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KIBŐVÍTETT LITURGIÁS LAP 
Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.  weblapunk: ke resz tur .wb i . hu  
Bank: OTP 11784009-22222820  

Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 
lelkipásztorunk: Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; 209-4267;  

 sürgősebb levelekre: lp.rkeresztur@gmail.com  soskutizoltan@gmail.com 
gondnokunk: Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651 

AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA*: 
* MAI LITURGIAI TÉMA: AZ ÉNEKVÁLASZTÁS   

▪ CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
▪ Köszöntés 
▪ Fennálló ének: 151 („Uram, Isten siess…”) 
▪ Presbiterek fogadalom tétele 

▪ Fő ének: 119:1;17;18 („Az oly emberek…l”) 
▪ Fohász – Olvasmány [ld. tovább a Missziói Munkatervben]  - Imádság 
▪ Gyermekek az Úr asztala körül  
▪ Igehirdetés előtt: KÉ 28 („Uram, közel voltam…”) 
▪ Alapige [ld. tovább a Missziói Munkatervben] – Igehirdetés 
▪ Csendes ima – Ima – Miatyánk 
▪ Hirdetések 
▪ Úrvacsora előtt: KÉ 26 („Uram, itt vagyok…”) 
▪ Úrvacsorai közösség – közben énekek: 443; 226; 264; 266; 274; 460… 
▪ Záróének: 134:3 („Megáldjon táged…”) – Áldás – Himnusz 

 

 Kedd 1000: Baba-Mama Klub 
 Szerda 900: Bibliaóra 

 Péntek 1630: KonfIFI 
 Péntek 1800: IFI 
 Valamint: Istentiszteletek; Házi 

Biblia Körök; Imakör; „After 
School”; óvodai- és iskolai 
hittanórák… 

 Hó 2. hétfő 1830: Presbiteri óra 

 Alakuló Presbiteri Gyűlés: 
január 28. (Istentisztelet után) 

 Ajándék könyv és tollak… 
 Lelkipásztori ügyelet: kedden 

és szerdán 1500-1830 illetve 
megbeszélt időpontokban 

 Házas Hétvége: 02.10-11 
 KonfIFI Hétvége: 04.06-08 
 Nyári táborunk szervezés alatt 
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Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség 

MISSZIÓI MUNKATERV a 2018. esztendőre 
 

KIINDULÁS 

A 2017-es év értékelése 
 

A 2017-es esztendőre a „megújulás éveként” mottóval készültünk. 

Valóban sok minden történt ebben az irányban. Ahogy minden évben, idén 
is sok örömünk van, amiért hálát adunk, hogy terveink szerint, sőt sokszor 

azokat felülmúló eseményekben, lelki mozdulatokban, gyümölcsökben lehetett 

részünk. S ahogy minden évben, idén sem minden történt úgy, ahogy szerettük 
volna – terveinkről kiderült sokszor, hogy nem jók, vagy éppen nem sikerült 

úgy megvalósítani azokat, ahogy mi szerettük volna. 

Tehát Istenünk hol megáldotta, hol felülmúlta, hol „átírta”, hol pedig 

„kihúzta” terveinket. Ez így van jól. 
Néhány momentumban értékeljük konkrétan a 2017-es esztendőt. 
1. Igyekeztünk az Ef 4, 1-7 szavai alapján a Lélek egységére és a békességre 

törekedni. Több sebünk begyógyult, többször éltük át ezt az egységet – 

ugyanakkor személyes konfliktusok, egyenetlenségek újabb kihívásokat 

jelentettek. Hisszük, minden továbbra is a jó egység felé visz bennünket. 

2. Befogadtunk több új, már érett hittel hozzánk érkező testvért az elmúlt 2-3 

évben. Integrálásuk, szeretetteli fogadásuk, helyük megtalálása a közösségben 

egy újabb kihívása Istenünknek – igyekeztünk ebben is helytállni, megtenni az 

első lépéseket. 

3. A gyülekezet lelkipásztora az előző évi megfáradás után, megújulva, lelkesen 
tudott vezetni és utat mutatni – jó munkaritmust találva a maga számára, sok-

sok segítséget kapva a munkatársaktól. 

