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Mázl tov!
Gratulálunk a Nógrádi csa
ládnak abból az alkalomból, 
hogy fiuk, Joszéf Jichák bár 
micvójára való felkészülésé
nek soron következő állomása
ként életében először teljesítet
te a tfilinrakás micváját. Erre 
haszid szokás szerint kis ün
nepség keretében, a 13. szüle
tésnapja előtt két hónappal ke
rült sor. Gratulálunk Joszinak 
és kívánjuk, hogy haladjon to
vább a szülei által kijelölt úton!

Regisztrálj a Judaizmus 
Gyorstalpalóra!

Szeretnél jobban megismer
ked  ni a zsidó hagyományok
kal és átfogó képet kapni a zsi
dó történelemről, vallásról? Két 
hét alatt elsajátítanád a héber 
olvasás alapjait? Bekapcsolód
nál a zsidó közösségi élet vérke
ringésébe? A ZSTSZ – Judaiz
mus Gyorstalpaló nyári sze
meszterén a helyed! 

IDőpONTVÁLTOZÁS: 
2017. aug. 20-szept. 1. 

Jelentkezés: posta@zsido.com, 
268-01-83

Újra Zsidó Sátor 
a Sziget fesztiválon

Augusztus 915. között (12., 
szombat kivételével) minden 
nap változatos programok
kal, közös tánccal és zenélés
sel, interaktív vetélkedőkkel 
és kreatív tanfolyamokkal vár  
nak minden érdeklődőt a Szi
get Fesztivál Zsidó sátránál az 
EMIH és a Chábád mozga
lom önkéntesei. Nem marad 
el a népszerű Kérdezd a rabbit
stand sem és idén is lehető
ség lesz teljesíteni a tfilinrakás 
micváját!

Újabb lubavicsi küldöttek költöznek Budapestre

Oberlander Báruch rabbi és 
felesége, Batsheva rebbecen a 
lubavicsi Rebbe, Menáchem 
Mendel Schneerson rabbi ké
résére és javaslatára költöztek 
1989 augusztusában, nem sok
kal a házasságkötésük után Bu
dapestre, ahol útjára indították 
a magyarországi Chábád moz
galmat. Hosszú ideig ők ketten 
voltak az egyedüli lubavicsi kül
döttek Magyarországon. 

A mára a világ szinte min
den pontján működő mozga
lom alapjait a hatodik lubavicsi 
rebbe, Joszéf Jicchák Schneerson 
rabbi vetette meg. Tőle veje, 
Menáchem Mendel Schneerson 
rabbi, a Rebbe vette át a staféta
botot: ő volt az, aki megálmodta 
és létrehozta a világ legnagyobb 
haszid hálózatát, ami oktatási, 
vallási és közösségi szolgáltatá
sokat nyújt minden egyes hoz
zájuk forduló zsidónak. 

A magyarországi mozgalom 
az elmúlt 28 évben sokszorosá

ra nőtt. Mára három városban 
működnek küldötteik: össze
sen 14 lubavicsi sliách család 
él és dolgozik hazánkban. Ta
nítanak, közösséget vezetnek, 
programokat szerveznek vagy 
éppen a vallásos élet (kóser 
élelmiszer, mikve, bét din, stb.) 
infrastruktúráját teremtik meg. 
Budapesten hat helyszínen, 
Óbudán, az Újlipótvárosban, a 
Józsefvárosban, a BelsőErzsé
betvárosban és a Belvárosban 
működnek lubavicsi rabbik. 
Intézményeikben idén szept
embertől bölcsődétől az érett
ségiig biztosítanak színvona
las zsidó oktatást, emellett kü
lönböző szintű felnőttképzése
ket, hittanoktatást és iskolán 
kívüli programokat is kínál
nak. A főváros mellett Miskol
con és Debrecenben is találunk 
Chábádközpontot. 

Múlt héten új családdal bő
vült a közösség. A floridai Stell 
Ájzik rabbi és felesége, Chaya 

Mushka Izraelből költöztek Bu
dapestre kisfiukkal, Menáchem 
Mendellel. Nem jöttek teljesen 
idegen helyre, hiszen Mushky 
nagynénje, Köves Dvora reb be
cen szintén Magyarországon él 
há zasságkötése óta. A Stell há
zaspár már elkezdett magyarul 
is tanulni, hogy mihamarabb 
aktív részeseivé válhassanak a 
közösségnek.  

