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NAGYBÖJTI GONDOLATOK
Az igazi böjtölés
Az igazi böjtölés nem azon múlik, hogy
eszünk-e húst vagy nem. Persze, tartsuk be,
amit az Egyház előír, mert ez lelkünk javát
szolgálja. De ezt ne azért tegyük, mert kötelező, hanem azért, mert tényleg komolyan veszszük, hogy Jézus a keresztáldozatával váltott
meg minket, és ezért visszafogjuk élvezeteinket és kényelmünket.
Sokan vannak, akik csak a testüket böjtöltetik,
a lelküket nem. Testüktől mindent meg akarnak vonni, de lélekben önteltek. Az emberi elismerés és karrier érdekében, pl. divatos testsúlyt szabnak meg maguknak.
Igazán akkor böjtölünk, ha az elismerést nem
embertől, hanem Istentől várjuk. De ez nem
elvárás, mert úgyis tudjuk, hogy megad mindent, ami teljes életünkhöz kell. Az igazi böjt
frissen tartani a lelki szegénységet. Amikor
arra építjük életünket, hogy Isten a mi gazdagságunk, és ebből forrásozik a külső böjtölés, hogy visszatartjuk magunkat attól, ami
egyébként nem lenne tilos.
Krisztus már megváltotta a világot. Érdemes
kiböjtölni, hogy ez személyes életünkben is
megvalósuljon
Sánta János.

HÚSVÉTVASÁRNAP
Urunk feltámadásának ünnepe.
A kereszténység legnagyobb ünnepe. „Ha Krisztus föl nem támad,
hiábavaló a mi igehirdetésünk és hiábavaló a
ti hitetek”– írja Szt. Pál a korinthusi híveknek.
Jézus Krisztus, aki az ószövetségi próféták által megjövendölt Megváltó, ártatlanul vállalta
a bukott emberiségért a legnagyobb földi bűnhődést, a kereszthalált. Az Atyaisten azonban
feltámasztotta őt a harmadik napon. Ez a
megfeszített és feltámadt Krisztus él tovább –
üdvözítő művét folytatva – a húsvéti föltámadását hirdető egyházában. Jézus sírja üresnek
bizonyult, ezt tapasztalták az apostolok és tanítványai. Tanúságtételük fennmaradt és ma
is él. Eljutott a Föld határáig, és egyetlen,
mindig igazolódó remény marad a mulandóság terhét hordozó ember számára az idők végéig.
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NAGYHETI EMLÉKEZTETŐ
Ezen a héten megváltásunk és üdvösségünk legnagyobb és legszentebb eseményeit
ünnepeljük. Ennek mintegy bevezető nyitánya a Virágvasárnap. Jézus diadalmas Jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, melyet rövidesen a szenvedés napjai követtek. A győzelem és megdicsőülés napján az ujjongó nép
a felismert Messiást pálmaágakat lengetve kísérte.
Az Ünnepi Szentmisén megszentelt barkákkal mi is körmeneten veszünk részt. Ennek
jelentősége nem a történeti esemény utánzása,
hanem Krisztus követése mellett való hitvallás. Ez a nap még a szenvedés és a halál ünneplése is.
A Szentmisében Jézus szenvedéstörténetét,
a passiót elmélkedhetjük át, őszinte bánattal
az elkövetett bűneinkért, mellyel mi is növeltük Jézus fájdalmát.