4. A 2017-es munkatervben felrajzolt gyülekezetvezetési stratégia (presbitérium 

illetve munkaág-vezetők egymásmellettisége), melyet egy emeletes ház 

képével igyekeztünk megvilágítani, sok jót hozott, a benne felelősséget kapó 

munkatársak hűséggel igyekeztek helytállni – de összességében ez a rendszer 

nem vált be. Ennek fő oka, hogy egy-egy felelősre túl sok teher jutott – 

emellett a Presbitérium közössége, munkája háttérbe szorult. 

5. A 2017 a presbiterválasztás ideje is volt. Bár igyekeztünk erre felkészülni – 

mégis úgy látjuk utólag: a felkészülést korábban és alaposabban kellett volna 

elvégezzük. Több testvérünk, aki érett lett volna erre a feladatra, vagy törvényi 
okokból (nem volt még elég éve a konfirmációhoz képest) vagy különböző 

más, élethelyzetből adódó okból, nem lett végül tisztségviselő. A 15 jelölt 

azért megvolt, és őket nagy támogatással választotta meg a közösség 

presbiterré illetve pótpresbiterré. Azért is hálásak vagyunk, hogy 

Egyházközségünkben a presbiter választás békességben zajlott le. Az egyik fő 
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tanulság, hogy a Presbitériumnak folyamatosan kell figyelnie, keresnie a 
jövendő utódokat a soron következő választásig. 

6. Sok, már megszokott, jó szokássá vált alkalom, program került 

megrendezésre. Így a tavaszi illetve őszi ifi/konfifi-táborok; az idén különösen 

is megáldott nyári gyülekezeti hét; az őszi buszos kirándulás (idén két busszal, 

nagyon nagy létszámmal!); a Házas Hétvége; a különböző kiemelt 

Istentiszteleteink; a Keresztkérdések-sorozat és több más szép alkalom… 

7. Idén próbálkoztunk új alkalmakkal is. A Házas Kör helyére Férfi- ill. Női Kör 

– mely alkalmak többnyire jól sikerültek, a résztvevők épültek belőle – 

mégsem sikerült a gyülekezetet nagyobb létszámban ezekkel megszólítani, így 

szeptembertől már csak egy közös alkalom volt. 

8. Hasonlóan jártunk a Kérdések órájával is – próbáltuk missziói-, „felfedező”- 

jellegűvé tenni –de erre sem jöttek túl sokan. 
9. Minden hónap 4. vasárnapján evangélizációs jellegű Igehirdetések szóltak, 

utánuk beszélgetést terveztünk – de sajnos ezáltal sem új érdeklődők nem 

jöttek, sem a beszélgetésekre nem mutatkozott igény. Ugyanakkor hisszük, 

hogy ezek az evangélizációs Istentiszteletek hozzájárultak sokban a 

gyülekezet tagjainak lelki ébresztgetéséhez!  

10. A hónap első vasárnapján Úrvacsorás Istentiszteletet vezettünk be. Ez a 

sűrített rendszeresség és a hozzá kapcsolódó elcsendesedős szombati 

Úrvacsorai előkészítők sokak számára adott, vált örvendetes változássá. 

11. Meglepően nagy érdeklődést váltott ki a Második Helvét Hitvallásról szóló 

három estés sorozatunk. Érezhetően megmozgatta a közösséget. Mi ezzel 

ünnepeltük a XVI. századi Reformáció 500. évfordulóját. Emellett a nyári 
táboros, nagysikerű Kálvin-szabaduló szoba és októberi folytatása (magyar 

reformátorainkat bemutatva) jó alkalmak voltak az ünnep megélésére. 

Hivatalosan a helyi protestáns gyülekezetekkel együtt ünnepelhettük az 

evangélikus templomban megrendezett közös Istentiszteleten. 

12. A tizenegy felelős szolgálatvezetővel a Parókián, szinte minden hónapban 

Imareggelit tartottunk – a közösséget megélve, egymásra figyelve. Ebben a 

rendszeresség sokat jelentett. (Szép élmény lehetett a lelkész-házaspár 

számára, hogy a parókián, otthonában fogadhatta a munkaágak vezetőit.) 

