teológia.
Amit hittel elfogadtunk, arra értelmünkkel
is reflektálunk. A teológia Isten keresése
és megtalálása, majd, mivel Isten végtelen
és ezért nem megismerhető, újból keressük. Isten adja meg azt, hogy keressük és
rátaláljunk. A végső cél, hogy jobban tudjuk Őt szeretni.
A Szentháromság misztérium. A teológiai ismeret nem olyan értelemben információ, mint ahogy megszoktuk. Isten nem
birtokolható azáltal, hogy ismereteket
szerzünk róla. Mivel végtelen, nem megismerhető, nem feltérképezhető. A személyes megismerés által nem birtokoljuk a
másikat. Ahhoz, hogy helyesen ismerjem
meg, szeretnem kell. Ha nem szeretem,
biztosan félreismerem. A Szentháromság
megismerésére is ez vonatkozik. Már van
vele szeretetkapcsolatom, amit a megismerés által mélyíteni szeretnék.
A teológia célja, hogy Isten megismerése által üdvösségünket elősegítse.
A szentmisén az Atyához fordulunk a Fiú
által a Szentlélekben (ez megfigyelhető a
könyörgésekben, a felajánlásban, áldás
adásakor,
szentségek
felvételénél).
A teológia mindent a Szentháromság
szempontjából közelít meg. Aki a Szentháromság szemszögéből tekint a világra,
sokkal többet lát, mint az aki nem is tud erről a titokról. Segít a döntésben a másik
személy helyes értékelésével, egymáshoz
való helyes viszonyunkat határozza meg:
nem tudok önmagammá válni a másik nélkül. Személlyé a másikkal való szeretetkapcsolatomon keresztül leszek. A Szentháromságban a három személy, elfogadva
egymás különbözőségét, öröktől fogva
szereti egymást.
Az Ószövetség már megsejtett valamit
a Szentháromság titkából. Erről azok a
szentírási helyek nyilatkoznak, amelyekben Isten többes szám első személyben
szól.(Ter. 1,26 - Alkossunk embert saját
képünkre és hasonlatosságunkra.)

Későbbiekben feltűnik Isten Bölcsessége,
majd Lelke - velük teremti a világot.(Ter. 1,2 A vizek felett Isten Lelke lebegett.)
Jézus korához közeledve a megszemélyesített
Bölcsesség és Lélek egyre többet szerepel. Az
Újszövetségben Jézust azonosítják a megtestesült Bölcsességgel (Ján.1,14 ), a Lélek pedig a
Szentlélek.
Jézus határozott fiúi öntudata megjelenik a
Mt 11., Lk 10 - ben (Jézus hálaadása).
Minket is be akar vonni Istennel való fiúi kapcsolatába. Ez megjelenik a páli levelekben is
(Gal 4, Róm 8), ahol Pál Istent Atyának /Abba szólítja.
Jézus kinyilatkoztatja a Szentlelket is. Őt
küldi majd el az Atya nevében. Az Atya és a
Szentlélek is kinyilatkoztatja Jézust. Az Atya
a feltámadáskor a Szentlélek által igazolja Jézus Fiúságát, és azt, hogy helyesen tanított
Róla. A Szentlélek feladata, hogy elvezessen
minket a teljes igazságra, aki Jézus Krisztus.
Az újszövetségi tanúságtétel tehát: az Atya
küldi el a Fiút, az Atya és a Fiú küldi
el a Szentlelket. A ránk kiárasztott Szentlélek
ébreszti
fel
szívünkben
az
Isten
iránti szeretetet, Jézusba vetett hitet és a reményt, hogy amit Krisztus ígért, beteljesedik.
Senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, csak
a Szentlélek által. Segít, hogy egyre inkább elsajátítsuk a fiúi életformát: mindent köszönettel elfogadjunk az Atya kezéből, és ezt továbbadjuk a többi embernek.
A keresztény élet célja, hogy az Atyával
közösségben legyünk. A Szentháromságon belül teljes kölcsönösség van, tehát tökéletesen
ismerik egymást, tanúskodnak egymásról,
megdicsőítik egymást.
A teremtett világ az Atya, a Fiú és a Szentlélek által egymásnak adott ajándék.
Az egyház tanítása a Szentháromságról: Isten
lényege,
természete,
istensége
egy
és ebben az isteni lényegben három személy
van: az Atya, Fiú és a Szentlélek.
Ezek tökéletesen egyenlők hatalomban, dicsőségben, méltóságban, örökkévalóságban. Az
Atya a forrás nélküli forrás, a Fiú a forrásból
fakadó forrás, a Szentlélek forrása az Atya és
a Fiú együtt."
Horváthné Kati
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Az Egyházmegyei Misszió Program
javaslata alapján

MISSZIÓS HETET rendezünk
2005. április 24-től május 1-ig
A programok összeállításához és megtervezéséhez szeretettel várjuk
a Kedves Híveket egy
Missziós Heti Megbeszélésre
2005. március 20-án, vasárnap este 7
órára a hittanteremben