Húsvéti Szent Háromnap
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének művét Krisztus főképp
az ő Húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az életet föltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának Húsvéti Szent Háromnapja az egész egyházi év tetőpontjaként
tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a Húsvét ünnepe
is az egyházi évben. A nagycsütörtök esti
szentmisével kezdődik, középpontja a Húsvéti
virrasztás, befejezője pedig a Húsvét vasárnap
Esti dicsérete - vecsernyéje E három napon
Húsvét egyetlen eseményét ünnepeljük. Tehát
nem előkészület Húsvétra, hanem maga a
Húsvéti ünneplés!
„Húsvét az új élet ünnepe. Krisztus feltámadt és feltámadásában ott van a mi életünk is. Lehet az élet ezen túl szenvedés, olajfákhegyi elhagyottság, nagypénteki tragédia,
kín vagy halál ezen túl már mindig benne lesz
a feltámadás csírája is. Benne lesz fénylő
magja annak a kiolthatatlan tűznek, amit a feltámadt Krisztus gyújtott az idő és örökkévalóság számára.”(W.Kammermeyer)
Szerk. Faragó I.
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FELNŐTT KATEKÉZIS:
Dr. Lukács László atya:
„Aki engem lát, az látja az Atyát.”
Lukács László atyát a hitoktatói lelki gyakorlaton hallottam először beszélni és ekkor
határoztam el, hogy meghívom hozzánk is.
Szuggesszív és hiteles előadásmódjával most
is sikerült lekötni a nap terhe után fáradtan érkező hallgatóságot. Itt köszönöm meg, hogy
hűségesen meghallgatják azokat az előadókat,
akik csak közelebb tudnak vinni minket Istenhez.
A korabeli zsidóság hite szerint, aki látja Istent, az meghal. Mózeshez felhőben, vagy az
égő csipkebokorban szól az Úr. Illéshez szellőben szól Isten. Ő tehát mindig csak hangon,
szavakon keresztül szólítja meg az embert: a
prófétákon, az írásokon keresztül. Az Szentírásban jelenlétét számunkra ma is az Ige és a
Szentmisén az Eucharisztia közvetíti.
Ha valamilyen csoda folytán eljutnánk Jézus idejébe, csak egy egyszerű zsidó férfit látnánk, akinek azonban a szavai és tettei bizonyítják, hogy Istentől jött. Azt állítja, hogy őt
látva az Atyát látjuk. Ezt a botrányt az emberek akkor sem és ma sem tudják elfogadni. A
farizeusok a messiást Betlehemből várták és
mivel Jézus Názáretben élt, nem fogadták el.
Nem vették a fáradtságot, hogy utána nézzenek, honnan származik, csak látatlanban ítélkeztek. Vajon mi hogyan állunk ezzel? Elfogadjuk- e Jézust annak, akinek kinyilatkoztatta magát: egyenlőnek Istennel, az Atya Fiának, aki valóságos ember és valóságos Isten?
Ezt a misztériumot csak az tudja elfogadni,
aki bízik Istenben, elfogadja, amit mond, és
elfogadja az Egyház tanítását. Ha bölcsebbnek tartjuk magunkat a Szentlélektől vezetett
egyházi tanító hivatalnál, aki évszázadokon
keresztül vizsgálta a Szentírást, amíg megfogalmazhatta a mai végleges hittételeket, akkor
csak a magunk okoskodásában bízhatunk, ami
sokszor tévútra visz bennünket.
Az egyház a II. Vatikáni Zsinaton felülvizsgálta azokat a dolgokat, amelyek nem szolgálták, hogy feladatát a világban betölthesse.
Első sorban az Egyház belső megújulását tűzte ki célul, amit meg is valósított. Ezen felül a
többi vallással való kapcsolatot fogalmazta
meg, ami fontos eleme az ökumenikus párbeszédnek. A mai idősebb nemzedék is tapasz-
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talta azt a hatalmas változást, amit a Zsinat
hozott (szembemiséző oltár, anyanyelven való
szentmise, stb.).
A Zsinat korunkra figyelve megfogalmazott
az ateizmus jelenségével foglalkozó észrevételeket is. Minden ateista kényelmesen elvan a
maga készítette búrában, ha nem gondolkodik, mi van a búrán túl… Ennek a gondolkodásnak a gyönge pontjai a következők:
- Úgy él, mintha nem múlna az idő, mintha
nem is létezne. Ez a világ azoknak való, akik
egészségesek, szépek, semmi bajuk – plakát
emberek.
Ha azután betegség, szegénység éri őket, akkor összetörnek.
- Nem fogadnak el normákat, mert azok nem
szolgálják az érdekeiket. Ha azonban nincs
meg az egymás iránti bizalom, szilárd norma
rendszer, pokollá válik az életünk. Ez történik
ma – az önmagába zárkózott világ úgy él,
mintha Isten nem volna.
- Az ateista embernek vannak azonban homályos elképzelései a túlvilágról. A vallásosság
fogalmához kezdetektől fogva hozzá tartozik,
hogy az ember nem éri be az itt és mosttal,
hanem keres valami felsőbb rendűt, ami a halál után van. A futballmeccsen, diszkókban
való őrjöngés, a drogok, ezoterikus jelenségek. A látszat vallásosság célja, hogy az ember kilépjen a valóságból. Helyettesítenie kellene azt az Isten-élményt, amit Isten megtapasztalása ad. Ebbe sok ember beleesik, aki
nem akarja elfogadni Isten felkínált szeretetét
és ezzel a sátán csapdájába esik. Innen egyenes út a belső káosz…
Isten gondoskodik rólunk amióta megteremtett minket. Imádkozzunk azért, hogy ezt a
megtapasztalt szeretetet minél több embertársunknak tovább tudjuk adni, hogy észrevegyék: Jézus Isten Fia, akiben az Atya jött el
közénk, hogy megmentsen minket.
Horváthné Kati

