
Csoóri Sándor

Anyám szavai
Köszönjük neked, fiam, hogy hazajöttél,
mert mi már olyan öregek vagyunk,
mint fönn a padláson az a falióra
s a mutatónk már nagyon a temető felé mutat.
Szépszerén azt se tudjuk, csütörtök van-e, kedd-e?
Amikor jössz, az a mi vasárnapunk.

Apád még csak-csak, ide fut, oda fut,
de nekem már a kisajtóig is ménkű hosszú az út,
hányszor megemlegetem azt a körtefát,
amit a konyhaajtó elõl fordított ki a bomba,
meg tudnék benne kapaszkodni, mint most a te karodba.

Talán ha bottal járnék! No még csak az hiányzik!
Fogom inkább a söprűt, azzal botozgatok el
a ház végéig, a kapuszájig, minthogyha dolgom volna.

Csak várni ne kéne soha! Várni levélre, híradásra.
Ha kisiklik egy vonat, nem alszom éjjeleket –
A múltkor is, amikor Amerikába mentél,
a szemem belülről kisebesedett:
eljutsz-e? visszajutsz-e? ülsz-e még ide mellém?
mert nekem minden távolság: tenger és tüskebokor
és minden repülő lezuhan, amelyen te utazol.

Mondom is a doktornak: doktor úr, hogyan lehet,
hogy én már a fölröppenő madártól is megijedek?
és annyi havat álmodok összevissza: hókazlat, hóhegyet
és mindegyik mögül a fiamat hallom – igen, a köhögésedet,
de fekete puskacsövek és messzelátók figyelik lépteimet.

Talán ha én is kelek-forgok a világban amerre te,
nem féltelek a kilengő, magas házaktól
s a krokodilusos tavaktól se,
a mosolygó, késes emberektől, akik bankot rabolnak
vagy csak játszanak,
álarc van rajtuk, mint a szüretibálos ördögök
s bohócos nagykalap,
de ki szegény: akkor is fél, amikor nevethetne, amikor örül,
ki van az én szívem is verve, hét vassal köröskörül.  22003 /

Második évfolyam

Nagy Imre grafikája
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Az anyai és az isteni szeretet
“Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne
könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek:
én terólad el nem feledkezem” Ézs. 49,15

Anyák napján minden édesanyát az ézsaiási
igével köszöntünk. Meleg szeretettel gondolunk a jövendő
édesanyákra is, de ugyanakkor azoknak  emlékét is
fölidézzük, akik már elmentek a minden élőknek útján és
imádságban Istennek köszönjük meg őket.

Mi az anyák titka? Az édesanya titka az, hogy
szeret. Igazolja ezt az, hogy szeretetből világra hozza,
megszüli gyermekét, felneveli és közben elfogyasztja,
szétosztja a maga életét. Mindezt azért, hogy lássa gyer-
mekeit boldognak, eredményesnek.

Emlékszünk-e a régi édesanyákra? A régi anyák
titka az volt, hogy az életüket nem sajnálták és szétosztot-
ták gyermekeik között a családban. Mert régen nem-csak
egy vagy két gyermek, hanem öt, hat vagy még több ülte
körül az asztalt. Hol vannak ma  azok az anyák, akik
ugyanezt vállalják – nem könnyű, de - a régiekhez képest,
sokkal kedvezőbb körülmények között? Bárcsak ma is
volna a magyar anyákban annyi szeretet, mint volt mindig
a magyar anyákban nehéz nemzeti történelmünk
folyamán.

Mire mutat az anyai szeretet? Isten szeretetére.
Onnan van az anyáknak szeretete, hogy  amikor gyereket
hordoznak méhükben, közel kerülnek Istennek a
misztikus, csodálatos, életet adó munkájához. Érzik azt,
hogy valami csoda, valami szent dolog történik velük
akkor, amikor a szívük alatt egy magzat megfogan és fel-
nevelkedik. Ugyanaz a szeretet, amellyel Isten az
emberre tekint, lobbantja lángra az anyai szívben is a
szeretet lángját. 

