
Mindennapos „erőltetett menetben” gondolkodom: miért is kellene
böjtölnöm? Valami nagyon fontos dologra szeretnék összpontosí-
tani, valamilyen „világmegváltó”, embereket békítő, összefogó,

szent áhítattal telítő érzésért kívánnék imádkozni. Szeretet, reménység, hit, megelégedettség,
megigazulás – mennyi minden, amiért érdemes böjtölni, érdemes életet odaszánó szolgálatban
elégni. De vajon ez az, amit keresek?  Ez az, amit Isten elvár tőlem? Vagy tőled?

Miközben elmélkedem a kegyes csendet önfeledt gyermekkacagás hasítja meg. Igen, bele-
hasít a légbe, szemtelenül zavarja meg a komoly gondolatokat. Körülöttem hömpölyög, árad.
Növekszik most már bennem is. Nem lehet ellenállni, nem lehet visszafordulni a fennköltség
szférájába, nem lehet visszazárni semmilyen csodaszelencébe. Kibújt, kibuggyant a szív mélyéről
és elragadó erővel csodákra képes. Igen, csodára – hiszen akaratlanul is azon veszem észre
magam, hogy mosolygok. Még csak egy parányi kis mosolyféle, de mintha világosodna körülöttem
a sötétség, mintha rátalálnék valami rég elveszített édes ízre, érzésre.

És hirtelen rádöbbenek: ezért kell böjtöl-
nöm. Ezért kell imádkoznom: a nevetésért .Ezért
az önfeledt, gyermeki örömforrásért. Igen: önfeledt
kacagás, amelyben megfeledkezem magamról,
megfeledkezem a súlyos önmarcangolásról,
amelytől lazul a hurok torkon és szíven.  
És oldódik a kín. 

„Imádkozom legyek vidám” – kérte a költő.
„Szíveteket szaggassátok meg…” – mon-

dom én a próféta szavával. Szaggassátok meg a
szíveteket, mert kiveszett belőle az öröm, a vidám-
ság, az igazi nevetés. Az a nevetés, amelynek
nem lehet ellenállni, amely mosolyt fakaszt a
legszomorúbb arcon is, mert Isten áldása. Amely
nem oldja meg a gondokat, de másképp láttatja
azt. Egy kicsit hozzásegít Isten akarata szerint ren-
dezni a körülöttünk levő összevisszaságot.

Böjtöljétek ki ezt a nevetést! Ne a cinikus
félmosolyt, és ne a kárörvendő kacajt, hanem azt
a csengő kacagást, amely által nem csak áldottá,
de áldóvá is lehet az életed…

Imádkozom….Várom a nevetést!

Berekmériné Kocsis Melinda 2003 /1Második évfolyam

Várom a nevetést

Angyal és ördög, 1941
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Családlátogatás
Habár társadalmunk legkisebb közössége a

család, amely tagjainak szeretetet, védettséget és gon-
doskodást nyújt, mégis mindnyájan Isten nagy család-
jához tartozunk még akkor is, ha mindennapi gondjaink
közepette a Szentírásból való táplálkozást olykor
elhanyagoljuk. Ez a nagy család, felekezeti hovatartozás
szerint biztosítja tagjai számára a békességet, a szellemi
táplálékot és az Ige szerinti életmódot. 

A marosludasi református közösség majdnem
kétezer lelket számlál. Istennek hála, vasárnapról-vasár-
napra templomunk megtelik Isten Igéjére sóvárgó
lelkekkel. A téli hónapokban kerül sor a rendszeres
családlátogatásra, amit lelkipásztorunk a kijelölt pres-
biterekkel együtt végeznek úgy, hogy az egyes családokat
– a gyülekezet nagy lélekszámára való tekintettel –
háromévenként otthonukban meglátogatják. Családom
nevében a lelkigondozásnak ezt a formáját különösen
értékelem, mert érzem, hogy Isten szolgája a pásztorá-
ciós munka által a Szentírás útmutatását betartja, nem
hagyja, hogy juhai elszéledjenek, figyelemmel kíséri őket,
és lelki táplálékkal szolgál. A családlátogatás során tartott
áhítat, a bibliai szöveg, Isten üzenete hat a hallgatóra,
lelki békességet jelent számára és érezteti vele, hogy szá-
mon tartják, nem feledkeznek meg róla. Az ilyen áhítat
nemegyszer Isten szerinti indíttatások forrásává lesz és
megígérjük, hogy ezentúl több időt fordítunk Isten
Igéjének, Jézus Krisztus csodálatos személyének megis-
merésére és az iránta való engedelmességre.