Találjuk meg lelkünkben az
ajándékozó szeretet parányi
gyümölcsét, akkor nem fogjuk kétségbe vonni
Isten szeretetét a szívünkben.
Akik igazán meg akarják ünnepelni Urunk
húsvétját, igyekezzenek kitűnni ajándékozó
szeretetükkel. (Nagy Leó pápa nyomán)
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A plébániai Boldog Gizella
Karitászcsoport tevékenysége
a 2008. évben
I. Támogatások, gyűjtések,
adományok és eljuttatásuk:
1. Élelmiszerosztás 4 alkalommal (BudapestEsztergom Főegyházmegye Karitász-igazgatóságon keresztül az élelmiszerbanktól: 2 x 14
kg spagetti, a főegyházmegyei karitásztól 1 db
táborcsomag és 6 db Béres-csepp; a külhoni
gyermekek ellátásából megmaradt tartós élelmiszer)
Támogatottak: az élelmiszerbanki listán
szereplők (34 család – plébániánk családjai,
egyedül élő idősei, a Szent János Apostol Katolikus Iskola, a Szent Anna Katolikus Óvoda,
az egyházközség területén lévő oktatási intézmények közül a Bajza u-i Általános Iskola, a
Leiningen u-i Óvoda gyermekvédelmi felelősei által javasoltak, valamint a tudomásunkra
jutott rászorulók – besorolás: létminimum közelében élők, munkanélküliek, hátrányos szociális helyzetűek; ministránstábor, Baba-mama klub.
Nehézséget jelentett, hogy a cukorbetegek is
tésztát kaptak az élelmiszerbanktól. Rajtuk az
ún. élelmiszercsere segített. Köszönjük az ebben részt vevőknek a segítséget.
2. „Töltsük meg Szent Erzsébet kosarát!”
Süteménygyűjtés karácsonykor a hajléktalanoknak (80 db csomagot juttatunk el a Twiszt
Olivér Alapítvány segítségével)
3. A hívek kérésére termelői mézvásár
szervezése a plébánián 1 alkalommal
Csomagolatlan szaloncukor vására
– a jelentkezők részére
4. Agapék (karitásztagok adománya):
Minden 4. vasárnap a 9 órás mise után – ekkor vártuk a kedves híveket mindannyian egy
kis beszélgetésre is (fogadóóra).
5. „Vígadj boldog Pannonia … hiszen belőled származott Erzsébet, ékes asszonyunk.”
– Az Árpád-kórház betegei javára zenés irodalmi jótékonysági délutánnal és az azt követő agapéval köszöntöttük plébániánk és Újpest
Erzsébeteit, valamint azokat, akik megtisztelték részvételükkel rendezvényünket. Az ünnepi műsort Marczis Ferenc atya nyitotta meg.
Közreműködtek a vers- és prózamondó ver-
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seny legjobbjai, valamint az Erkel Gyula Zeneiskola tanárai és növendékei. Az adományokat karácsonyi szeretetcsomag (80 db) készítésére fordítottuk (Árpád-kórház betegeinek karácsonya)
6. Pénzadomány - Támogatottak:
12.000,- Ft – 3000,- Ft/család – létminimum
közelében élő,
A hívek adományaiból „1 tojás ára” a hajléktalanoknak– 80 db húsvéti csomag (2 szelet
sonka, kenyér, mustár, főtt tojás, csokitojás)
eljuttatása Twiszt Olivér Alapítvány segítségével
10.000,- Ft a leánytábornak
7. Sapka, sál, ruhaadományok átadása
karácsonykor - Támogatottak:
hajléktalanok (Twiszt Olivér Alapítvány)