Milyen az Isten szeretete? Megbocsátó szeretet.
Krisztus az Ő szeretetéből megbocsátotta az embereknek
a vétkét. Az igazi anyai szeretet is ebből táplálkozik.
Másodszor: „te” – központú szeretet. Ha ebből merít az
édesanya, akkor nem önmaga körül forgó szeretettel fog
viszonyulni övéihez, hanem az övéi felé irányuló szeretet-
tel. Pál apostol a szeretet himnuszában hangsúlyozza,
hogy a szeretet „nem keresi a maga hasznát”.(1Kor 13, 5)

A harmadik vonása az isteni szeretetnek az, hogy
áldozatos szeretet. Krisztus áldozatul adta életét a
Golgotán. Az anyai szeretet tud áldozatos szeretetté
lenni. Lassan eltűnik a szépsége, megfogyatkozik az
ereje, megöregszik. Lehet-e boldogabb elégtétel, na-
gyobb jutalom egy édesanyának, mint mikor látja, hogy
áldozatos munkája, törődése és imádsága nem volt
hiábavaló.

Anyák napja akkor lesz igazán jelentős nekünk,
ha túl a hálás emlékezésen, túl az őszinte magunkba
szálláson, meglátjuk az isteni szeretetet és az isteni
szeretet elkötelezettjei leszünk, azt képviseljük és éljük,
mint édesanyák.  

Tamásné Demeter Orsolya

Édesanyám, te oktattál, tanácsoltál.
Te plántáltad szívembe a jót, melyben

vagyok, s leszek. S ami csekélyt
Istenért, Uramért, és hazámért teszek,

a te munkád. 
(Széchenyi István)

Nagy Imre grafikája

Dr. Cambell könyvé-
ben különösen hang-
súlyozza, mennyi min-
den múlik azon, hogy
alaposan ismerjük-e
gyermekünk egyénisé-
gét, s annak megfele-
lõen bánunk vele:
rugalmasan, türelme-
sen, józan bölcses-
séggel.

Olvasó
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Tatár Mihályné

Márták és Máriák (5.)
Pókakeresztúr a Maros jobb partján, a Pókától

Sárospatakra vezető főúttól pár kilométerre, egy keskeny
völgyben fekszik. Lakott terület lehetett a római kor előtt

is, ezt bizonyítják a
Fazakas patak mellett
talált cserépedény- és
csontleletek. Első írásos
említés a településről és
a templomról 1340 körül
származik. Az 1658-as
tatárdúlás elől a falu
népe itt lelt menedéket.
Az ellenség a templom
fedelét felgyújtotta, de a
kis kőfalú épületbe
behatolni nem tudott. A
kemény gránitkő
ablakon ma is három
csákányütés nyoma
látható.

1937-ben 36 fiatal tagja a Leányszövetségnek és
az IKE-nek, vasárnapi iskolába is 36 gyerek jár, a
gyülekezet lélekszáma 405. Napjainkra a református
lakosság  a felére, 221-re csökkent, ebben az évben hat
fiatal konfirmált. Pár éve holland segítséggel iskola, orvosi
rendelő épült.

Kacsó Károly lelkész 1937-ben így ír a
nőszövetségről: “…áldott munkát végez minden télen a
hitélet erősítése, az egymás iránti szeretet meg-
valósítása, a hitben elesettek megtartása, a szegények
felkarolása terén, de hol van a megértő és békességet
kereső hívek sokasága?” Pókakeresztúrnak ma is élő
nőszövetsége van. Bibliaórára járnak, templomi ünnep-
ségeken szerepelnek, segítik az elesetteket, rendszere-
sen látogatják a sárpataki öregotthont. A nemrég
elköltözött lelkipásztor-család helyébe újat várnak, amint
mondják „hogy legyen kit szeretni”.