Ájzik rabbi fő feladat első
sorban az Óbudai zsinagógához 
kötődik, itt fog segíteni Köves 
Slomó rabbinak az egyre gya
rapodó közösséggel kapcsolatos 
feladatok ellátásában. Felesége, 
a kanadai származású Mushky 
rebbecen tanári feladatokat fog 
ellátni: a szintén Óbudán nyí
ló, angolmagyar kéttanynyelvű 
Maimonidész Gim náziumban 
tanít majd angol nyelvet és 
judaisztikát. 

Ezúton kívánunk sok sikert a 
Stell házaspárnak új otthonuk
ban és munkájukban!

Stell Ájzik rabbi és felesége, Chaya Mushka
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Hetiszakasz
Mózes búcsúbeszéde

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19:45: Délutániesti ima 
péntek: 19:30: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  19:45: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
péntek: 19.00: Tanulás, 
  19.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Hetiszakaszunkban – Ékev
(5Mó zes 7:12–11:25.) – Mózes  
folytatja összefoglaló elbe szé  
 lé  sét. Elmondja, hogyan tör tént  
az aranyborjú imádásának vét
ke és a elbeszéli több sivatagi 

zavargás történetét, a Korách 
lá zadás kö vet kezményeit, majd  
Isten sze retetére és a paran
cso latok be tar tására szólítja fel  
a népet, amely rövidesen elfog
lal ja – nélküle – az Ígéret Földjét.  

Vásárolja meg augusztus 15-ig  
kedvezményesen,  
16 000 forintos áron!
Eredeti ár: 18 000 forint
Az EMIH gondozásában megjelent  
kétkötetes kiadás a Keren Or Központban  
vásárolható meg.

Elérhetőség és további információ:  
1052 Bp., Károly krt. 20.   
(1) 268 0183 | posta@zsido.com

Megjelent az új Talmud-fordítás

Zsidó híradó
Köves rabbi az Ördögkatlanban

 Belső szentélytől 
a harmadik Szentélyig

A hetiszakasz vége felé olvas
suk a következő pászukot: „És 
legyenek ezek az igék, melyeket 
ma parancsolok neked, a szíved
ben.” (5Mózes 6:6.)

Amit úgy magyaráznak böl
cseink, hogy mindenkinek úgy 
kell viszonyulnia a Tórához, 
mint ha személyesen ő maga 
kapta volna meg azt a Szináj
hegy lábánál.

Ahhoz, hogy ez ne csak üres 
frázis maradjon, s hogy képesek 
legyünk elérni ezt a szintet, meg 
kell értenünk, hogy mi a lélek 
küldetése.

A haszid filozófia tanítja, 
hogy Isten azért teremtette a vi
lágot, hogy benne lakhelyet (־ונה
 építsünk az ő fényének (רידה תחת
Ezt a küldetést koráb .(שכינה)
ban már kétszer is igyekeztünk 
megvalósítani az első két Szen
tély felépítésén keresztül, ám vé
gül mindkét próbálkozás kudar
cot vallott (bár tudjuk, a pró fé
cia szerint a harmadik már si ke
res lesz).

Minden egyes fizikai teremt
ménynek, illetve jelenségnek lé
tezik egy spirituális megfelelője. 
Sőt, bölcseink azt tanítják, hogy 
minden fizikai teremtmény an
nak spirituális párjából lett 
megteremtve.

Ezen keresztül könnyeben 
megérthető az oly gyakran emlí
tett tétel, miszerint ahhoz, hogy 
felépítsük a harmadik Szentélyt, 
ami a messiási korszak bekö
szöntét jelentené, előbb fel kell 
építenünk lelkünk belső szenté
lyét. Ezt csak úgy érhetjük el, ha 
a Tóra minden egyes szavát sa
ját belső valóságként éljük meg.