II. Részvétel a plébánia közösségi életében
1. Missziós héten
segítség a gyermeksátorban.
2. Folyamatos jó kapcsolat a Baba-Mama
Klubbal (egy karitásztag rendszeresebben
részt vesz a „klubfoglalkozásokon”, rendszeres részvételünk a „komatál” akciókban.
(Kedves családok! Még sok ilyet szeretnénk!)
3. Szent Ignáci lelkigyakorlaton
egyre több karitásztag vesz részt
4. Emléklap
az új ministránsoknak, szerény agapé
5. „Fatima” című film vetítése, a Rózsafüzér
Társulat vezetőjének felkérése: beszélgetés a
fatimai jelenéssel kapcsolatban - agapé
6. 21 határon túli magyar (18 gyermek, 2
felnőtt) nyaraltatása, napközbeni ellátása
(programok: Szent István Bazilika, Országház
- Szent Korona, Mesterségek ünnepe - Budai
Vár, Állatkert - játszótér, Margitsziget - tűzijáték.)
Augusztus 17-21 között a befogadó családok (4 éjszaka, reggeli, vacsora, ünnepi estebéd stb., gyermekek hozása és elvitele a
plébániáról) segítségével az erdélyi Csíkszentimre hittanos gyermekei voltak vendégeink, és mutatkoztak be a táncukkal, énekükkel templomunk búcsúján. Köszönjük a befogadó családok áldozatvállalását, Krisztusi szeretetét.
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7. Plébániai búcsúval kapcsolatos munkálatokban (étel-ital előkészítése,
süteményhozás szervezése, búcsúemléklapok
készítése) segítés, a hagyományos búcsúk
hangulatát idézően „vásárosok” (könyv,
textilajándéktárgyak) felkérése.
8. Szent Erzsébet kenyere – november 19. –
süttetés, osztásának megszervezése minden
misén, eljuttatásuk a betegekhez, 40 db átadása az egyházmegyei központi karitászigazgatóság által megjelölt, hajléktalanokat segítő
intézménynek is
9. Könyv-, és naptárvásár rendezése az adventi vasárnapi miséken a Szent Anna Óvoda
támogatására (10.000,- Ft céltámogatásként)
10. Egyházmegyei karitászközponti karácsonyi ajándékozásra rászoruló gyermekek
küldése a Magyar Szentek Templomába a
Szent János Apostol Általános Iskolából, a
Szent Anna Óvodából valamint a környék rászoruló gyermekei.
11. A templomnál lévő Kereszt gondozása,
12. „Így imádkozzunk a Szenteste!”
– plébániánk közös szentesti otthoni imádkozásához az imák sokszorosítása, osztása a december 23-i misén minden jelenlévőnek

III. Betegek segítése, lelkigondozás:
1. Kérésekre orvos ajánlása, beteglátogatások, segítségnyújtás
2. Problémák meghallgatása, megoldáskereséssel segítés
3. Áprilisban és december 20-án szeretetcsomag adása és beszélgetés (gyónás, áldozás) a betegekkel az Árpád-kórházban
4. Bekapcsolódás az országos Lelki adoptációs mozgalomba. „Megszületnék…” Egy
megfogant gyermek életének megmentése
imádsággal 9 hónapon át. Fogadalomtétel
szervezése és fogadalomtétel: március 30.,
október 19. (Fogadalmat tett 22 testvérünk)

IV. Ajándékok:
1. Keresztelőingecske varrása, hímezése
minden, plébániánkon megkeresztelt gyermeknek (40 db), és ima
2. Háziáldás lap készítése a plébániánkon
házasságot kötő ifjú párnak
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3. Kis adventi koszorúk készítése és eljuttatása az első péntekes betegekhez, valamint
időseknek
4. Komatál fehérvasárnap (50 db szerény
„édességkosár”) a Szent Anna Óvoda óvodásainak