Adja a jó Isten, hogy a családlátogatás ered-
ményeképpen a lelkünkben megfogalmazott indíttatások-
nak mindnyájan eleget tudjunk tenni, Megváltónk di-
csőségére.

Székely Réka 

Bódás János

Elveszíthetetlen öröm

Nem igaz, hogy az élet rút, kegyetlen,
sok öröme van, elveszíthetetlen.

Van öröm, amely mindörökre tart,
nem árt neki se szó, se tűz, se kard,

se fagy, se szélvész, átok, vagy nyomor,
mitől a világ oly sokszor komor,

van öröm, amely soha nem apad,
s ez az öröm: add másoknak magad!

Míg élsz, magadat mindig adhatod.
Adj jó szót, vigaszt, ha van, falatot,

derűt, tudást, vagy békülő kezet,
mindez tiéd! Vesd másba s nézheted,

hogy nő vetésed, hozva dús kalászt
s meggazdagítva lelked asztalát.

Csoda történik: minél többet adsz,
te magad annál gazdagabb maradsz.

A farsang vízkereszttől húshagyókeddig tart.
A régiek ekkor játszották, többnyire a fonóházakban az
alakoskodó játékokat. Játszottak lakodalmast, de
öltöztek cigánynak, kecskének vagy medvének.
A mókásabb emberek csinálták. Maszkot viselve fel-
szabadultan játszottak, tréfáztak. 
A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre.
A középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó
napjaiban a Nap elgyengül és a gonosz szellemek életre
kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással,
boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket.
A farsangi szokások mára már csak nagyon elszigetel-
ten maradtak fenn, azért, mert megszűnt az a társadal-
mi közeg, a zárt falusi közösség, amelyben
évszázadokkal ezelőtt kialakult, amely éltette.  

Hipp, hopp farsang,
itt ölték az ártányt,

nem adják a máját, csak a szalonnáját

Farsang
Február 2. Gyertyaszentelő

Ha a medve szép időt lát,
tovább folytatja az álmát,
de ha hideg, csúf az idő,

akkor már a tavasz megjő.

Március 18. Sándor
Sándor, József, Benedek

meghozza a meleget.

Húsvét
Ha Húsvétkor eső száll,

Pünkösdig az meg sem áll.

Május 12-13-14. Fagyosszentek
Szervác, Pongrác, Bonifác,

hárman tesznek egyet,
virágjában leszedik a 
barackot, a meggyet.
Orbán sereghajtónak

a végére maradt,
ő szedi le azután,

ami még megmaradt.

Népi megfigyelések

Január 22. Vince 
Hogyha csurog Vince,
telik a pince,
ha fénylik Vince, 
üres a pince
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Tatár Mihályné

Márták és Máriák (4.)
Kis falu a Sár-pataka

és a Maros között
egy keskeny völgyben
Toldalag. 1938-ban
még 341, ma már csak
122 református lakja.  A
tőle pár kilométerre
levő leányegyház,
Unoka, lélekszáma 40.

Kiöregedő falu, ahol egy magyar anyanyelvű
iskolás gyerek sincs, csak három óvodáskorú.
Nőszövetség inkább csak a papíron létezik, az asszonyok
akkor mozdulnak, ha valamilyen célból gyűjtést
szerveznek. Egyikük arról számol be, hogy évekkel
ezelőtt részt vett egy nőszövetségi konferencián,
láthatóan élete egyik nagy élménye. Legtöbben szívesen
emlékeznek a 15-20 évvel ezelőtt tartott bibliaórákra. Egy-
egy alkalommal olyan sokan összegyűltek, hogy nem
fértek el a lelkészi irodában. Akkor még téli estéken
egymáshoz jártak fonóba, így dolgozva, beszélgetve
gyorsabban telt az idő. Miért nem próbálnak meg ma ilyen
közösségi alkalmakat teremteni? Megöregedtek, elide-
genedtek egymástól, az egyházi élettől, az egymást
követő lelkipásztorok szolgálati ideje alatt. Most már a
templomba, bibliaórákra is kevesen járnak. Akik
kezdeményeznének valamit, elszigetelődnek, ellanyhul-
nak. Lesz-e még egymásra figyelő, szerető közösség
ebben a faluban?

Póka a sok helyen tóvá szélesedő Sár-pataka
jobb partján terül el. Egyes adatok szerint református
gyülekezete 1560-ban alakult. A tágas, 1948-ban épült
templomot ma már nem tudja megtölteni a kb. 400-ra
apadt közösség, de a látogatottság a megyei átlagszín-
vonal fölött van.