Marosszentgyörgy nevével az 1332-es pápai adó-
jegyzékben találkozunk először. 1560-ban a lakossága a
pappal együtt a reformáció híve lett, s 160 évig isten-
tiszteleteiket a XIV. században épült mai katolikus
templomban tartották. 1687-ben, valószínűleg a török-
tatár hadak dúlása következtében annyira lecsökkent a
lélekszám, hogy Jedd leányegyházává vált. 1720-ban
Petki Dávid földesúr a templomot minden javával együtt
visszafoglalta, a híveket a római katolikus hitre vissza-
kényszerítette.
1890-ig a hívek há-
zaknál gyűltek össze
istentiszteletre, akkor
épült református isko-
la, tanítói lakás. 1935-
ben új imaházat
emeltek, ezt 1995-ben
kibővítették, tornyot
építettek, így nyerte el
a templom mai for-
máját.
É l e t k é p e s
nőszövetsége már
1948-ban volt az egy-
házközségnek, ezt
bizonyítja a szószék,
amely az ő ado-
mányukból készült.
Az 1990-es fordulat
után újraszerveződött nőszövetség eleinte nagyobb,
később kissé lanyhuló buzgalommal működik. Tagjai
rendszeresen látogatják a marosvásárhelyi öregek
otthonát, részt vesznek a nőszövetségi konferenciákon,
megszervezik a nők világimanapját. Elnöknőjük, mint a
csontritkulást megelőző civil szervezet vezetője konferen-
ciákat, csontsűrűség - méréseket szervez, irányítja azt a
csoportot, amely rendszeres tornával igyekszik ezt a
– különösen a nőket veszélyeztető – betegséget legyőzni.

A pókakeresztúri templom

A marosszentgyörgyi templom

*Az egyházmegye nőszövetségi zászlaja a következő gyülekezetekben folytatja vándorútját: Csekelaka (június 1.),
Marosugra (június 15.), Göcs (július 6.), Kisgörgény (július 27.), Mezőpanit (augusztus 17), Ludastelep (szeptember 7).
*2003. május 10-én nőszövetségi konferenciának adott helyet Mezőpanit. A találkozón dr.Pálhegyi Ferencz pszicholó-
gus Lelki tápsók és mérgek gyermekeink életében címmel tartott előadást a mezőségi körzet nőszövetséges
asszonyainak. 
*2003. június 10-én Nyárád menti nőszövetségi konferencia színhelye lesz Lőrincfalva. A találkozó témája a kommu-
nikáció.
*2003. június 28-án tartjuk a Felső-Marosmente nőszövetségi konferenciáját, melynek Udvarfalva lesz a házigazdája.
Szeretettel várjuk a lányokat, asszonyokat  ezekre az alkalmakra.

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

Édes Jézus, Tiéd vagyok.
Neked élek, Neked halok.
Légy Jézusom életemben,
Légy Jézusom halálomban.

Légy Jézusom feltámadásomban,
Légy Jézusom az örök életben:
Mindörökkön örökké szent
Atyád elõtt valõ örvendezésemben

Árva Bethlen Kata fohásza:
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Dávid Lajos

„...Tegyetek tanítványokká min-
den népeket, megkeresztelvén

őket....”
Keresztség, keresztelés...ezekről a szavakról

kinek ne egy kedves családi összejövetel jutna az eszébe.
Barátok, családtagok jönnek össze, örülnek a találkozás-
nak, s  – talán nem is mellékesen – egy aranyos, jószagú,
rózsaszín kisbabának, akit mindenki a nap hősének
tekint. Egy történetet hallottam egy ilyen örömtelinek
induló keresztelésről. Kemény hideg télen volt a kisbaba
keresztelője. A templomból hazatérők alig
várták, hogy nehéz bundáikat ledobják
magukról. A házigazda pálinkát kínált körbe, a
hangulat egyre emelkedett, aztán valakinek
eszébe jutott: de hol van a nap hőse? A dermedt
csöndben lassan indultak az ágy felé,
ahová megérkezésükkor a babát
letették. Halálos csend volt a
ledobált kabátok alatt. A
megfulladt kicsin már nem
tudtak segíteni. Keresztelői
házibuli – vagy keresztség?
Nem mellékes a szomorú történet
után így feltenni a kérdést. Felszínessé
váló hitéletünk ezen a téren is megújulásra szorul. De hát
nem örömünnep a keresztelő? Feltétlenül igen! De az
Úrban való öröm ünnepe, mert:
1. A keresztség az Úr bizonyságtétele arról, hogy Ő szeret