13. A honlapunk megújulása még várat magára – de jelen formájában is sok áldást 

jelent, többek között az Istentiszteleteink közvetítése és újrahallgathatósága 

révén. Általa többen találták meg közösségünket – sok jó szolgálatot tesz. 

14. A megújuló Kiegészítő énekeskönyvünk sem készült el, pedig régóta várjuk, 
de a zenekar szolgálatában egy-egy új ének bemutatása és a régiek kísérete 

sokat tesz hozzá Istentiszteleteink lelkiségéhez! 

15. Hitoktatóink ebben az évben is hűséggel, odaadással helyt állottak az óvodai-, 

iskolai hitoktatásban – elviselve ennek sokféle terhét, nehézségét. Hála 

Istenünknek mindezért! 

16. A gyerekek között szolgálók is rengeteget dolgoztak a közösségért. A minden 

vasárnapi gyerekistentiszteletek előkészületei és megtartása komoly, nagy 
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kitartást igénylő szolgálat. A gyerekdélutánok is kiemelt alkalmai voltak 
Gyülekezetünknek! 

17. Szeptembertől – bár nem terveztük – mégis nagy lépést tettünk: a meglévő 

négy Házi Biblia Kör mellett további három csoport indult, és a régiek is 

megfrissültek. Sok új tagot sikerült bevonni ebbe a fontos hétközi alkalomba! 

Ennek különös szépsége az is, hogy mindehhez alkalmas, lelkes szolgálókat is 

találtunk – hála értük! A táborban kipróbált új „módszerrel” vagyunk együtt 

ezeken az alkalmakon – az ún. „Elmélkedések” (elcsendesedést segítő kis 

papíros-sorozat) segítségével. 

18. A nyári táborban elindult a Hímző Körünk is. Templomi énekeskönyveink 

szép új borítást kaphattak kezeik munkája által. 

19. A szerdai Bibliaórák, a Baba-Mama Kör, az IFI továbbra is fontos gerince 

gyülekezeti életünknek. Mindegyik esetében a benne szolgálók igyekeztek 
megújítani ezeket a sok éve meglévő alkalmakat. 

20. Az Imacsoport megújulása is megkezdődött – sok éve hűséges 

háttérszolgálatuk gyülekezetünk „motorja”! Idén ősztől a régi vezető háttérbe 

vonulva új vezetőt talált erre a szolgálatra. 

21. A Konfirmáció rendjében hozott erőfeszítéseink idén már gyümölcsöztek. 

Valóban igazi hitvallásos konfirmáció volt az idei – és a szeptemberi folytatás 

is igazolni látszik bátor elgondolásainkat, hiszen a KonfIFI alkalmakra 

harminc fő körüli létszámban jönnek önként (!) fiataljaink. 

22. Elindult egy új ifjúsági rétegalkalom – egy fiatalunk kezdeményezésére és 

szervezésében, melyre a gimnáziumot kijárt, egyetemista korú ifjakat hívjuk 

havonta egy meghitt összejövetelre – melynek „mentorálását” egy idősebb 
testvérünk és IFI vezetőnk vállalta magára.  A csoport más gyülekezetek és 

más felekezetek ifjai felé is nyitott. 

23. A kazuális szolgálatok (keresztelés, esketés, temetés) idén is nagyon sok 

lehetőséget adtak az evangélizációra, vigasztalásra, tanításra, 

kapcsolatépítésre… Sok kiemelt lelkipásztori feladatot jelentett mindez! 

24. Idén először igazi csendes lelki hétvégét is tartottunk. Reméljük, ennek a 

típusú, elcsendesedős alkalomnak hagyománya lesz! 

25. Hosszú küszködés után sikerült elhárítani idén a templom vízelvezetésében 

fellépő, sok kárt okozó problémát – így urnatemetőnket is rendbe hozhattuk, 

alakíthattuk. 

26. 2017-ben is szolgált közösségünk a KGRE HTK felé azzal, hogy teológus 

gyakornokokat fogadott – idén párhuzamosan kettőt is!  
27. Lelkipásztorunk idén is sokféle külső szolgálatot vállalt. 