Csakúgy, mint ahogy az is
teni teremtés nem szűnt meg, 
hanem minden egyes pillanat
ban jelen van a gondviselés
ben, a Tóra rendeletei és sza
vai sem avultak el. Ez azt jelen
ti, hogy Tisa BeÁvkor nem elég 
egy megemlékezést tartanunk. 
Lelkünk mélyéig kell érezzük 
a maró fájdalmat amiatt, hogy 
száműzetésben élünk egy olyan 
világban, ahol a zsidóknak nin
csen szentélye.

A múlt héten tanultuk, hogy 
a Tisa beÁv előtti szombat bete
kintést ad a jövőbe, mikor felépül 
a harmadik Szentély, s az emberi 
törekvések révbe érnek. A gyász 
véget ért. Ideje, hogy a bánatból 
felemelkedjünk, s újraépítsük bel
ső szentélyünket. Ha ez sikerül, a 
harmadik Szentély is felépül. Ta
lán hamarabb, mint gondolnánk.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
írása

 

és újraértékelésben is, amit az 
utóbbi 10 évben az intézmé
nyek fejlődése is nagyban se
gít. Mint mondta, mára sok
kal kevésbé számít tabunak a 
zsidóságról beszélni, mint két 
évtizeddel ezelőtt. A zsidó
magyar párbeszéd kapcsán 
azt hangsúlyozta: a zsidók fel
adata örökségük megismerte
tése, amit azonban csak úgy 
tudnak megtenni, ha ők ma
guk is ismerik azt. 

 „A három beszélgetés egy
fajta kísérlet arra, hogy mi, 
zsidók és nemzsidók »nor
málisan« beszéljünk egymás
sal … és találjunk olyan sza
vakat, amelyek oldják a bi
zalmatlanságot, így közelebb 
visznek bennünket egymás
hoz.” – olvasható a fesztivál 
honlapján a Zsidó vagy? című 
beszélgetéssorozatról. Az esz
mecsere további „alanyai” 
Ungvári Krisztián történész és 
Szántó István voltak.

Az EMIH és a magyarországi  
Chábád mozga lom két saját 
szervezésű fesztiválja (a Mádi 
Zsidó Napok és a Sóletfeszti
vál) mellett számos nyári fesz
tiválon jelenik meg meghívott 
vendégként. Az egyik ilyen 
fesztivál a DélDunántúlon ta
lálható, idén 10 éves Ördög
katlan összművészeti fesztivál, 
melynek célja többek között 
„egy politikai, nyelvi és or
szághatárokon átívelő kultikus 
közösségi tér” létrehozása. 

Az Ördögkatlan egyik visz
szatérő programjának, Bér
czes Tibor beszélgetéssoroza
tának volt a vendége idén Kö
ves Slomó rabbi. Beszélgetésük 
olyan témákat érintett, mint 
hogy vane zsidó re neszánsz 
Magyarországon és hogy vál
tozott az identitásunk a rend
szerváltás óta. Kö ves rabbi el
mondta, hogy a zsidó meg
újulás többek között megje
lenik az identitáskeresésben 
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/alubavicsirebbe 

Napi bölcsesség
Isten nem hibázik

A vereség nem létező dolog. 
Mindig van még egy másik 
lehetőség. Ha hiszünk a ve
reségben, akkor abban hi
szünk, hogy van valami, egy 
olyan pont az időben, ami 
nem odafentről ered.Tud
nunk kell, hogy a Jóteremtő 
nem hibázik. A dolgok lát
szólagos rosszabbra fordulá
sa is csak a javulás folyama
tának a része. Csak azért zu
hanunk le, hogy lentről még 
magasabbra pattanjunk fel.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

A Rebbe nem beszélt a levegőbe
Chaim Brovendernek hívnak.  
Brooklynban születtem, 1941
ben, mikor az a zsidó élet nagy  
központja volt. Általános isko
lába és gimnáziumba is a mo
dern ortodox Flatbush je si vába 
jártam, majd a Yeshiva Uni ver
sityn folytattam a tanulmánya
im, itt avattak rabbivá is. 1965
ben, miután megházasodtam 
Izraelbe alijáztam. Ott a Héber 
Egyetemen folytattam a tanu
lást, sémi nyelvekből doktorál
tam.