minket. Mindent és mindenkit megelőzően. Az édesanya
még nem tudja, hogy élet fogant a szíve alatt, Ő már eleve
ismeri magzatunkat, még nem érzékelte apró mozdulá-
sait, Ő már szeretetében elindult, hogy gyermekévé for-
málja alaktalan testét, még nem ismeri nemét, Ő már
elkészítette tanítványi jövendőjét. A szülő még semmit
sem adott magzatának, Ő már életét, vérét adta érte,
hogy ezzel pecsételje el magának. Hát nem ok ez az
örvendezésre?
2. A keresztség a szülők és keresztszülők bizonyságtétele
arról, hogy Istennek azt a semmihez nem fogható
ajándékát hitben elfogadják, és az Úr eszközei lesznek
engedelmesen. Tudom, hogy ott és akkor ezt a
felelősséget teljes komolyságban átérezni, a hitben való
nevelés napokra lebontott feladatait felfogni nem lehet, de

az nem is egy óra ajándéka vagy
gyötrelme, hanem egy egész Istennel
együtt járó életé. Sokszor könnyes-
verítékes imádságban formálódik maga a

szülő is, hogy alázatos eszközévé válhas-
son a kegyelemnek.

3. A keresztség a gyülekezet
bizonyságtétele is. A Test

öröme az új tagért, a
testvérért, az érte és neki

való szolgálat lehető-
ségének ajándékáért.

Bizonyságtétel a Krisztusban,
mint főben való növekedésről,

alkalom a szentek közösségének valósága
megélésére.
Ezt a hármas örömet soha nem takarhatja, nem rejtheti el
emberi örömek takarója.

Szülők és keresztszülők
fogadalomtétele

1. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyer-
mek az Atya, a Fiú és a Szentlélek
Isten szövetségébe, a keresztyén
Anyaszentegyházba a szent
keresztség által befogadtassék?
Akarjátok-e? Felelet: Akarjuk
2. Ígéritek-e, hogy e kisgyermeket
mostantól fogva úgy nevelitek és
neveltetitek, hogy az Atya, Fiú,
Szentlélek Istenbe vetett hitéről,
majd ő maga önként tegyen vallást a
gyülekezet előtt a konfirmáció
alkalmával?
Ígéritek-e? Felelet: Ígérjük. 

Keresztelési ének
Debrecen  1774
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Farkas József

A test feltámadása
Különbséget kell tennünk a feltámadás ténye és e

tény jelentősége között. Legtöbben a külsőleg is észlelt
tényeket, jelenségeket szeretnék ellenőrizni, bizonyítani,
vagy cáfolni. Az Újszövetség azonban inkább a feltá-
madás jelentőségét hangsúlyozza. A „tényekről” most
csak ennyit. Valami egyedülállót, rendkívülit éltek át az
asszonyok és az apostolok húsvét napján és az utána
következő napokon. Ámde amikor ezeket az élményeket
el akarták mondani, kiderült, hogy milyen szegényesek,
földhöz ragadtak az emberi szavak. Nem tudják igazán
közölni a húsvéti csoda lényegét.