Nőszövetsége élő, lelkes. Még nem felejtették el
anyáik buzgóságát: a templom építéséhez az akkori
nőszövetség 203500 lejjel járult hozzá. A férfiszövetség
dalárdája, a leányszövetség és a nőszövetség120

műkedvelő előadást tartott az építkezés anyagi
támogatására.

Ma is szerveznek vallásos műsorokat, szívesen
készítenek kézimunkákat jótékony célra. Legjellemzőbb
talán a jól megszervezett szeretetszolgálat, amelyet nem
csak a nőszövetségen belül gyakorolnak. Az egész
gyülekezeti közösségben figyelnek a betegekre,
öregekre, akiket rendszeresen látogatnak, anyagilag és
lelkileg támogatnak.

Márták és Máriák ők, szerények, csendesek,
cselekvő szeretettel élők. 

HHaa   aa  vv iilláágg   eeggyy   oo llyyaann  ffaa lluu  ll eennnnee,,   aahhooll

110000--aann  llaakknnaakk,,   aakkkkoorr   eebbbbõõll

*59 ázsiai, 15 európai, 14 amerikai, és 12 afrikai, 

*52 nõ, 48 férfi,

*30 keresztyén, 70 nem keresztyén,

*6 nagyon gazdag,

*70 lakos 50 évesnél fiatalabb, 

*8 gyerek 5 évesnél kisebb,

*42 alultáplált, 

*75 éhezõ lenne.

*3-an halnának meg évente az éhség miatt,

*63-an nyomorúságban élnének,

*19-en nem tudnának olvasni,

*1-nek lenne gimnáziumi végzettsége,

*20-nak lenne rádiója, 

*7-nek lenne televíziója

*5-nek lenne autója.

Ez az a világ, amiben élni szeretnénk?

A pókai templom 

Óvodások karácsonyi műsora
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A rákbetegség megváltoztatja testileg,
lelkileg, érzelmileg a beteget. Az érintettnek és
családjának alkalmazkodnia kell a megváltozott
helyzethez, együtt kell élnie úgy a fizikai változá-
sokkal, mint a halál gondolatával.  A betegnek szük-
sége van arra, hogy minél többet megtudjon a
betegségről, annak fejlődéséről, a lehetséges
kezelésekről, ugyankkor társakra, sorstárakra van
szüksége, akik ugyanolyan helyzetben vannak, mint
ő. Hiszen csak a sorstársak értik meg igazán a vál-
tozásokat, félelmeket.
Marosvásárhelyen 1996-ban alakult meg a rák-
betegeket összefogó Sorstárs csoport. A célokról,
lehetőségekről Hanusz Stellával, a csoport
vezetőjével beszélgettünk.
– 100 évvel ezelőtt az asszonyok összeültek a
fonókban, beszélgettek, megvitatták az aktuális
gondokat, tanácsokat adtak egymásnak. 1996-ban
négyen-ötön, mind rákbetegek, találkoztunk, beszél-
gettünk, s úgy láttuk, hogy ez jót tesz nekünk.
A találkozásoknak segítő-, gyógyító-, közösségépítő
ereje volt. Megalakítottuk a Sorstárs csoportot, s
sokat tanultunk. Megtanultuk, hogy mivel jár a
betegségünk, milyen változásokra kell számítanunk,
hogyan kell táplálkoznunk. Megismertük
betegségünket, felismertük korlátainkat, megtanul-

tunk együtt élni félelmeinkkel. Közösen készülünk
fel a műtétre, tudjuk, hogy mire számíthatunk az

operáció után, tudunk segíteni azokon, akiknek, a
betegség miatt feldagad és fáj a karja. A betegség
nyomán új emberré alakultam. Hosszú ideig nem tudtam
mit kezdeni saját magammal, depressziós voltam, s nem
tudtam felkelni az ágyból sem. Aztán megtanultam elfo-
gadni magam korlátaimmal együtt, átértékeltem az
életem, s most örvendeni tudok minden percnek. A cso-
portban megbeszélünk minden gondot, örömöt, elpana-
szoljuk egymásnak hiányosságainkat, s bátorítjuk
egymást. Megtanultunk szembenézni a halállal, ott állunk
társaink mellett az utolsó percig, s emléküket szívünkben,
szeretettel megőrizzük. Hetente találkozunk, tornászunk,
táncolunk, kirándulunk. Közel 150 személy iratkozott be
hozzánk, közel 40-en meghaltak már, 30-40-en járnak el
rendszeresen találkozóinkra. Szükségünk lenne szakem-
berekre, akik segítenének a pályázatok megírásában.
Szeretnénk pályázni, hogy szakembereket tudjunk
kiképezni a limfodéma (a kar dagadása) kezelésére. Egy
asszisztensnőnk már van, aki ezzel foglalkozik, s kimond-
hatatlan nagy segítséget jelent számunkra. Nekünk min-
den perc, minden nap ajándék. S igyekszünk teljes
mértékben kihasználni azt – mondja Stella. Aki tagja
szeretne lenni a csapatnak, vagy segíteni szeretne, tárc-
sázza a 211517-es telefonszámot.