Nagyböjti lelkigyakorlat
Papp Tihamér ferences szerzetespap
(Szécsény) tartotta március 4-5-6-án az esti szentmise keretében a lelkigyakorlatot.
A mai világ - mondta - nem a főparancs
szellemében él (Szeresd az istent és szeresd embertársadat), s ebből mérhetetlen
károk sújtják az emberiséget. A történelem
eddig is igazolta Isten végtelen türelmét és
irgalmát, de a bűn mindig kiváltotta a bűnhődést is. Krisztus megváltása megadta
azokat a kegyelmeket, hogy életünk megváltozzon: új emberré alakulhassunk.A tékozló fiú történetében valójában az Isten
szeretete tékozló, a legmélyebbre süllyedt
emberen is segíteni akar, és segít.
Az Isten azért adta a törvényt az ószövetségi népnek, hogy általa a bűn nyilvánvaló legyen, és elkövetését meggátolja. Jézus sem változtatott a tízparancsolaton, de
a hitet fölé helyezte. Aki Őbenne hisz és a
parancsokat is megtartja üdvözül.
A mai világ elkápráztatja a látó embert
a tárgyi és érzéki kínálatával. Ne essünk
ennek csapdájába, mert lelki vaksághoz
vezet. Éljünk az evangélium szellemében,
törekedjünk az életszentségre "és Krisztus
rád ragyog!" Köszönjük Tihamér atyának a
lelki feltöltődést és a sok gyóntatást.
Mihály Péter
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Megérte!
Ki megátkozott, azt is szeretted.
Aki elhagyott, azt megkerested.
Gazdagból önként szegénnyé váltál,
szolgáidnak is magad szolgáltál.
Gyűlölt a világ s meghaltál érte,
és nem kérdezted: - Vajon megérte?
Ahogy szemlélem gyötrelmes arcod,
hallom, felém is az a parancsod:
hogy aki gyűlöl azt is szeressem,
ki hűtlen elhagy, azt megkeressem,
eldobva gőgöm szolgáljak ingyen,
ha szegényen is, ha egy szál ingben.
Hogy áldjam azt is, aki megátkoz,
s odaszegezne a keresztfához,
ha így lesz boldog, haljak meg érte!
Én se kérdezzem: - Vajon megérte?
Bodás János

Idősebbek teadélutánja
Február 26-án délután jöttünk öszsze. Kezdő imánkat a beteg Szentanya
és társaink gyógyulásáért, valamint a
kommunizmus áldozataiért ajánlottuk fel.
Ezután László atya ismertette erdélyi útjának tapasztalatait. Bár a népszavazás nem
voksai megviselték ottani testvéreinket, mégis
szeretettel várják a csíksomlyói zarándokokat.
Nekünk fontos feladatunk itthon is a kapcsolatok erősítése és a kétkedők meggyőzése.
Élénk beszélgetéssel elevenítettük fel
a korábbi zarándokutak élményeit, amelyek
nemcsak a lelki felüdülést, hanem a közösségi
összetartást is szolgálták. Teadélutánunk a
nagyböjt lényegének ismertetésével és imával
zárult.
Mihály Péter

Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravenszbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
Pilinszky János
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Tanmesék:
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AZ ÖNZÉS

A SZERETET NEM NÉZ A SZÁMOKRA
Spanyolországban az egyik templomban van
egy különleges kereszt. Az a szokatlan rajta,
hogy a keresztre feszített Jézus jobb karja levált
a szögről és a teste mellett lógott. Egy elbeszélés járja róla nemzedékek óta.
A kereszt alatt egyszer egy bűnös férfi nyert
feloldozást bűnei alól. A pap üdvös elégtételt
adott neki és a bűnös megígérte, hogy többé
nem vétkezik. A megtért bűnösnek egy darabig
sikerült ígéretéhez hű maradni. Mégis, gyenge
volt és újból vétkezett. A pap ismét feloldozta.
Az emberi gyengeség és a megszokás következtében a szegény férfi újból vétkezett. A
pap kételkedett a bűnös bánatában, az erős elhatározásában és ezért nem akarta feloldozni. Ebben a pillanatban a keresztre feszített jobb karja
levált a szögről és feloldozta a bűnös férfit. Utána így szólt a paphoz:
-Te egy csepp vért sem ontottál ki érte!
„Nem vagy szentebb, ha dicsérnek, se hitványabb, ha szidnak, ami vagy, az vagy, s nem
mondhatnak nagyobbnak, mint amekkora Isten
előtt vagy... ”
„Az ember a külsőt látja, Isten pedig a szívedben olvas. Az ember a tetteket méri le, Isten
pedig a szándékokat. "
(Kempis Tamás: Krisztus követése)

A CSERE
Egy ötéves kislány nem hagyott nyugtot az apjának. Folyton azt kérdezte tőle, mit vesz neki,
ha majd bemegy a városba. A végén az apa már
elvesztette türelmét.
Kitört: - Végy nekem ezt, végy nekem azt!
Mindig csak azzal törődsz, mit kapsz szüleidtől.
Szeretném tudni, te mit adsz nekünk?
A kislány válasza elnémította az apát.
- Szeretetet - hangzott az egyszerű válasz:
"Boldog az az ember, akinek gyermekei akkor is
a nyakába ugranak, ha üres kézzel közeledik féléjük."
Te mit adsz szüleidnek cserébe?