A szemtanúkról tudjuk, hogy egyszerű emberek
voltak. Nem rendelkeztek sem a görög filozófia pontosra
csiszolt szókészletével, sem a keleti misztika még
finomabb szótárával és képtárával. Arra azonban már
nem gondolunk, hogy a húsvéti élménnyel megajándéko-
zott asszonyok és férfiak mind zsidók voltak és nem
tudták függetleníteni magukat azoktól a
feltámadásképzetektől, amelyek akkor a vallásos gondol-
kodást meghatározták. A nép többsége Jézus korában
már hitt a feltámadásban, de rendkívül primitív módon:
úgy gondolták, hogy egyszerűen föléled a test, és aki
feltámad, ott folytatja az életét, ahol meglepte a halál.
Amikor a zsidókkal vitáztak, a keresztyének közül is
sokan így beszéltek: Jézus holtteste megelevenedett.
Visszaszállt belé az élet és kijött a sírbarlangból. De ha
csak ennyi történt, hogyan tudott Jézus a zárt ajtókon át
megjelenni a tanítványok körében? Hogyan tudott egysz-
erre Jeruzsálemben, máskor meg szinte ugyanabban az
időben Galileában megjelenni?

Pál apostol keményen vitázik ezzel a primitív és
téves elképzeléssel. „Azt pedig állítom atyámfiai, hogy
test és vér nem örökölheti Isten országát.” (1Kor.15,50). Itt
látszik leginkább, hogy milyen erőtelenek és valóban föld-
höz tapadtak a szavaink. Amikor a “test” feltámadásáról
beszélünk, óhatatlanul erre a mostani hús-vér testre gon-
dolunk. Nem könnyű ettől a gyermeteg elképzeléstől
megszabadulni. Az apostol kemény erőfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy meggyőzze a hívőket: más
értelemben is lehet „testről” beszélni. Egyszerű hasonlat:
Az Isten által teremtett igazi önmagunkat most ez a hús-
vér test hordozza, mint egy edény a tartalmat. De
ugyanez a „tartalom” elképzelhető más „edényben” is.
„Vannak földi testek és vannak mennyei testek…elvettetik
érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test,
van lelki test is…” (1Kor 15). Az apostol szilárd
meggyőződése szerint Jézus nem “érzéki testben, hanem
„lelki” testben támadt fel. Erről alig tudunk közelebbit,
legfeljebb annyit, hogy egészen más, mint amilyen Jézus
földi teste volt. Ezek után itt dörömböl a kérdés: Ha ezek
a „tények”, mi a „jelentőségük” ezeknek?

Először is az, hogy nem megsiratni való tragédia
történt a golgotai kereszten. Önként vállalt áldozati halál
volt a kereszthalál. És az Isten igent mondott erre a halál-
ra. Jézus feltámasztásával Isten „hitelesítette” Jézus
egész életművét, tanítását, csodáit és főként az áldozati

halált. Jézus élete és halála hitelesen tükrözte: ilyen az
Isten. Ilyen mélységekbe száll le az emberért, az emberek
iránti szeretetében, a bűnösök iránti irgalmasságában,
üdvözítő kegyelmében.

E legfőbb üzenet mellett nem elhanyagolható az
a másik evangélium sem, hogy van folytatás, van örök
élet, van feltámadás. Jézus volt „az első zsenge”, utána
mi is feltámadunk. Nem földi testben, hanem az övéhez
hasonló mennyei testben. A mi valóságos emberi életünk,
erkölcsi minőségünk folytatódik az örök életben.

Pilinszky János

Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyõzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Vass Tamás garfikája 
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Mindig szerettem a nevetést
A vásárhelyiek általában ismerik a Sáros utcában