Egy élet jelmondatát: “Áldom az Urat minden időben,
dicséretét szüntelen zengi ajkam” kérdőmondattá alakíthatja a
nem várt szenvedés. És a felkiáltás Jóbbal: miért engem? hangtalanul és visszhangtalanul száll a gyötrődés óráiban.

Aztán a kések, csipeszek, csövek, tűk, tabletták után hosszú és lassú várakozás, míg minden helyére kerül a
testben, lassan, álomtalan napokon végig.

És az ablakon át a téli homályban megy a maga útján az élet: nappal a zaj, éjjel a köd, ágyban a mozdulat-
lanság.

Ég és föld között, kifeszítve. És lassan csak hatalmas erő hullámai veszik körül és emelik a mindenségbe; a
nagy Egyetemesség, az Úr érkezik. Ő emeli magához, hogy most és mindörökre tanulja meg a kudarcok és
szenvedések iskolájában a por és hamu igazságát, az újrakezdés örömét.

A kórház a megvilágosodás és megtisztulás helye és ideje. A szenvedés, a testi-lelki, új dimenziót nyit, le-
csiszol, letisztít, egyszerűsít – halálközelben – akár a börtönlakó, az elítélt, - más mérték- és értékrenddel megy
vissza a világba.

Mintha minden ilyen helyzet eszköze lenne az Úrnak arra, hogy kialakítsa az elfogadás magatartását, amely
szerencsétlenségnek, katasztrófának minősíthető dolgokat leszállítja saját értékükre, és nem engedi, hogy
túlértékeljük se magunkat, se a dolgokat.

Áldott legyen az Úr, aki a megtört szívet meggyógyítja és a sebeket bekötözi.

S
O
R
S
T
Á
R
S
A
K

Simon Virág

M o s t  k é p t e l e n  v a g y o k  f e l f o g n i  s z e n v e d é s e m
é r t e l m é t  é s  m á s o k r a  s e m  t u d o k  g o n d o l n i ,

a k i k  m é g  r o s s z a b b u l  v a n n a k ,  m i n t  é n .
H a d d  t u d j a k  m e g  c s a k  a n n y i t ,  h o g y  Te

e g y á l t a l á n  v a g y,
é s  k ö z e l e b b  i s  v a g y,  m i n t  a h o g y a n

a z t  é n  m o s t  k é p z e l e m .  
M .  H i l d e b r a n d

Költő Ágnes

A kórház – kegyelmi állapot!
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* Az egyházmegye nőszövetségi zászlaja a következő gyülekezetekben folytatja vándorútját: Várhegy (márc 2),
Székelyvaja (márc. 23), Székelykövesd (ápr. 13), Nyárádtő (május 4), Csekelaka (május 25).
* Nőszövetségi csoportjaink március elején kisebb-nagyobb körzetekben megtartották a Nők Nemzetközi
Világimanapját. Az idei programot  a Libanonban élő asszonyok állították össze. 
*  Május 23-25-én Besztercén tartják az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségi konferenciáját. A konferencián
való részvételt az előző évekhez hasonló módon, egyházmegyei szinten szervezzük.
*  A tél folyamán tartott nőszövetségi alkalmak, találkozók élményeiről beszámolhatnak lapunkban. 

HHíí rreekk  **   HHíí rreekk   **   HHíí rreekk  **   HHíírreekk  **   HHíí rreekk   **   HHíí rreekk  **   HHíí rreekk  **   HHíí rreekk  **   HHíí rreekk   **     