28. Ebben az évben Kozák-Bella Virág beosztott lelkész külföldi tanulmányokba 

kezdett, ezért elment tőlünk – megköszöntük szolgálatát. Ahogy Horváth 

Evelint gyakornokot is hordoztuk, fogadva szolgálatát, tanítva őt – elengedtük 

új szolgálati helyére. 

29. Ezeknél még szomorúbb, hogy templomépítő lelkipásztorunkat, Szombathy 

Gyulát a minden élők útján kellett elengedjük, temetésén hálát adtunk 
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Istennek áldott életéért. Iránta való tiszteletből, Templomunk nagytermét róla 
neveztük el. 

SUMMA: 

➢ A megújulás évében valóban sok megújító alkalomban lehetett részünk. 

Ennek formája sokszor a tervezett módon történt, máskor egészen 

váratlan „ajtók nyíltak ki” előttünk. 

➢ Meg kell becsülni a különböző alkalmakat, bátran lehet újakkal 

próbálkozni a régiek mellett – de el kell engedni, ami nem megy. 

Ugyanakkor ebből is, abból is tanulni, levonni a következtetéseket. 

➢ A Reformáció 500. évfordulója identitásunkban megerősített minket – és 

új igényeket támasztott örökségünk mélyebb megismerése felé. 

➢ A gyülekezetvezetés megújítása még sokféle kihívást intéz felénk – 

jelenleg kipróbált formája több tekintetben nem működőképes, tovább 
kell „finomítsuk”! Ebben az új presbitérium felállása nagy lehetőséget 

kínál. 

➢ Valóban szolgálók, alkalmak és gyülekezeti tagjaink megújulását hozta ez 

az év – még akkor is, ha sok minden „nem jött be”, nem úgy történt, 

ahogyan azt reméltük vagy elterveztük. 

 

ÚTMUTATÓ IGÉK 
 

 "Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!" 

(Zsolt 25,4) 

 "Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes 
szívvel féljem nevedet." (Zsolt 86,11) 

 "Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat 

mindvégig!" (Zsolt 119,33 

 "Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked 
vezéreljen az egyenes úton!" (Zsolt 143,10) 

 "Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit 

elküldtél, Jézus Krisztust." (Jn 17,3) 
 

VEZÉRIGE: 
 

"TI AZONBAN NEM ÍGY TANULTÁTOK KRISZTUST; ha valóban úgy 

hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban: vessétek 
le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt 

megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, 

aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." 
(Ef 4, 20-24) 
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BEVEZETŐ GONDOLATOK: 

 
Gyülekezetünkben a 2017-es évben komoly igény mutatkozott arra, hogy 

TANULJUNK, mélyebben, többet - "biblikusan" és "hitvallásosan". Erre 

mutatott például Dr. Pecsuk Ottó teológiai tanár, gyülekezeti tagunk havi 

alkalma, amit a gyerekistentiszteletek tanítóinak tartott felkészítés gyanánt, 
illetve a lelkészünk által tartott II. Helvét Hitvallásról szóló kisebb sorozat 

iránti nagy érdeklődés. A felvetett témák sokakat megmozgattak, többekben a 

folytatás gondolata vetődött fel. 
Több alkalommal is felvetődött a kérdés köztünk - egy-egy alkalom, egy-

egy ügy, kérdés kapcsán: "Mi az irány? Mi a gyülekezetünk által "bevett", 

elfogadott tanítás"? 

Gyülekezetünk továbbra is nagyon színes közösség: sokfelől jövünk, 
sokféle lelki-, családi-, műveltségi-, felekezeti-, kegyességi-háttérből. Ez 

gazdagság számunkra, tanulva egymástól, kiegészítve egymást, még 

teljesebben és színesebben ábrázolhatjuk ki Krisztust! Ugyanakkor mindezek 
"szinkronba hozatala", együttműködése, összecsiszolása nem zökkenő mentes. 