Krón Ernő könyvkötő házát. Szép, régi kapu, hosszú,
keskeny udvar. Egyik kis szoba-konyhás lakrészében
lakik özv. Csatlós Jánosné, Krón Kató néni. Kilencvenkét
évét meghazudtoló szép arca, vidámsága kellemessé
teszi a vele való beszélgetést. Szeret engem az Isten,
mondja. Nemcsak gyerekeim, unokáim látogatnak,
hanem a gyülekezetből is járnak hozzám. Beszélgetünk,
bibliát olvasnak nekem, mert én sajnos már egyre
gyengébben látok. Mondták a gyerekeim, operáltassam
meg a szemem, de minek arra a kis időre, ami még hátra-
van? Hat éve halt meg a férjem, Vásárhelyen lakik a lá-
nyom, Katóka és két gyermeke. Huba fiam
Sepsiszentgyörgyön építészmérnök, az ő fia
Magyarországon él. Nagyobbik fiam, Csaba teológusként
börtönbe került az 1956-os forradalom megtorlásaként.
Ötévi börtön után hazakerült, s pár év múlva motor-
kerékpár-baleset áldozata lett. Édesapám könyvkötő volt,
ő jelentette meg a Székely Kalendáriumot. A ház végén
levő szoba az utcára nyílott, ott volt a műhely, ahol én is
sokszor segítettem. Hatan voltunk testvérek: öt leány és
egy fiú. Édesapám katolikus volt, édesanyám református.
A szüleim között soha nem volt vallási vita, annál inkább
Krón nagymamával. A zárdában végeztük az iskolát,
legjobban az éneket, a zongorát szerettem. Muzikális
család voltunk, énekeltünk, táncoltunk, a nővérem
hegedült, én zongoráztam, édesapám énekelt a katolikus
férfidalárdában.  
Soha nem gondoltam arra, hogy papné leszek. Csatlós
Jánost akkor ismertem meg, amikor, mint a református
kollégium végzős diákja részt vett egy sportversenyen.
Az ő csapatuk nyert, s mint a legmagasabb sportoló, ő
vitte a vándorzászlót. A szüleim jó szemmel nézték ezt a
kapcsolatot, s miután elvégezte a teológiát, 1934-ben
összeházasodtunk. Meghívtak Felőrbe, ott született
Csaba fiam. Rövid idő múlva Magyardellőre költöztünk,
ahol Huba jött a világra. A bécsi döntéskor ez a falu
Romániában maradt. Én a gyerekekkel Vásárhelyre
költöztem, apuka (így hívtam a férjemet) a hivatalos

átadásig Magyardellőn lakott, s közöttünk az országhatár.
Költözéskor a holminkat szekérrel hozták a határig, ott

átrakták teherautókra. A gyönyörű
ebédlőbútorom csupa sár, mocsok lett.
Vásárhelyen béreltünk egy lakást,
apuka a városházán a liszt-cukorjegy
kiosztásával foglalkozott. Ott ismerte és
hívta meg az akkor anyaegyházzá vált
Toldalagra szolgálni Tolvay Ferenc. Itt
pár évig hirdette az igét, egyszer én is
elmentem vele. Sárpataknál nem volt
híd, a németek felrobbantották, kompon
kellett átkelni. A Maros túlsó partján várt
Tolvay Ferenc kocsija. Én szépen
felöltözve, gyönyörű kalappal,
jókedvűen sokkal fiatalabbnak látszot-
tam a férjemnél. A kocsis hallotta, hogy
„apukának” szólítom őt, azt hitte, hogy a
leánya vagyok. Rövidesen Barátosra
hívták meg az uramat. Gazdag, nagy
gyülekezet volt Háromszéken. A papi-
lakban minden bútorom elfért, a