A tejfogak előtörése 6 hónapos kor körül indul és 2,5 éves
kor körül fejeződik be. Egy kb. 3 éves gyerek szájában 10
alsó és 10 felső kékes fehér színű, egymással érintkező
tejfohnak kell lennie. Körülbelül ebben az életkorban aján-
latos a gyermeket fogorvoshoz vinni. Azonkívül, hogy a
kis pácienst nem a fájdalom viszi orvoshoz, hozzászokik
a rendszeres fogorvosi ellenőrzés gondolatához.
Lehetőség adódik ily módon a szuvas folyamatok korai
ellátására, elkerülve ezáltal egy hosszadalmas, a gyer-
meket lelkileg és fizikailag igénybevevő fogászati
kezelést, ami nemegyszer a fog eltávolításával zárul.
Ezeknek a látogatásoknak jól meghatározott megelőző
jellege is van, megtanítják a gyermeket fogat mosni,
tanácsokkal látják el a szájápolást illetően. Ebben az
életkorban diagnosztizálhatóak az öröklődő fogazati ren-
dellenességek, melyeknek minél korábbi fogszabályozó
kezelése javallt a felnőttkori műtéti beavatkozás el-
kerülése végett. Ha gyermekünk ujját szopja, száján
lélegzik vagy netalán helytelenül nyel, lehetőség adódik
ezen gyermekkori rossz szokásokra való figyelmeztetés,
leszoktatásukhoz szükséges teendők ismertetése. Ahogy
a kisgyermek egyre nő, fellendülnek a fogszuvasodás
folyamatai is. Helytelen és elítélendő az a felfogás, hogy
tejfogakat kezelni fölösleges korlátozott élettartamúk
miatt. Egyetlen tejfog szövődményes szuvasodása vagy
esetleg eltávolítása a fiziológiai fogváltás előtt 1,5 – 2
évvel megbontja a maradó fogak előtörési sorrendjét.
Olyan fogazati rendellenesség alakul majd ki, melynek
fogszabályzó kezelése csak egy egészséges maradó fog
feláldozása mellett történhet.

Az egyik legkritikusabb periódus a 8 - 11 év közöt-
ti. Ekkor történik ugyanis az oldalsó fogak cseréje, a hely-
hiánnyal járó fogazati rendellenességek ekkor öltik
végleges formájukat. Tanácsom az, kedves szülők, hogy
minden gyermeket ilyenkor jó fogszabályozó szakorvos-
sal ellenőriztetni. Ez az életkor az, amikor a legtöbb
fogazati rendellenesség leghatékonyabban orvosolható. A
kis pácienssel jobb az együttműködés, mert ebben a kor-
ban jó motiváció mellett könnyebben elfogadja taná-
csainkat és magát az egész kezelést. 

Végezetül néhány szót a helyes fogápolásról.
E tekintetben is a gyermek azt teszi, amit lát. A fogmosást
korán, egy éves kor körül el kell kezdeni. Legjobb példa
egy gyermek számára az a szülő, aki naponta (legalább)
háromszor fogat mos. Eleinte a szülőknek kell végezniük
a fogmosást gyermek-fogkefével és erre a célra vásárolt
gyermekfogpasztával. Hat éves korig szülői felügyelet
ajánlott, ezután ha helyesen teszi a gyerek saját maga is
képes tisztán tartani fogait. Tegyünk meg mindent annak
érdekében, hogy a napi tevékenység része legyen a két-
háromszori fogmosás, hisz ahogy étkezés előtt kezet
mosunk, utána fogainkat is tisztítani kellene. Legalább
ilyen fontos a rendszeres fogászati ellenőrzés. Ez nem jár
anyagi áldozatokkal, mert romániai törvények szerint a
gyermekek (0 - 18 év) fogászati kezelése ingyenes. Ez
magánrendelőkben illetve állami rendelőkben lehetséges.
Marosvásárhelyen a Hosszú utcai gyerekfogászati
klinikán. 

Kedves szülők! Fordítsunk különös figyelmet
gyermekeink fogaira, mert a bajt könnyebb megelőzni,
mint orvosolni.

Békegalambom, ha lenne

De jó lenne, ha nekem
Békegalambom lenne, 

Minden ember szívében
Örömöt teremne.

Ha békegalambom lenne,
Mi mindent megtenne,
Tûz víz, háború soha
Földünkön nem lenne!

Az emberi szívekben 
Önzés sose teremne,

Csak béke, öröm 
És Isten áldása létezne!

Iszlai Emese  IV. o.- Somosd

Dr. Mártha Krisztina

A fogorvos tanácsa
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Hogy nevezhetnénk másképpen?
KICSI BIKA        -     bébika

KECSKEGIDA    -     gyerekecske
KÖVÉR SAS       -      hasas
ÉHES BÁLNA       -     zabálna

DUZZOGÓ STRUCC  -   struccol
ORDITÓ BÖLÉNY   -   bömbölény
KICSI RÓKA      -       apróka

KÖVÉR FÓKA     -    pufóka
JÓLLAKOTT ELEFÁNT   -   telefánt

APÁTLAN, ANYÁTLAN VAKOND  -   árvakond
KÉT ÖSSZEÜTKÖZÕ BOLHA  -   karambolha

Nagyapó
meséi :

