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A Biblia és Gyülekezet ez évi utolsó számának mellékletében visszatekintünk 
a lassan mögöttünk hagyott esztendõ BSz-es programjaira, amiben egyrészt 

az emlékezés, másrészt az ismertetés szándéka vezet bennünket. 
Hálás szívvel készítettük ezt a rövid összeállítást!

Köszönjük a fényképeket, a lelkes beszámolókat „riportereinknek”!

2016-ban a Biblia Szövetség bibliaiskolájának két jelentõs eseményérõl tehetünk említést.
– Június 11-én, szombaton, tanévzáróval fejeztük be a 2015-16. tanévet, ahol kiosztottuk az utoljára meghirdetett 

harmadik évfolyamot végzett hallgatóknak az oklevelet. Hatan minden tantárgyat legalább megfelelõ minõsítéssel teljesítettek, 
tizenketten pedig hiányzás miatt részteljesítéssel végeztek. A kétszemeszteres oktatásban elsõ évfolyamot végzõknek pedig 

tantárgyi igazolást jelentõ, tanulmányokat nyilvántartó könyvet (indexet) adtunk át. 
Tizenketten kiváló minõsítést szereztek, huszonhatan pedig részteljesítésrõl kaptak bizonyítványt.

– Szeptember 17-én tanévnyitó ünnepséggel indult az új oktatási év, az elsõ évfolyamot harminchárom, 
a másodikat pedig húsz hallgató kezdte el. A 2017. május 27-i tanévzárásig havonta egy szombati napon (január kivételével), 

egy tanítási napon 7 órában, összesen 56 tanórában foglalkoznak tananyaggal hallgatóink. A bibliaiskolai programról részletesen 
a BSz honlapján, a www.bibliaszov.hu portálon olvashatnak.

(Fotó: ld. a folyóirat címlapján és elõzõ lapszámainkban)

A péceli, tavaszi és õszi családi napon 
a délelõtti elõadás témái: Könnyebb lesz-e 

valaha is közös igánk terhe? illetve 
Hajótörések – van-e még remény? 

Szolgálók: dr. Tolnay Lajos és felesége, Márta, 
illetve Dr. Pálhegyi Ferencné Lívia

A fiatalok között: Kiss Noémi, Szabó Zsófia, 
Horváth Mária, Mikolicz Virág, 

Szteblák Gézáné, Tikászné Raffai Margit, 
Kiss János, Répássy Tamás, Móréh Judit, Szopkó Lujza,

Nagy Zsolt és felesége, Eszter, 
és még sokan mások 

(fotó: 1-8)

Bibliaiskola

Családi programok
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Csendesnapok, -hetek, konferenciák
Mátészalkán áprilisban a Ref. Kertvárosi templomban a házasságról. Szolgálók: Kiss István, dr. Makrai Tibor, 

dr. Mikolicz Gyula és felesége, Virág, Nagy György, a gyülekezet énekkara és még sokan mások (fotó: 9-11)

Pedagógus konferencia, Kismaros. Az idei pedagógus hetet
július 11–15 között rendeztük a kismarosi Ciszterci Monostor
vendégházában. A gyönyörû természeti környezet és a békés,
csöndes monostor ideális helyszín volt az elõadásokhoz, lelki
programokhoz, de egyben a pihenéshez, a szabadság eltöltésé-
hez is. A hét fõ témája a reformáció volt, már a jövõ évi 500
éves évfordulóra készülve. A reggeli hitmélyítõ elõadásokban 
a Bibliában található imádságokról, zsoltárokról, mint imapél-
dákról hallhattunk. A délelõtti és a délutáni elõadások sokszínû,
izgalmas kérdéseket tárgyaltak. Az elõadók a reformáció bibliai
alapjairól, hitéletünk torzulásairól, az egyéni gondolkozás refor-
mációjáról, tartottak érdekfeszítõ elõadásokat. Pedagógiai té-

májú elemzés hangzott el a református pedagógiai gondol-
kodásról. Két elõadás foglalkozott a reformáció hatásával a ter-
mészettudományok fejlõdésére a felvilágosodás korában, illetve
a társadalmi változásokban. Napjaink égetõ kérdései is terítékre
kerültek, hiszen az egyik elõadás Európa szellemi krízisének
hátterét elemezte. Az esti áhítatokon a Mi Atyánk egyes mon-
datairól, kéréseirõl szólt az igemagyarázat. A tartalmas lelki
programok mellett a Dunakanyar és a Börzsöny közelsége üdítõ
kirándulásokra, sétákra nyújtott lehetõséget. A programból lát-
ható, hogy – bár pedagógus hétként lett meghirdetve – az
elõadások, áhítatok a nem pedagógus résztvevõk számára is
gazdag tartalmú hetet eredményeztek. – Móréh Tamásné