Izraelben úgy éreztem, elme
rülök a tóratanulásban, majd a 
Tóra tanításában, tulajdonképpen 
ezt csináltam egész életemben. 

A történet, amit most szeret
nék megosztani, 1967ben tör
tént. Ekkor feleségemmel, Mir
jammal már Izraelben éltünk, 
de visszalátogattunk New York
ba. Bár nem vagyunk haszidok, 
elhatároztuk, hogy egy szemé
lyes beszélgetésért folyamodunk 
a lubavicsi Rebbéhez. Akkori
ban mindenkinek világos volt, 
hogy a Rebbe áldása egy olyan 
lehetőség, amit mindenképp 
meg kell ragadni. Feleségemnek 
különösen fontos volt, hogy ál
dást kérjen, hogy teherbe essen 
– mivel problémáink voltak a 
fogantatással –, így megkaptuk 
az időpontot hozzá.

A találkozóra hajnali három 
órakor került sor, ugyanis akko
riban a Rebbe egész nap tanult 
és dolgozott, így csak éjjel foga
dott embereket. 

Mikor beléptünk az irodájá
ba, elképedve tapasztaltuk, hogy 
milyen rend volt. Az asztala – 
egy nagyon nagy asztal – teljesen 
üres volt. Nem volt rajta egy da
rab papír sem, talán csak a Zsol
tárok könyve és semmi más. Úgy 
tűnt, semmi félbehagyott munka 
nem volt az irodájában. Mások 
asztalán nyitott könyvek, leve
lek és más iratok vannak – min
denféle dolog, melyek azt mutat
ják, hogy épp valaminek a köze

pén vannak. A Rebbe szobájában 
azonban nem volt semmi. A leg
kisebb jele sem volt annak, hogy 
minden egyes nap hosszúhosz
szú órákat tölt ott, elképesztő 
mennyiségű tórai tanulmányt al
kotva. Semmi sem utalt erre.

A Rebbe mintha ezzel azt 
üzente volna: „Ebben a pillanat

Fogalmam sem volt, hogy mit 
akarok csinálni, ugyanis nagyon 
boldog voltam azzal, hogy sem
mit sem csinálok a tóratanulá
son kívül. Ez számomra megfe
lelt, így a Rebbének is ezt vála
szoltam.

„Tórát tanulhatnának, akik
nek nincs más lehetőségük. 

ban semmi más nem foglalkoz
tat kettőtökön kívül.”

A Rebbe jiddisül kezdett ve
lünk beszélni, és mivel Mirjam 
is és én is beszéltük a nyelvet, 
az egész további társalgás jiddi
sül zajlott. Érdekes, hogy a be
szélgetés során a Rebbe nem 
kérdezte, hogy mit szeretnénk, 
vagy hogy mi volt a látogatá
sunk konkrét célja. Ehelyett a 
nevünket kérdezte, valamint, 
hogy honnan valók vagyunk, 
mit csinálunk, s ehhez hasonló 
dolgokat.

Mikor mondtuk, hogy Izrael
ből jöttünk, szerette volna tudni 
a részleteket. Elmondtam, hogy 
két évvel azelőtt alijáztunk, s 
hogy Jeruzsálemben tanultam 
egy kolelben.

A beszélgetés folyamán a 
Rebbe megkérdezte, hogy mihez 
szeretnék kezdeni az életemmel. 

Menj el Jeruzsálemből, költözz 
egy olyan helyre, ahol még nincs 
jesiva, valahova, ahol hasznát ve
hetnék a tehetségednek.”

Azt feleltem: „A rabbijaim a 
jesivában úgy gondolják, hogy 
ott kéne maradnom, ahol va
gyok és folytatni a tanulást.” A 
Rebbe ennek hallatán elmoso
lyodott, és azt mondta: „A rab
biknak sincs mindig igazuk a 
jesivában. Gondold át, amit 
mondtam.” Megígértem, hogy 
átgondolom.