V. Karitászmisék az általános ima és kérés
mellé személyes kérés felírásával (anyagi
hozzájárulást kértünk a kedves testvérektől, hogy a miséket be tudjuk fizetni):
1. január 1., 11 órás mise – hálaadó mise a
plébánia híveiért, a segítségekért
2. február 11., 11 órás mise: testi lelki gyógyulásokért
3. március 9., 9 órás mise: Szent József, Mária jegyese – házastársakért, édesapákért
4. március 30., 9 órás mise: Gyümölcsoltó
Boldogasszony - édesanyákért, Szent
Anna Óvodáért
5. november 5., 8 órás mise: Szent Imre, a
magyar ifjúság védőszentje - a magyar és
különösen egyházközségünk ifjúságáért
6. december 7., 18 órás mise – Szent Miklós,
a gyermekek védőszentje – a gyermekekért
VI. Zarándoklatok, lelkigyakorlatok,
képzések,
1. Főegyházmegyei szervezésben háromnapos lelkigyakorlaton vett részt Máriabesnyőn 3 fő.
2. Részvétel a Szent Jobb körmeneten a főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitásszal
együtt
3. Egyházmegyei Karitász lelkigyakorlat
Magyar Szentek Temploma – november
22.
4. Engesztelő zarándoklaton voltunk Andocson (október 18.). Az odafele út a fatimai
rózsafüzér imádkozásával, Mária-énekekkel, a kegyhely történetének megismerésével telt. A szentmisét Pályi László plébános úr mutatta be. A kedves hívek imaszándékait az oltárra tettük. Az itthonmaradottak a fatimai rózsafüzér egy tizedével
engeszteltek ahelyett, akiért az imaszándékot írták. Hazafelé bekukkantottunk Zicsre, a Zichy Mihály Múzeumba.
5. Havonta megbeszélést tartunk

VII. Karitászkiadványok:
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1. Szent István napi templomi búcsúra
emléklap készítése, osztása a búcsún
2. Szentesti imák – osztás december 23-i
miséken
3. Családáldásra emléklap készítése
4. Árpád-kórház betegeinek húsvéti és karácsonyi kis emléklap készítése
Isten áldását kérve köszönjük a kedves testvéreknek munkánk támogatását.
Kérjük további segítségüket.
Várjuk a személyes jelentkezést is (név, elérhetőség leadása a templom bejáratánál a hátsó
padsornál a Karitász Postaládába).
Rendszeres tájékoztatást a Karitász hirdetőtáblán lehet olvasni.

Idősebbek teadélutánja
Január 31-én délután jöttünk össze.
Az ima után Jucika három szép verset
mondott el, köztük saját szerzeményét is.
Az eltelt ünnepekről beszélgettünk, majd videón megnéztük a görögországi Meteora sziklacsúcsain épült kolostorokat. Imádkoztunk a
kórházban fekvő Schneller Imréné, Jutka néniért. Azóta kaptuk a hírt, hogy az Úr magához szólította. 77 éves volt. Nyugodjék békében.
Mihály Péter

TANMESE:
KÜLÖNÖS TEMETÉS
A városban furcsa gyászjelentés jelent meg a
falakon és az újságokban: „Mélységes fájdalommal adjuk hírül a Szent Eufrosia plébánia
halálát. A gyászszertartás vasárnap 11 órakor
lesz.”
Vasárnap, mi sem természetesebb, a Szent
Eufrosia templom olyan zsúfolt volt, mint
még soha. Szabad hely nem volt, még állóknak sem. Az oltár előtt állt a ravatal, sötétszínű fából készült koporsóval. A plébános egyszerű beszédet mondott.
— Nem hiszem, hogy plébániánk újra életre
kelhet és feltámadhat. Minthogy azonban
szinte mindnyájan itt vagyunk, egy utolsó kísérletet teszek. Szeretném, ha mindnyájan el-
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vonulnátok a koporsó mellett és egy utolsó
pillantást vetnétek az elhunytra. Libasorban
vonuljatok, egyenként és miután megnéztétek
a holttestet, a sekrestye ajtón át menjetek ki.
Utána, aki úgy gondolja, a főbejáraton át viszszajöhet a misére.
A plébános kinyitotta a koporsót. Mindnyájan
azon gondolkodtak: „Vajon ki lesz benne? Ki
tesz a halott?”
Lassan elindult a menet. Mindenki odament a
koporsóhoz és belenézett, majd távozott a
templomból. Csendben távoztak, egy kicsit
zavartan.
Mindazok, akik látni akarták a Szent Eufrosia
plébánia holttestét és belenéztek a koporsóba,
az alján elhelyezett tükörben a saját arcukat
látták.
„Mint élő kövek épüljetek... lelki házzá, szent
papsággá, hogy, Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által” (1 Pét
2,5)
Ha por lepi a plébániád termeit, por
van a lelkeden.
Bruno Ferrero