Szolgáltak: 
Dr. Viczián Miklós,
Dr. Erdélyi Judit,

valamint
Alföldy-Boruss Dezsõ,
Dr. Barcza Szabolcs,
Czuni-Kenyeres József, 

Móréh Tamás és
felesége, Ági,

Dr. Viczián István,
Zila Péter és felesége,

Marika
(fotó: 12)
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Lelkészkonferencia Pécelen. „Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr elõtt, a mi Alkotónk elõtt! Mert õ a mi
Istenünk, mi pedig az õ legelõjének népei és kezének juhai vagyunk” (Zsolt 95,6-7). Ezzel a vezérigével hívtuk meg péceli
székházunkba az érdeklõdõ lelkipásztorokat a 2016. június 20–24-ig rendezett lelkészkonferenciánkra, hogy együtt legyünk az Úr
elõtt. A meghívást közel 30-an fogadták el. A lelkipásztorok nemcsak szûkebb, hanem tágabb hazánk területérõl, Kárpátaljáról, ill.
Erdélybõl is érkeztek. Reggeli áhítatainkon a lelkipásztorok kísértéseivel foglalkoztunk: többek közt a kegyelmi ajándék
elhanyagolását, az anyagiakat, az emberek tetszésének keresését vettük nagyító alá, engedve, hogy minket is nagyító alá vonhas-
son Megváltó Urunk, és kegyelmesen tisztogathasson, erõsíthessen az ezek elleni harcunkban. Esti áhítataink fõtémája a lelkipász-
torok közössége volt. Ezeken az egymás iránti szent kötelességeinkkel foglalatoskodtunk: egymás buzdításának, vigasztalásának,
szeretetének feladataival. Délelõttönként ill. és délutánonként „szakmai” kérdésekben merültünk el: Bernhard Kaiser, D.Th. (Selye
János Egyetem, Református Teológia Kar, Komárom) vezetésével. A résztvevõknek már a konferencia elõtt át kellett olvasniuk 
a tanár úr kiváló, és mindenkinek elolvasásra ajánlott "Egyedül Krisztus" címû könyvét (kiadta: az Ébredés Alapítvány). A konfe-
rencián azután a szerzõ érdekfeszítõ és elmélyítõ bevezetésével és kiegészítéseivel sorra átvettük az egyes fejezeteket. Így aztán
délelõttönként a megigazulásról szóló bibliai-reformátori tanítás részleteivel, délutánonként pedig az azzal ellentmondásban álló
római katolikus, humanista és karizmatikus megigazulás tanokkal foglalkoztunk. Az elõadásokat élénk és komoly megbeszélés
követte. Összességében azt mondhatjuk, hogy szolgálatukat, életünket, igehirdetésünket pozitívan befolyásoló, áldott konferencián
vehettünk részt, ahol nem csak a szent tudományban, hanem az egymás iránti szeretetben és megszentelõdésben is elõrehaladást
tehettünk. Istené legyen érte a dicsõség! 
Reménységünk szerint jövõ év június végén – a reformáció 500. évfordulója jegyében – újból sor kerülhet konferenciánk megren-
dezésére. Már elõre jelezzük: szeretettel várjuk minden érdeklõdõ lelkipásztor testvérünket, barátunkat! – Sípos Ete Zoltán

(fotó: a konferenciáról képet a Biblia és Gyülekezet ezévi 2. számában közöltünk)