Mikor visszatértem Izrael be, 
nyitottam egy jesivát Jeruzsá
lemben olyan amerikaiak szá
mára, akik frissen tértek vissza a 
zsidósághoz. Noha gond nélkül 
meg tudtam nyitni a Hamivtár 
nevű jesivámat, nem gondol
tam bele, hogy az üzemeltetésé
hez pénzgyűjtésre van szükség. 
Ezzel kapcsolatban kicsit naiv 

voltam. Anyagi nehézségek mi
att  Jeruzsálemtől kicsit távolabb 
költöztettem a jesivát,  Efratba, 
ahol aztán 25 éven keresztül 
egészen nyugdíjba vonulásomig 
fenn is tudtam tartani.

Végül is azt tettem, amit a 
Rebbe kért tőlem. Így vissza
gondolva, a Rebbe tanácsa in
kább jóslat volt. Nemcsak azt 
mondta: „olyan helyre kellene 
menned, ahol...”, hanem bur
koltan azt, hogy: „Olyan helyre 
fogsz menni, ahol..”

Sose tudhatom meg, hogy 
valójában mi volt a Rebbe szán
déka. De azt tudom, hogy ez is 
egy lehetőség, tekintve, hogy a 
Rebbe sosem beszélt a levegő
be. Ami a gyermekáldást ille
ti… a feleségem nem sokkal ezt 
követően várandós lett, s végül 
összesen hat gyermekünk szü
letett. Mint mondtam: a Rebbe 
nem beszélt a levegőbe.

Chaim BrovenderChaim Brovender rabbi a Hamivtar Jesiva, a  Lindenbaum 
midrásá és a WebYeshiva megalapítója. 

Az interjút jeruzsálemi otthonában adta 2010 márciusában.
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Kóser konyha
Mádzsádrá

A keleti zsidók konyhájá
ban a tisá beávot megelőző 
étkezésre többnyire rizsből 
és barna vagy zöld lencséből 
álló mádzsádrá készül. 
Párve, tojás és gluténmentes

4 nagy hagyma vékony 
  szeletekre vágva
másfél pohár száraz lencse 
  (zöld vagy barna)
másfél pohár hosszúszemű 
  rizs
só és bors, ízlés szerint
néhány kanál olívaolaj 
  a hagyma megpárolásához
A hagymát az olajon arany
bar nára pirítjuk. Az átválo
gatott lencsét alaposan meg
mossuk: tálba tesszük, hideg 
vizet eresztünk rá, majd kéz
zel néhányszor megkever
jük, végül hagyjuk leüleped
ni. Ezt a folyamatot néhány
szor megismételjük, hogy 
biztosak legyünk abban, nem 
maradt bogár a lencsénkben. 
Ezután a lencsét egy nagy lá
bosban, háromszoros víz
ben feltesszük főni. Negyed
órányi főzés után hozzáad
juk a hagyma felét és a szin
tén megmosott, átválogatott 
rizst, és további 1520 per
cen át főzzük, míg a keverék 
az összes folyadékot magába 
nem szívta. A maradék hagy
mát tovább piríthatjuk az ola
jon, amíg sötétbarna színűre 
karamellizálódik. Tegyük a 
sült hagymát a mádzsádrá te
tejére, és melegen tálaljuk.

Már héberül tanulják a Tórát 
a magyar bócherek Izraelben

Korábban már beszámoltunk azoknak a magyar fiataloknak az indulásáról, akik az elmúlt években 
izraeli vallásos iskolákban folytatták tanulmányaikat. Ketten közülük hatalmas előrelépést tettek 
idén: eredeti angol nyelvű iskolájukból héber nyelven oktató jesivákba „igazoltak át”.  Kovács Kristóf 
rabbinövendéket – akinek írásait jól ismerik olvasóink – és Keszler Áront izraeli tanulmányaikról 
kérdeztük.