- Rabbi, mi a véleményed az önzésről? kérdezte egy ifjú a mesterét.
- Nézz ki az ablakon - szólt a mester. - Mit
látsz? - Egy asszonyt látok gyermekével,
egy kocsit, amit két ló húz és egy földművest, aki a piac felé tart.
- Rendben. Most nézz bele a tükörbe.
Mit látsz?
- Mit kellene látnom, rabbi? Természetesen magamat látom.
- Gondold meg: az ablak üvegből készült
és a tükör is üvegből van. Elegendő egy
vékonyka ezüstréteg az üveg mögé és az
ember már csak magát látja.
Emberek élnek körülöttünk, akik ablakaikat tükörré formálták át. Azt hiszik, hogy
"kifelé" néznek, de csak saját magukat
szemlélik. Sose engedd, hogy szíved ablaka tükörré változzék
(Bruno Ferrero)

ŐFELSÉGE, A PÉNZ
Pénzen vehetsz magadnak:
házat - de otthont nem;
ágyat - de békés álmot nem;
könyvet, de bölcsességet nem;
szövetségest, de barátot nem;
szépítőszert, de bájt nem;
szexet, de szerelmet nem;
tollat, de tehetséget nem;
szórakozást, de boldogságot nem;
bódítószert, de békességet nem;
fegyvert, de biztonságot nem;
gyógyszert, de egészséget nem;
élelmet, de életet nem;
hízelgést, de őszinteséget nem;
feszületet, de hitet nem;
vallásos szertartást, de üdvösséget nem;
egy helyet a temetőben,
de a mennyben nem

2005. március

Kertvárosi Krónika

Minden kedves Olvasónknak
örömteli, kegyelmekben
G
gazdag, áldott húsvéti
ünnepeket kíván
a
a szerkesztőség

Gyere velem Peruba!
Egy hideg februári szombat délután a forró Peruba varázsolódtak el
azok, akik a Páli Szent Vince Iskolában meghallgatták, megnézték Hudson Judit,
kedves Kolping társunk, utibeszámolóját.
Melyik Peru igazi arca?
A csodálatos inka birodalom emlékeit mutató vagy a hihetetlenül szegényen élő bennszülötteké? Mindkettő! A színes dia képeken kirajzolódott egy egzotikus ország élete, történelme.
Nem hinnénk, de ez a jól szervezett inka birodalom csak mintegy 100 évet élt meg. A XVI.
század elején a portugál Pizarró vezetésével egy
kétszázfős, jól felfegyverzett páncélos lovas sereg lemészárolta az inkák tízezres seregét, majd
pillanatok alatt meghódította és kirabolta a hatalmas birodalmat. (A rablás azóta is folyik, de
pl. jellemző, hogy a coca cserje leveléből is a
spanyolok vonták ki először a kokain hatóanyagát - mutatva ezzel is az európai ember „találékonyságát”)
Bejártuk a leghatalmasabb hegyeket és a
nagyvárosok – Lima – forgatagát is. Együtt
másztuk meg, lépcsőztük végig a 4000 m magasban fekvő 30 km hosszú legendás Inka-utat.
Megcsodáltuk a Titicaca tavat, a rajta úszó sásból készített lakószigeteket és az inka uralkodó
nyári rezidenciáját, a vadregényes Machu
Picchu-t. De nagyon szépek a spanyolok által
épített katolikus templomok is, és megható, amilyen mély hittel de igazi dél-amerikai temperamentummal élik meg kereszténységüket. Felejthetetlen élménnyel lettünk gazdagabbak.
Az Újpesti Kolping Család szervezői
legközelebb még messzebbre - a csillagokig -repítenek minket, mert az űrhajózásról szól majd az előadás!
Szórádi Miklós
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FELNŐTT KATEKÉZIS
6. előadás: március 18. péntek 17 óra
előadó: Dr. Tarjányi Béla atya
téma: A szinoptikus evangéliumok keletkezése és megírásuk körülményei
7. előadás: április 15. péntek 17 óra
előadó: Burger Ferenc atya
téma: Hétköznapi kereszténységünk,
avagy korunk kihívásának veszélyei
Helyszín a plébánia hittanterme.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
2005. április 9-én 16 órakor
Az Újpesti Kolping Család Egyesület
vendége lesz a Katolikus Körben
(Bp. 1042 Szent István tér 14.)
Dr. Ferencz Csaba
műegyetemi tanár, űrkutató
Előadásának címe:
HIT- TUDOMÁNY- ŰRKUTATÁS
Belépő:200-Ft. Családi jegy 500-Ft.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

HÚSVÉTI TOJÁSFESTÉS
a Katolikus Körben
április 19-én 14-17 óráig
Szeretettel várjuk a hittanosokat:
Pimpa és a lányok

Egy kis fejtörő:
A három szent nappal kapcsolatos szavakat rejtettünk el a betűhalmazban. Az
ügyesek biztosan mind a 18 szót megtalálják.