Augusztusi csendesnap Nyíregyházán az istenfélõ életrõl és kísértéseirõl. Szolgáltak: Adámi László, dr. Gaál Sándor, 
Horváth Géza, Kardos János, Lõrincz Attila, dr. Mikolicz Gyula és még sokan mások (fotó: 13-14)
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Államigondozott és nehéz sorsú lányok tábora Pécelen. Istennek hála, sokadik éve szervezhetjük már az állami gondozott és
nehéz családi körülmények között élõ kislányok táborát. A 8-12 éves lányok közül többen évrõl évre visszatérnek, akik készülnek,
várják a nyári találkozást. Idén három helyrõl érkezett a 16 résztvevõ: egy budapesti gyermekotthonból, Lengyelbõl és Pécelrõl.
Szolgáló csapatunk is kibõvült, amiért különösen hálásak voltunk, mivel így volt lehetõség mélyebb, személyesebb beszélgetésekre
is. Délelõttönként Jézus életébõl vett eseményekrõl tartottunk áhítatokat: hallottuk az 5000 ember megvendégelésérõl, Jézus vízen
járásáról, találkozásáról a gazdag ifjúval, és arról, ami Zákeussal történt. Ezeket rövid kiscsoportos beszélgetés, majd kézmûves
foglalkozás követte, délután pedig színes programokban volt részünk. A legnépszerûbb minden évben a gyömrõi strandon való pan-
csolás, de a gödöllõi kastély és a helyi akadályverseny is sok élményt nyújtott. Különleges lehetõség volt egy svájci, havasi kürt bemu-
tató meghallgatása, és újdonságként szerepelt egy rövid jelenetre felkészülés és annak bemutatása is. Esténként egy missziós történetet
hallgattunk, ami után már az alváshoz készülõdtünk. A hétvégi tábortûznél való morzsaszedésnél a résztvevõk beszámoltak arról: kiben
mi maradt meg, mi vált fontossá a történetekbõl, hogyan alakultak ki új barátságok, ki, mire fog emlékezni. Hálásak vagyunk, hogy
megtarthatjuk ezt a hetet, és hogy évrõl évre biztosítva van lelki és anyagi háttere is. Örültünk az új szolgálóknak, a lányok nyitott-
ságának. Köszönjük, ha továbbra is imádságban hordozzák õket, és bennünket, a szolgálókat. – Leveleki Kinga

Szolgáltak: Kézér Karolina (táborvezetõ), Farkas Gyöngyi, Horváth Mária, Kiss Noémi, Leveleki Kinga, 
Móréh Judit, Szemenyei Eszter és Szilágyi Kata (fotó: 15-18)
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Lelki konferencia Pécelen. 
Számomra különleges jelentõségûek a
csendeshetek, mivel az év nagyrészében
sokat utazom, testvéri kapcsolataim akara-
tomon kívül leszûkültek, idõben is korláto-
zottak. Idén nyáron is tudtam, hogy hálát
adhatok azért a privilégiumért, hogy az Úr
közelében, lelki testvérek között tölthetek
el néhány napot Pécelen, július 25. és 29.
között. Még most is azért imádkozom,
hogy az ott hallottak ne menjenek veszen-
dõbe az életemben. Hálás vagyok az ott
átélt szeretetért és törõdésért. Körülbelül
30-an vettünk részt a héten, sokan voltunk,
akik egész idõ alatt ott laktunk, de minden
nap örülhettünk Pécelrõl bejáróknak és
Budapestrõl kijáróknak is.
A reggeli alkalmakat Benedek Csilla tar-
totta, középpontban a hit fogalma volt. Ezt
próbáltuk ”körüljárni” kisebb csoportok-
ban is a délelõtti beszélgetés alkalmával. Délutánonként házaspárok osztották meg velünk hitre jutásuk, majd egymásra találásuk
sokszor  fantasztikus történetét. Az esti áhítat alapjául a 32. Zsoltár szolgált, Pistai László és Pistai-Király Erika szolgálatával.
Zimányi Józsi bácsi You Tube-on elérhetõ élettörténete volt a szerda délutáni filmvetítés eseménye. Életének középpontjában
valóban Jézus állt, érte vállalt minden nehezet.
Sokat beszélgettünk, és sokat énekeltünk is.Egyik nap sikerült találkoznom egykori egyetemi csoporttársammal, aki hívásomra még
aznap eljött, hogy találkozzon velem.Mindketten elmentünk volna az utcán egymás mellett, annyira megváltoztunk az elmúlt
évtizedek alatt. Mégis különleges légkört adott beszélgetésünknek a Biblia Szövetség központja, ahol jó volt õszintének lenni,
kertelés nélkül elmondani jót is, rosszat is, amit átéltünk az elmúlt évtizedek alatt.
Megható volt néhány fiatal testvérünk részvétele is, hiszen átlagéletkorunk messze meghaladta még a tágabb értelemben vett
ifjúság életkorát is. Földesi Andrásné / Svédország
Szolgáltak: Benedek Csilla, Foit Rainer és felesége, Éva, Pistai László és felesége, Erika, Móréh Tamás és felesége, Ági (fotó: 19)