Hány vége van a botnak ?
Egyszer nagyapó elővette a sétabotját és azt kérdezte

az unokáitól:
- Ha ez a bot kettétörik, hány vége lesz?
- Négy - felelték a gyermekek nagy biztonsággal.
- Hm, hm - hümmögött nagyapó. - Ezt bizony nem
találtátok el.
- Miért nem? - kérdezték csodálkozva a gyerekek.
- Azért, mert nem négy hanem öt.
- Az nem lehet! Két darab botnak négy vége van…
- Jó, jó! - mosolygott nagyapó. - De ha a botom ket-
tétörik, annak is vége van.                                                                

( Gárdonyi Géza nyomán )

O L V A S D  É S  V Á L A S Z O L J !
„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet"   Máté 5:5
Az emberek nagyon különböznek egymástól. Vannak barátságos, kedves, segítőkész emberek s ezekkel könnyebb
kapcsolatot tartani - és vannak, akiknek társaságát inkább kerüljük, ezek a barátságtalan, rideg emberek. Hamar felis-
merhetjük, kivel barátkozhatunk össze és kivel nem.

A „szelíd" szó engedékenyt, barátságosat, nyugodtat jelent. Az ilyen emberrel szívesen vagyunk együtt. Azért
„szelídek", mert az Úr formálta ilyenekké. Az ilyenek engedelmesen fogadják el Isten büntetését is, mert az Úr Jézus
Krisztus a példaképük. Ő mondotta önmagáról, hogy „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok". Isten azt ígérte
az ilyen lelkű embereknek, hogy örökölni fogják a földet, boldogságot is ígért ….és áldást. Mennyei áldást.

Ezek után felteheted magadban a kérdést: ÉN milyen vagyok?…Szelíd?!

1. Hol ül Jézus a történet szerint? (Mt. 5:1)  
2. Hogy nevezik Jézusnak ezt a tanítását?    

-
Apu, ma én feleltem a
legjobban az osztályban.
- Mit feleltél?
- A tanító bácsi azt kérdezte, hogy
hány lába van a struccnak.
- S te mit mondtál?
- Azt, hogy három.
- Hogyhogy? Hiszen a struccnak két
lába van.
- Igen, de a többiek azt mondták, hogy
négy.
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Az elõzõ számban megjelent szójáték helyes
megfejtése: Anna, Marci, Tamás, Pál, Ella. 

A helyes megfejtõ: Réman Orsolya. 
Nyereményét a szerkesztõségben átveheti.

GGrraattuull áá lluunnkk!!

(Hegyi beszéd)
( A hegyen )
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Páll Irén

Hogyan szeressük 
gyermekünket?

Sok szülőnek okoz gondot ez a kérdés. Gyermekünk
nyelvére lefordítva inkább azt sugallja, mit tegyünk,
hogyan viselkedjünk, hogy érezze: őt a szülei szeretik. Ez
az érzés ad neki mindig biztonságot, csak ebben tud
igazán fejlődni érzelmileg és szellemileg.

Több éves tapasztalatomból kiindulva, (mint anya
és mint pedagógus) én elsősorban így válaszolok:sze-
ressük feltétel nélkül, csak azért, mert van. Így meg-
tanítjuk őt is szeretni. A gyermek mindig feltétel nélkül
szeret. Mutassuk ki előtte is az érzelmeinket, ne szé-
gyeljük őket. Neki is meg kell tanulnia, hogy az életben
van boldogság és van bánat is, és a kettő között az
érzelmek rendkívül széles skálája lehetséges. Ha óvjuk a
bánattól, honnan fogja tudni mi a boldogság. Ő amúgy is
hamar ráérez lelkiállapotunkra és átveszi tõlünk.
Szeretetünknek adjunk kifejezést tettben és szóban
egyaránt. Mondjuk ki , hogy szeretjük, öleljük meg; még
kamaszkorban is jól esik neki. A gyermek azt adja amit
kap. Ahogyan szeretjük, úgy szeret viszont. Erre pedig
nekünk van szükségünk.

Ha nehéz kimondani, hogy szeretjük, ne
próbáljuk anyagiakkal elhalmozni. Ne szokja meg, hogy
csak az szereti, aki vesz neki valamit. Apró
figyelmességekből is fogja érezni, hogy rágondoltunk,
hogy feléje fordulunk, hogy figyelemmel kísérjük. Ez biz-
tonságot ad majd neki. Kapjon mindig korának,
képességeinek megfelelő feladatokat. Ezeket, ha
nehézségei vannak a végrehajtásukban, legfennebb vele
együtt, és semmi esetre se helyette oldjuk meg.