„Az első kihívás, még mielőtt 
beülhettem volna az első órám
ra, az kétségtelenül az volt, hogy 
egy olyan kollégiumban kap
tam helyet, ahol nemcsak, hogy 
egyedüli magyar, de egyedüli 
európai is voltam, sőt az egye
düli diák, akinek nem angol 
volt az anyanyelve, körbevéve 
bócherekkel a világ minden tá
járól. Csak ezután szembesül
tem az órarendünkkel, amiben 
az első tanóra reggel 7től volt, 
és jobb napokon is csak úgy este 
10 körül volt vége a tanításnak. 
Nekem, aki a 45 perces órákhoz 
voltam szokva, reggel 8 és dél
után 3 között. Volt tanórám, ami 
3 órát tartott. Ilyet meg életem
ben azelőtt soha nem tapasztal
tam. Ez Gömárá óra volt. Ará
mi nyelven. Na, ilyen órám sem 
volt azelőtt.”

Az első döbbenet után azon
ban hamar belerázódott a jesiva
életbe, és hihetetlenül megsze
rette ezt a világot: „Mindent sze
retek a jesivában! A tanórákat, a 
rabbi tanítóimat és nem utolsó 
sorban a jesivatársaimat – egy
ben tanulótársaimat –, akik olya
nok, mint egy családpótlék.”

Mindkét fiatalember számára 
nagy siker, hogy héber nyelven 
tudnak továbbtanulni. „A héber 
nyelv tanulása, csakúgy, mint az 
összes többié, hosszabb befekte
tés.” – magyarázza Kristóf – „Az 
elején nagyon nehezen értettem, 
amit mondtak, mert bár tanul
tam héberül, az anyanyelvi kör
nyezet mindig más. Most már 
nincs problémám a megértéssel. 
Az ember minden oldal elolva
sásával fejlődik, és persze folya

matosan, bátran kell próbálkoz
ni. Én most is tanulok héberül, 
mert szerintem a szisztematikus 
tanulás elengedhetetlen.” 

Áron szeptemberben már 
héber tanítási nyelvű jesivában 
folytatja tanulmányait: A Máá
já notban a tanulás nyelve angol 
volt, viszont természetesen fő
ként héber könyvekből. 

„Korábban megszerzett hé
ber tudásomat sokat kellett 
használnom, ami az év végére 
úgy felfejlődött, hogy elégnek 
is bizonyult arra, hogy felvegye
nek egy teljesen héber tannyel
vű és egyben erősebb jesivába.”

Kristóf Jeruzsálemből Migdal 
haEmekbe költözött év közben, 
miután felvételt nyert a telepü
lés központi Chábád jesivájába. 
„Nagyjából 30000 ember él itt, 
mégis a környéknek, ahol mi 
lakunk, erősen falusias hangula
ta van.” – meséli – „A jesiva két 
részből áll. Két külön épületben, 
de egy kampuszon tanul a kb. 

200 bócher, kétharmaduk vallá
sos családba született, a maradék 
egyharmad báál tsuva, visszaté
rő. Külön tanulunk, de a közös
ségi eseményeket, a heti szinten 
megrendezésre kerülő közös la
komákat és ünnepségeket együtt 
tartjuk mindig. Az egész napos 
tanulás segít olyan szinten elmé
lyülni, amiről korábban álmod
ni sem mertem. Ez egy nagyon 
komoly örömforrás. Ami nehéz, 
hogy egész nap együtt vagyunk 
mind tanuláskor, mind alváskor, 
és ez szükségszerűen beszűkíti a 
magán szférát.”

„Máájánot – azaz források, 
a név nagyon jól szimbolizál
ja a jesivát: lehetőséget ad min
denkinek, mindenféle háttér
rel, hogy megismerje és megél
je a saját forrását, a zsidóságát.” 
– mutatja be eddigi iskolá
ját Áron. Ezután a jesvibeli élet 
kezdeti nehézségeiről mesél: 

Arra a kérdésre, hogy mit 
ho nosítanának meg Izraelből 
Ma gyarországon, mindketten 
ugyan azt felelték: az emberek 
ba rátságosságát és közvetlensé
gét hoznák haza. „Lehet, hogy 
nem fogják meg neked az ajtót 
és néha neked mennek az ut
cán, mintha mi sem történt vol
na” – mondja Áron „de az alatt 
ez egy év alatt számtalanszor lát
tam tiszta és önzetlen cselekede
teket, amelyek minden egyes al
kalommal melegséggel töltötték 
el a szívemet.”

Kovács Kristóf

Keszler Áron