Szigetközi kenus tábor. Szinte mindenki várja a nyarat, hogy vége legyen az iskolai évnek, hogy pár napra kikapcsoljunk a hétköz-
napok monotonitásából, hogy a vizsgákat letudva, végre élvezzük Isten ajándékát a természet szépségein, a régi és az új barátok
társaságán keresztül. Erre is alkalmas volt az idei kenutábor, amelyet néhány év után ismét a Szigetközbe szervezett a Biblia
Szövetség néhány lelkes fiatalja. A tavalyi kenutábor után szinte kérdés sem volt, hogy idén is részt fogunk venni rajta, és nem
csalódtunk: ez a hét is nagyon jól sikerült. A korábbi évekkel ellentétben idén nem vándortábor, hanem csillagtúra-jelleggel
táboroztunk, azaz: egy táborhelyrõl indultunk el minden nap, és délután ugyanoda tértünk vissza. A könnyebbség ebbõl a szem-
pontból az volt, hogy így a kemping biztosította számunkra az idõnkénti melegvizes zuhanyzást, a helyi falusi kisbolt meglepõen
bõ választékát, a Szigetköz gyönyörû, zúgókkal és emelésekkel teli kalandos útjait, az esti tábortûz körüli, éjszakába nyúló beszél-
getéseket és játékokat és – nem utolsó sorban – a tartalmas lelki fejlõdés lehetõségét. A korábbi reggeli sátorbontások és elpakolá-
sok helyett áhítaton vettünk részt. Sípos Elõd vezetésével József történetén keresztül láthattuk Isten munkálkodó szeretetét, azt,
hogyan volt József élete Jézus elõképe, illetve, hogy saját életünkre miként tudjuk vonatkoztatni a hallottakat. A közös áhítat után
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csoportokra oszlottunk, ahol kérdések segítségével még bõvebben és részletesebben átbeszéltük a napi történetet. A reggeli áhítat
után keltünk útra minden nap, hogy felfedezzük a környéket, ahol aztán majomhintázástól kezdve hídról való ugráláson, zúgókon
sikláson, töltéseken csúszkáláson át minden volt, és állíthatom, hogy tökéletes kalandtúra várt ránk minden nap. A tavalyi évvel
ellentétben idén voltak borulások, de még milyenek! Borult a bölcsész és a mérnökhallgató, a jogász… és néhány bátor lány a haja
szárazságát kockáztatva mentette a zúgón lesikló kenut és tartozékait. A heti menürõl lelkes beosztott és önkéntes táborozók gon-
doskodtak, elénk varázsolva a nemzetközi gasztronómia gyöngyszemeit. Így élvezhettük a tavaly is nagy sikert aratott mexikói
chilis bab, a kínai édes-savanyú csirke, a régrõl ismert magyar tojásos lecsó összetéveszthetetlen ízeit, mindezt természetesen
bográcsban készítve. A szervezõk törekedtek arra, hogy minden nap más kenus csapatok verõdjenek össze, ezzel lehetõséget adva
új vagy a régi barátságok mélyítésére. Ismeretséget azonban nem csak a táborozó társainkkal, de a kemping helyi lakóival, a mezte-
lencsigákkal is köthettünk, akik rendíthetetlen kitartással voltak mindenütt jelen. Egyszer-egyszer találkozhattunk velük az éjsza-
kára kint hagyott cipõkben is, reggel jelezték, nem mennek messzire, este újra találkozunk… Istennek irántunk való szeretetét és
gondoskodását abban is megtapasztalhattuk, hogy az egész hét gyönyörû idõjárásban telhetett el, és hogy nem történt semmi
komolyabb baleset sem, amiért nagyon hálásak vagyunk. Köszönet illeti a szervezõket és segítõket, de az összes táborozót, hogy
újra felejthetetlenné tették a hetet. És igen, azóta elkezdõdött az újabb tanév, visszatértünk a munkahelyekre és a hétköznapokba,
de már most várjuk a nyarat, hogy pár napra ismét élvezzük Isten ajándékát a természet szépségein, a régi és az új barátok tár-
saságában, ismét a kenutáborban. – Mikolicz Boglárka 