vendégszobában almát tartottunk.            A faluban nem
jártak népviseletben, mint a Maros mentén, hanem városi
ruhában. Volt egy gyönyörű szürke kalapom, pár hét
múlva az ottani asszonyok egy része ugyanolyant viselt.
Anyagilag nagyon jól voltunk, de nem jártak templomba
az emberek, s emiatt apuka nagyon sokat búsult. Délután
nem jött senki, de az uram azt mondta a harangozónak,
hogy hárman vagyunk: Isten, maga és én, s az isten-
tiszteletet megtartotta. Barátoson született Katóka.  
Szerettem volna közelebb kerülni Vásárhelyhez, meg
apuka is szívesebben szolgált volna templomosabb
gyülekezetben, így elfogadta a meghívást Mezőfelébe.
Nagy szeretettel fogadtak, én mondtam, hogy ingyen kán-
torizálok, úgyis ott vagyok a templomban. Itt laktunk hét
évig, nagyon sajnálták, amikor átköltöztünk
Marosszentgyörgyre, de innen könnyebb volt Katóka
iskoláztatása. Templom nem volt, csak imaház, a papilak
is kicsi. A város melletti falu azokban az években duzzadt
fel, mindenki hozta magával annak a helynek a szokásait,
ahonnan jött, nem volt egységes a gyülekezet, de azért itt
is szerettük, sokan jártak templomba. 
1975-ben mentünk nyugdíjba, ide költöztünk, a szülői
házba. Amíg tudtam, gondoztam a virágaimat, most már
nem látok.
Egyik bánatom az életben az volt, hogy mindig szerettem
a nevetést, éneket, táncot, vidámságot, de apuka mindig
olyan komoly volt. Sokszor megtörtént, hogy esténként
zongoráztam, énekeltem, a falu fiatalsága leült a parókia
elé a sánc szélére hallgatni, de ő csak dolgozott az
irodában, észre sem vette.
Egyszer hallottam Hegedűs Lóránt igehirdetésében, hogy
mindnyájan álarcot viselünk. Hát így is van. Sokszor kel-
lett megmenteni egy-egy nehéz helyzetet jókedvű beszél-
getéssel, amikor apuka csak hallgatott. Az álarcot nem
rossz szándékból viseljük, hanem hogy mások ne vegyék
észre, ha elkeseredettek, szomorúak vagyunk; legyen
nekik könnyebb mellettünk az élet. 

T.I.

Kató néni dédunokáival



Pünkösdi szokások
A többi nagy egyházi ünnephez hasonlóan

pünkösd is magához vonzotta a különböző eredetű és
korú népszokásokat. Ezek közül az európai népek
körében legrégibbnek a pünkösdi királyság tűnik. A ma-
gyar pünkösdi királyt ügyességi játékok, főleg lóverseny
során választották. Az a legény lett a király, aki a legügye-
sebbnek, legerősebbnek bizonyult. Pünkösd elmúltával a
királysága is véget ért. „Uralkodása” még sem volt
hiábavaló, mert rendszerint a pünkösdi királyból lett a
legénybíró, aki egy évig vezette a legénysereget.
A pünkösdi királyságnál sokkal szívósabbnak bizonyult a
pünkösdi királynőjárás szokása. A falvak leányai és
legényei királynőt és királyt választanák, s azokat kísérve
a fiatalság pünkösd ünnepén végigjárja az utcákat. 

A pünkösdi királynőjárás
szokása a sóvidéki falvakban
napjainkban is kedvelt dra-
matikus szokásjáték. A játék
neve ezekben a falvakban:
hesspávázás. 
A pünkösdölő ének kezdő sora
– Hess páva, hess páva! – vált
a szokásjáték nevévé.
Alsósófalván és Parajdon nap-
jainkban is indulnak falujáró,
adománygyűjtő útjukra a hess-
pávázó csapatok. Kora reggeli
órákban indulnak és bejárják
az egész falut. A menet élén a

király halad, bal oldalán a királyné, utánuk két sorban a
zászlósok. Mindkét faluban ugyanarra a dallamra kevés
eltéréssel ugyanazt a szöveget éneklik.  A hesspávázók
énekének hallatán minden háznál kinyílnak az ablakok és
kapuk. A felnőttek az utcára tódulnak, magukhoz intik a
királyt és átadják adományukat. Rövid pihenőkkel

megszakítva a gyermekek több órán át énekelnek.
A magyar néprajzi tájakon sokfelé szokás a