Előlegezzünk neki bizalmat, mert ehhez neki fel
kel nőnie. Méltónak kell lenni hozzá. Ebből fogja érezni,
hogy bízunk képességeiben, komolyságában. Különösen
a nyolcadikos gyermekek szüleinek ajánlanám a bizalom
előlegezését. A képességi vizsga kapcsán nagyon sok

elvárással vagyunk irántuk. Sajnos a fenyegetések
sokasága sem kerüli el őket. Ilyenkor a gyermek teljesen
összezavarodik. Bizalmatlanságunk irányukba sikertelen-
séget szül. Bízzunk gyermekünkben. Ő a miénk, mi
neveltük. Éreztessük vele, ezt a bizalmat, hogy ő is tudja:
munkája és ebben való hite sikert fog hozni számára.

Ha ő is bizalommal van irántunk, ezzel ne éljünk
vissza. Ne áruljuk el és főleg, ne játsszuk ki mások előtt.
Többet soha nem fog felénk fordulni és nem tudjuk követ-
ni merre jár, kivel barátkozik, milyen problémái vannak.
A megoldást kapja tőlünk, ne a szintén küszködő barátok-
tól. Adjuk meg a lehetőséget, hogy dönthessen szabadon
is. Ilyen esetben próbáljuk meg az ő szemén keresztül
látni az adott helyzetet. A kritikus pillanataiban legyünk
türelmesek. Saját tapasztalatunk sem az ő korában
alakult ki. Hosszú és göröngyös úton szereztük meg. Tőle
miért várjuk el már most, hogy helyesen viszonyuljon vagy
cselekedjen egy adott helyzetben? Azonnali ellen-
vetésünk, tudjuk, azonnali ellenállást eredményez. Sokkal
inkább hatásos: a te dolgod, de én így tennék… és
hagyjuk, gondolkozzon. Nemsokára ő fog előállni az
általunk javasolt ötlettel. A különböző életkorra jellemző
túlkapások (kihívó viselkedés, feltűnősködés, makacsság
stb.) maguktól elmaradoznak, ha kellő megértéssel
kezeljük őket,

Találjuk meg mindig a lehetőségét annak, hogy
élettapasztalatainkat átadjuk neki és őt hozzuk olyan
helyzetbe, hogy át tudja venni ezeket. Természetesen ez
először a közös munka, szórakozás, kirándulás stb. során
valósul meg. Később önállóan is képes lesz alkalmazá-
sukra. Neveljük úgy, hogy felnőtt korára le tudjon válni
rólunk. Képes legyen megállni a saját lábán.

Szeressük gyermekünket úgy, hogy érezze: nálunk
bármikor otthon van és bármikor hazajöhet, mert mi
megvédjük, mert ő a miénk.  

Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulnak megbélyegezettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,

Megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,

Megtanulnak szégyenlõsnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulják bûnösnek érezni magukat.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,

Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,

Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,

Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltányosságban élnek,

Megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,

Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerõsítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!

(Dorothy Law Holte:Egy élet a kezedben…)
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Mezőségi barangoló
Jeles tájegységünk a dimbes-dom-

bos Mezőség, úgy él a köztudatban, mint a
sár, a szórvány, az elmaradottság vidéke.
Kevesen tudják, hogy e tájegység milyen sok,
kiemelkedő embert adott népünknek, egy-
házunknak. E rejtvénnyel erre szeretnénk
emlékeztetni.
Vízszintes: 1.Jeles erdélyi színész (1784-
1858), ki szinte tüntetően hordta az
Oroszfái előnevet. Sírja Kolozsváron, a
Házsongárdi temetőben található.
Sírkövén, csak a ritka és szokatlan
keresztneve áll; 13.Liturgikus könyv;
14.Egyik vezérünk; 15.Hatalmas testű,
ízletes húsú tengeri hal; 16.Latinul: genus;
17.Környezetvédelemmel kapcsolatos;
19.Boáz unokája; 21.Kálium; 22.Rómában ezer; 23.1707
nyarának jeles országgyűlése; 25. Téli sport (é.h.);
26.Hektár; 27.Táplálkozást; 29.Járművel halad; 31.Fél
mimóza!; 32.Majdnem zálog!; 33.Vére Istenhez kiáltott;
34.Pétervár folyója; 35.Csak félig örököl (é.h.)!; 36.Orosz
hírügynökség nevének első fele; 37.Izmael fia;
38.Határozó rag; 39.Hiányos ice!; 40.Hétszilvafás; 42.Egy
fél ráma; 43.Ezt szállít a fuvarozó; 45.Perrel kapcsolatos;
46.Össze törött üst!; 47.Feleiek kenyere; 49.Koreai
pártvezér nevének első fele; 51.Zavaros mód!;
53.Évszak; 56.Rómában 601; 57.A mezőségi Katonán
született. Egyetemesen elismert festőművész.
A Művészeti anatómiájával iskolát teremtett.
Függőleges: 1.Görög mitológiában a pásztorok istene;
2.Itt küzd Dobó István és csapata; 3.Vissza: bátorkodik;
4.Gina egynemű hangzói; 5.A felnőtt Ödikét (é.h.). 6.Régi
magyar neve a gólyának. 7.Fegyvert használ. 8.Becézett
Erika; 9.Sorozat; 10.Vissza: mutató szó. 11. Diós része;
12.Magát megnevezni nem akaró; 18.Itt él a mókus (é.h.);
20.Kanaáni város (Józsué 7); 21.Kemény Zsigmond és
Sütő András faluja: Puszta……; 22.E mezőségi
nagyközség két kiemelkedő teológus testvért adott a
magyar református egyháznak a XIX.sz.-ban, Kovács