Szolgálók: Baksai-Szabó Tamás, dr. Mikolicz Gyula (ifj.), Sípos Elõd Zoltán és még sokan mások (fotó: 20-28)
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Gyula, megér még egy képzést. A Biblia Szövetség hitben járó fiatalok és szolgálók számára szervezett képzése az idei alkalom-
mal is az egyedülálló Gyula városában került megrendezésre 2016 augusztusában. Gyulai mindentudónk, Budai Judit, idén is
felkészülve fogadott minket. Amint megérkeztünk szállásunkra a néhány órás utazás után, indultunk is a gyulai várfürdõbe, ahová
a zord idõjárási viszonyok miatt tavaly nem volt alkalmunk ellátogatni. Mindez azonban csak a kezdete volt annak a fergeteges
négy napnak, ami még elõttünk állt. Sok változatos programon vettünk részt: felfedeztük a felújított Almásy-kastélyt, fényfestést
tekintettünk meg a Bréda-kastélyon Lõkösházán, továbbá ismét megízleltük a híres 100 éves cukrászda különleges süteményeit. 
Mindezeken túl a legfontosabb volt lelki épülésünk. Cs. Nagy Jánossal Gedeon történetét vettük végig, értelmeztük. Gedeon emberi
bölcsességgel, taktikával próbált küzdeni Isten harcában, de Isten megmutatta neki erejét és azt, hogy mindenható, hogy minden az
õ kezében van. Errõl mi is sokszor elfeledkezünk. Azt gondoljuk, hogy egyedül kell helyt állnunk, pedig Isten készít fel minket
azokra a feladatokra, amikre elhív. 

„Én nem tudom, hogyan kell. Bármit. A „dolgokat”. Csak van, hogy sikerül (nem is kevésszer) – de hogy mondjam? 
nem: nekem. Hangszer ne legyen büszke a zenére.” /Fodor Ákos/ 

A fõ áhítatokon kívül további érdekes elõadások szolgálták épülésünket. Urbán Viktória magyar óráján tesztelhettük helyesírá-
sunkat, feleleveníthettük a legfontosabb szabályokat. Hogy miért fontos a helyesírás? Nos, nem mindegy, hogy az ember egy csuk-
lósautóbusz-vezetõ vagy netalán egy csuklós autóbuszvezetõ. Cs. Nagy János elõadásában a fõ áhítatokon túl egy másik érdekes
témáról is elmélkedhettünk, „Miért nem vagyunk és leszünk római katolikusok?” címmel. Esténként további áhítatokat hallgathat-
tunk meg a jelen lévõ szolgáló testvérektõl. Igazán megerõsítõ volt közösen tanulmányozni Isten igéjét. Hálásak vagyunk az együtt
töltött néhány napért. Hihetetlenül megerõsítõ ez az évenkénti képzés, ahol közösen épülhetünk, jókat beszélgethetünk, támogat-
hatjuk egymást. Isten ajándéka ez mindannyiunk számára. – Szopkó Lujza