CSAPATMUNKA
Egyszer volt, hol nem
volt, volt egyszer négy
ember. Név szerint: Mindenki, Valaki, Bárki
és Senki.
Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy
akadt egy fontos munka, amit sürgősen meg
kell tenni. Mindenki biztos volt benne, hogy
Valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, viszont Senki nem csinálta meg.
Valaki nagyon megdühödött emiatt, mivel ez
Mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy Bárki megcsinálhatná, és Senki
nem vette észre, hogy Mindenki kerüli a munkát.
Végül Valaki lett az, akit Mindenki okolt,
amiért Senki nem csinálta meg azt, amit Bárki
megtehetett volna.
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Kertvárosi Krónika

Minden kedves Olvasónknak
örömteli, kegyelmekben
gazdag, áldott húsvéti
ünnepeket kíván
A szerkesztőség
Laudate Kórus Hírei
Húsvéti lelki napunkra szeretettel
hívunk melyet április 18-án tartunk.
– Régi tagok találkozóját
tavaszra tervezzük
Új tagok jelentkezését is várjuk
közösségünkbe! Próbák péntekenként
18.30h –kor a hittanteremben.
Jakabné Kovács Márta
kórusvezető

Szeretettel köszöntjük
a plébániai közösségünk új tagjait:
Január 18-án megszületett 3030gmal és 53 cm-rel Marton Panna Csilla.
Móni és Gábor második gyermeke!
Február 20-án 15 órakor Kulcsár Emma.
Balázs és Eszter második gyermeke
Isten éltesse őket! Kívánjuk nekik, hogy növekedjenek tovább bölcsességben, kedvességben
Isten és kis közösségünk örömére.
Szerkesztőség

Rejtény: 18 szó van elrejtve, melyek
a három szent nappal kapcsolatosak.

2009. március-április

Nagyböjti lelkigyakorlatot tart
templomunkban
Dr. Kerényi Lajos piarista atya
március 20, 21 és 22-én
Nagyböjti előkészület
Nagyböjtben lelki előkészület kezdődik a Plébánián, melyre szeretettel várjuk régi imádkozó társainkat. Azokat is, akik szeretnének mélyebben, esetleg új módon utat találni Jézushoz, így Őt jobban megismerni és életükben
odaadóbban követni.
Szükségeltetik: – Isten után vágyódó szív;
– Szentírás; – napi 15-30 perc otthoni ima.
Összejövetel a Plébánián hetente egyszer,
hétfőnként 18-tól 19 óráig.
Szeretettel várunk!
Első alkalom: február 23. hétfő 18 óra
Keszthelyi László és Ágnes

FELNŐTT KATEKÉZIS
6. előadása: március 12. csütörtök 18 h
Előadó: Apatini Ferenc
harmadrendi karmelita testvér
Téma: Tövisbe rózsát oltok… Internáló
táborban a Hortobágyon 1951-53
7. előadása: 2009. április 23. csüt. 18h
Előadó: Dr. Faragó István
Téma: A lelkiismeret
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Hováthné Kati
KÉRJÜK, TÁMOGASSA EGYHÁZUNKAT
adója 1%-ával!
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Újpest –Kertvárosi Orgona Alapítvány:
18090381-1-41 Szeretett Tanítvány Alapítvány: 18097467-1-41 Pénzbeli adományokhoz befizetési csekket adunk. Az alapítványok közhasznúak. Minden adományt előre
is hálásan köszönünk. Isten fizesse meg!