Albert (1838-1904) és Kovács
Ödön (1844-1895) személyében. Jeles egy-
háztörténész professzorunk Gálfy Zoltán is itt
született; 23.Moson közepe; 24.Vissza: ütteti; 26.Mocsári
növényt; 28.Életben lévő, eleven; 30.Rang fokozat;
31.Dáriusz népe; 33.Keresztül; 34.Titokban figyel;
36.Becézett Ilona; 37.Kettedik napi (nemesítve);
39.Vissza: sír; 41.Tájszólásban: ma; 43.Becézett Ádám;
44.Fuvarozók jele; 46.Rég ütötte; 48.Hiányos pác!;
50.Rómában 1100; 52.Vissza:nem rossz, 54.Személyes
névmás; 55.Vadász teszi.
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Mennyei manna
A laphoz 7 tojásfehérjét habbá verünk 200 g cukorral, 100 g kókuszreszeléket és 4 kanál lisztet teszünk hozzá. Margarinnal kikent
tepsibe öntjük majd ráteszünk 4 tojásból készített kakaós piskótát. Megsütjük. A krémhez összefőzünk egy vanília pudingot, 2 tojás
sárgát, 4 kanál  cukrot 3 dl tejjel majd ha kihűlt, hozzákavarunk egy margarint. Rátesszük a lapra. Ezután glazurt készítünk 5 tojás
sárgájából, 5 kanál cukorral 1,5 dl tejjel. Megfőzzük és amikor vastagodni kezd hozzáadunk 2 kanál kakaót és 80 g vajat. Kavarjuk
amíg kihűl, majd rátesszük a krémre. 
Spicces báránycomb
Hozzávalók: 1 báránycomb, 5 szál zöldhagyma, 1 marék fokhagyma, 4 babérlevél, 2 szál új zeller, kevés liszt, olaj, 3 evőkanál zsír,
só, őrölt bors, ½ l sör. Elkészítés: A combot megmossuk, leszárítjuk, fokhagymaszeletekkel tűzdeljük. Megsózzuk, borsozzuk, az
olajon lassú tűzön elősütjük. Fél óra múlva a megmosott, felaprított zöldhagymából és zellerből készített ágyon a sör felét és a zsír
felét alátéve lassú tűzön megsütjük. Közben a maradék sörrel és zsírral állandóan locsoljuk, hogy szép zománcot kapjon.
Ha megsül, a sütőlevet leszűrjük és liszttel besűrítjük. Mártásként kínáljuk a hús mellé.
Tavaszi zöldségsaláta
Hozzávalók: 2 sárgarépa, 1 karalábé, 1 fej karfiol, 1 paradicsom, 1 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 pohár joghurt,
1 kiskanál olaj. Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk, megmossuk, a répát és a karalábét meghámozzuk és kis kockákra vágjuk.
A karfiolt apró rózsáira szedjük és a paradicsomot vékonyan felszeleteljük. A fokhagymát összezúzzuk. A petrezselymet megmossuk
és apróra vágjuk. Ezután összekeverjük a zöldségeket és egy órára a hűtőszekrénybe tesszük. A joghurtot összekeverjük az olajjal,
a zúzott fokhagymával, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Az öntetet is a hűtőszekrénybe tesszük. Fogyasztás előtt a zöldségeket
összekeverjük az öntettel és megszórjuk petrezselyemzölddel.

Készítette:Zöld György
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