Szolgálók: Budai Judit, Cs. Nagy János, Horváth Mária, dr. Mikolicz Gyula (táborvezetõ), Móréh Tamás (ifj.), 
Szász L. Dóra, Szopkó Lujza, Urbán Viktória (fotó: 29-31 és a folyóirat 2. oldalán)
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Mátraházai lelki konferencia. Már harmadszor vehettem részt a Biblia Szövetség által rendezett hitmélyítõ csendeshéten 
a mátraházi református üdülõben. Hogy miért is jó itt lenni egy hétig? Az erdõ, kellemes sétautakkal, a szép kilátás és a kristálytiszta
levegõ még a kissé hûvös idõben is nagyon jól esett. Az üdülõben családias légkör fogadott, kitûnõ ellátással, így otthonosan érezhet-
tük magunkat és semmi sem zavarta meg, hogy a lelki programra figyelhessünk. 34-en jöttünk az ország különbözõ részeibõl,
néhányan pedig Gyöngyösrõl jártak föl naponta. Idén Gyuszi testvérünk azt javasolta, hogy ne csak egy-két mondattal mutatkozzunk
be: hogy hívnak és honnan jöttünk, hanem beszéljünk egy kicsit életünkrõl, kik vagyunk és hogyan jutottunk hitre. Ez nagyon jó
gondolat volt, mert ezzel formálódtunk igazán közösséggé. Sípos Aba Álmos délelõtti elõadásaiban Isten missziójáról hallhattunk,
ahogyan ez Jónás történetében tárul elénk. Megszokott közegébõl az Úr elküldi prófétáját „járatlan útra”, az ellenséges városba,
Ninivébe, mert neki azok az emberek is fontosak: bár megértek az ítéletre, de megtérésre hívja õket.  Közben Isten Jónást is neveli
és lelkigondozza, tanítja végtelen türelemmel. Négy délutáni alkalommal fontos kérdésekrõl hallottunk elõadást. A nap zárásaként,
az esti áhítatokban különbözõ ószövetségi történetekben azt érthettük meg, hogy a Bibliában valami módon mindig Jézus Krisztus
váltságáról van szó, az õ kiontott vérérõl, amely által lehet egyedül bûnbocsánatunk és üdvösségünk. Mi hárman voltunk a szobában,
ketten úgy, hogy már évek óta mindig szobatársakként, most pedig csatlakozott hozzánk egy harmadik testvérünk. Nagyon jó
közösség alakult ki közöttünk, és minden este együtt imádkozhattunk. Ezt nagy ajándékként éltem meg. – Elõd Erika

Szolgáltak: Benedek Csilla, dr. Mikolicz Gyula, Sípos Aba Álmos
(Fotó: a folyóirat 2. oldalán)
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Rendezvények, amikrõl nem rendelkezünk képi anyaggal, 
vagy már közöltünk fotókat elõzõ lapszámainkban

Az elõadás nõk számára sorozat folytatódott január és május közötti hónapok utolsó szombatján. A Bp. Nagyvárad téri 
református gyülekezet vendégei voltunk, egy-egy teljes napot tölthettünk közösségben az Úrral és egymással. 

Program és szolgálók: Határátlépések,  januárban: Átlépés a tiltott zónába: Bûneset – Ziláné Marika; 
februárban: Amikor Isten lépte át a határt: Betlehem – dr. Varga Katalin; márciusban: Átlépni saját határaimat – Weberné

Marika; áprilisban: A menekültek – Dr Tolnayné Csattos Márta; májusban: A menny határain – Benedek Csilla
Õszi csendesnapok Debrecenben (okt. 01.), Miskolcon (nov. 06.), Budapesten (nov. 12.), program az Efezusi levél 3. részéhez

kapcsolódó szolgálat volt, akik az Isten igéjét segítették megérteni számunkra: Alföldy-Boruss Dezsõ, Benedek Csilla, 
Horváth Géza, dr. Kállai Imre, dr. Mikolicz Gyula, Õsz András, Tárnok Tamás, dr. Viczián Miklós, Vincze András

Lelki konferencia Berekfürdõn novemberben. A csendeshét programja a nélkülözhetetlen Szentírás volt, igehirdetéssel,
elõadással szolgált Pitó Antal (Erdély), Szilágyi Sándor, Zila Péter és a csoportos beszélgetések vezetõi.

Csendesnap a Délvidéken, Nagybecskereken, a református gyülekezetben és szórványgyülekezetében, Módoson, májusban, ahol a
megváltásról és annak áldásairól tett bizonyságot Margit István, dr. Mikolicz Gyula, Pistai László és felesége Erika, Sípos Ete Zoltán.

Soli Deo Gloria!

30+ programjainkat az egyedülálló fiatal felnõttek számára szerveztük.
Az árpilisi péceli találkozón a bevándorlásról hallottunk érdekes

elõadást, amit aktív beszélgetés követett 
(szolgáltak: Sípos Ajtony Levente és Sztanó Péter), 

szeptemberben pedig az örökkévalóságba történõ betekintés volt a téma 
(szolgáltak: Cs. Nagy János és Budai Judit).

Októberben közös kirándulást szerveztünk a Pilis dombjaira. 

A 30+-os programon a szervezést több állandó 
önkéntes szolgatárs is segítette.

(fotó: 32-35)

32

35

33

34