Sok új, már korábban is élő hitű tag csatlakozott hozzánk. Fontos, hogy feléjük 

nyitottak legyünk, gazdagodva általuk, tanulva tőlük, ugyanakkor az egyensúlyt 

is tartsuk, megőrizve azt a színes és már bizonyos "helyi jellegzetességekkel 
bíró" kegyességet, irányt, "stílust", ami köztünk az elmúlt években 

kikristályosodott – és ez utóbbit meg is tudjuk fogalmazni. 

Mindezek miatt is fontos, hogy hitünk alapjait bibliai és hitvallásos alapon 
tisztázzuk, egyben keresve ezek alapján a válaszokat itt és most, a mi 

korunkban, a mi környezetünkben. Hitünk alapjairól és ennek 

megnyilvánulásairól – a kegyességről (lelkiségről), keresztyén életvitelről. 
Tájékozódás, tanulás különböző kegyességi mozgalmak, irányzatok kincsei és 

"túlzásai" között. Egy-egy ma, társadalmunkban, környezetünkben tipikusan 

felvetődő kérdés, téma kapcsán ("Mit mond erről az Egyház?"). 

 
RENDSZERES ALKALMAINK: 

 
Istentisztelet - Gyerekistentiszteletek (4 csoportban) – Hittanórák - Húsvéti- / 

Adventi gyerekdélutánok - KeRet.Konfi- / Sasok-délutánok – Szerdai Bibliaóra 

- Házi Biblia Körök (7 csoportban) – KonfIFI – IFI – „After School” - Baba-

Mama Klub - Úrvacsorai előkészítők - Nyári gyülekezeti tábor - Házas Hétvége 
- Tavaszi Konfirmandus Hétvége - Őszi IFI Hétvége - Csendes Hétvége - 

Hitmélyítő alkalmak - Keresztkérdések I-II. 
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MUNKAÁGAK, MUNKATERÜLETEK, TOVÁBBI ALKALMAK: 

 
 Gyülekezetkormányzás  Istentiszteletek   Imaszolgálat, Imakör  

Kántori-, zenei szolgálat  "Ajtónállói" szolgálat  Gyülekezeti gyerekmunka 

 Óvodai-, iskolai hitoktatók  Baba-Mama Klub  Ifjúsági munka 
(KonfIFI, IFI, „After School”)  Házi Biblia Körök, Bibliaóra  

Keresztkérdések  Kurzus  Egyéb kurzusok  Nyári táborok Házas 

Hétvége  Csendes Hétvége  Kazuáliák, patronálás  Buszos kirándiulás  
"Háziasszonyi" szolg.+ Úrvacsorai szolgálat  Úrvacsorai előkészítők  

Diakónia (lelki-, fizikai- és anyagi segítségnyújtás)  Idősek Adventi 

Vendégsége  Születésnaposok köszöntése  Testvérgyülekezeti kapcsolatok 

 Adminisztráció, hivatal  Pénzügyek  Temető ügyek  Műszaki ügyek, 
kert gondozás  Templom takarítás  Könyvterjesztés  Honlap gondozás  

Gyülekezeti újság  Délutáni klub gyermekeknek   „Hímző Kör”   

„Kánon Kör”  Kulturális programok 
 

TERVEINK: 
 
 

I. RÖVIDEBB TANFOLYAMOK (pl: Institutio; egyháztört.; bibliaismeret…) 

II. ÚJ, GYÜLEKEZETÜNK TÖRTÉNETÉT, LÁTÁSÁT BEMUTATÓ EGYNAPOS 

KURZUS új gyülekezeti tagok számára (évente két alkalommal) 
III. AZ ISTENTISZTELETEK RÉSZEKÉNT RÖVID TANÍTÁS A LITURGIAI 

ELEMEKRŐL (egyesével) 

IV. A HALOTTAK NAPJA KÖRNYÉKÉN AZ URNATEMETŐBE LÁTOGATÓK 

TANÍTÓI, MISSZIÓI- ÉS LELKIGONDOZÓI MEGSZÓLÍTÁSA 

V. AZ ÚJ PRESBITÉRIUM – ÉS VELE A GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATOK 

VEZETÉSÉNEK – MEGSZERVEZÉSE 
 

 

Mindezek mellett szeretnénk figyelni: 
➢ a honlap megújítása; 

➢ a megfelelő Internet-kapcsolat és a munkatársak bővítésével az 

Istentiszteletek felvételét és közvetítését szeretnénk még gördülékenyebbé 

tenni; 
➢  az új Kiegészítő énekeskönyv várva-várt elkészülésére; 

➢  a templomtér- és épület szépítésére; 

➢ a presbiter választásban részt vevő (a Választói Névjegyzékhez képest) 
„egyharmad” megerősítésére – és ehhez a maghoz jobban vonzani, kedvet 

csinálni, hívni a többieket (különösen figyelve azokra, akik „lassan 

lemorzsolódnak” közösségünkből – ennek okait is megvizsgálva); 



8/8. oldal 

➢ továbbra is megtartjuk a minden hónap negyedik vasárnapján elkezdett 

evangélizációs jellegű Istentiszteleteket – még jobban készítve erre a 

közösséget, hívogatva másokat, és lehetőség szerint – már a kimenetel előtt 
biztosítva – az adott igehirdetővel való beszélgetést, imádságot a 

templomtér egy adott pontján; 

➢ igyekszünk a megtérőket tovább segíteni hitük elmélyülésében (erre 

többféle lehetőséget kínálnak gyülekezetünk alkalmai, szolgálatai) – és 
folyamatosan, fokozatosan bevezetni őket a szolgálatba (arra is figyelve, 

hogy a frissen megtérőket illetve a máshonnan érkező hívő új közösségi 

tagokat lassan terheljük, adjunk időt a „meggyökereződésre” – nehogy 
„kiégjenek”, ideje korán „megroskadjanak” a szolgáltban); 

➢ továbbra is törekszünk szeretettel, őszinteséggel és elfogadással fordulni 

egymás felé – ebben újra meg újra felfrissülve; 

➢ szeretnénk egy új, heti délutáni foglalkozást indítani gyermekeink számára 
(sakk, társas játék stb.) – a kezdeményezés ismét egy gyülekezeti tagtól 

indult, aki hajlandó erre idejét, figyelmét, szeretetét odaáldozni, 

munkatársakat keresve maga mellé; 
➢ szeretnénk, ha a gyülekezeti szolgálatokban is hangsúlyosabb szerepet 

kapna a közös teherviselés. A szolgálatokba újabb testvéreknek 

bevonásával, az ifjúság belenevelésével bővíteni a feladatokban Isten és az 
ő ügye iránt munkálkodók körét – egyben megteremtve a folytonosságot a 

szolgálatok fenntarthatóságában és átöröklődésében. Ebben hangsúlyos 

elemként kapna helyet, hogy a gyülekezet elé tárjuk ismételten, érthetően 

és vizuálisan, hogy milyen szolgálatok működnek, mibe lehet 
bekapcsolódni, illetve kihez fordulhatnak… [ld: e kézbe adott tervben is!] 

➢ szeretnénk tanítani a munkatársakat arra, hogy miként tudnak megszólítani 

és bevonni másokat a szolgálatukba – maga mellé véve őket. 
➢ „Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, 

hanem alázatosan, egymást különbnek tartván ti magatoknál.” (Fil 2,3) 

Figyelnünk kell a szolgálatokban erre az Igére! Testvérek közt nem lehet 
közöny, és nem lehet irigység csak azért mert nem mindenki kap elég 

figyelmet és elismerést. Hiszen mindenki kapott Istentől talentumot 

valamire, s az Ő kegyelméből vagyunk akik vagyunk, csak kérni kell Tőle 

azt, hogy segítse bennünk kimunkálni, s odavezetni, látást adni, ahol 
legjobban tudjuk munkálni az Ő Országának növekedését,  

➢ Adventben vasárnap délutánonként különböző stílusú zenei rendezvényeket 

szerveznénk – ilyen módon is segítve a készülést az ünnepre; 
➢ és sok más lelki- és fizikai feladat elvégzésére… 

 

ISTEN SEGÍTSEN, VEZESSEN, TANÍTSON MINKET TOVÁBB…! 