májusfa állítás, és a leányok kapujának virágokkal
díszítése. Ez utóbbi a pünkösdi virágozás, melyet a
marosszéki Mezőség több falujában napjainkban is
gyakorolnak. A pünkösdi virág, koszorú, korona, vagy
bolthajtás a szerelmi ajándékok közé tartozik. Szabédon,
Bergenyében, Csittszentivánon annak a leánynak virá-
gozza ki a kapuját a legény, akinek udvarol, akit nem-
sokára feleségül vesz. A legények az erdőből fenyőágakat
vagy más, kizöldült ágakat hoznak s azokat bolt-
hajtásszerűen a lányok kapujára erősítik. Az ágakat
virágfüzérekkel, csokrokkal díszítik. A fiatalabb legények,
suhancok virágcsokrokkal járják az utcákat és kopogtat-
nak annak a leánynak az ablakán, akinek egy-egy csokrot
szánnak. A leány a csokorért csókkal fizet. Reggel csak
az idős asszonyok bosszankodnak, akik észreveszik,
hogy virágoskertjükből eltűntek a bazsarózsák. Panitban
nemcsak a férjhezmenendő nagylányok kapuját virágoz-
zák ki, hanem a serdülőkét is. Azok kaphatnak először
koszorút, koronát, akik abban az évben konfirmáltak.

Korunk elidegenedett embere sokszor értetlenül
áll egy-egy közösség, csoport szokásai, hagyományai
előtt, még ha ugyanahhoz a néphez, nemzethez is tar-
tozik, mint a szokás gyakorlói. Ne feledjük, hogy a mai
népszokások évszázadok rítusait, képzeteit, szimbólumait
őrzik. Azért maradtak fenn, mert egy-egy népcsoport a
saját kultúrájába olvasztotta. Értékrendjének,
világképének, ízlésének megfelelően átalakította, új jelen-
tésekkel ruházta fel. Éppen ezért mindig volt élő,
érvényes jelentésük és funkciójuk a szokásoknak.

Pünkösdi népszokásaink az emberi élet legszebb
idejéhez, a fiatalsághoz kapcsolódnak: fiatalos erőpróba,
játékkedv, szerelem, párosítás, az emberi élet
folytonossága fejeződik ki bennük.
(részlet Barabás László: Karácsonytól Pünkösdi c.
könyvéből)
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Népi megfigyelések

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.

Sipos Domokos

Pünkösd

Szívem, te szegény, bús madár!
Ne kérdezd, hogy hol késnek 
A kettõs tüzes nyelvek.
Hiába zokogsz,
Poshadt lelkekkel csudák nem történnek!
Azért én mégis kiengedlek.
Repülj szívem!
Nem baj, ha bukdácsolsz
S kegyetlenül véresre tépnek.
Vergõdésed a biztos üzenet,
Hogy indul már a sebes szél zúgása,
Isten markából felröppen
S felénk szárnyal a megváltás fehér galambja!

Június 8. Medárd
Hogyha Medárd pityereg,
negyven napig csepereg.

Július 26. Anna
Erős tél lesz, amint mondják,
ha bolyt alkotnak a hangyák.

Augusztus 10. Lőrinc
Ha Lőrinckor sár ragad,
eheted a dinnyét magad. 



8.old
Mária és Márta magazin

Hangos gyermekcsapat fogadott, amikor
beléptem az Eminescu utca 30 szám alatti otthon
udvarára. A kapu nem volt kulcsra zárva. Más,
szokványos délelőttön csend üli meg az udvart, a
gyerekek – kettő kivételével – óvodába, iskolába járnak.

Amint közeledtem feléjük, elömbe jöttek: -Te
kinek az anyukája vagy? – kíváncsiskodtak. Legutóbbi
ittjártam óta kisebb lett az udvar, nőtt a beépített terület.
Angolok anyagi támogatásával új épületrésszel bővült a
Lídia Otthon – ebben a részben rendezték be a tágas

ebédlőt és a fiúk hálószobáját.
Az évek során megnőttek a gyerekek.
A nagy fiúknak szükség volt egy külön
hálószobára. A munkálatokat a tavaly
fejezték be. Ma már a Lazarenum
Keresztyén Alapítvány keretében
működő, református gyermekotthon 20
árva vagy elhagyott gyermeknek ad
otthont. Ez a ház, még ha hosszú
időnek is kell eltelnie, biztos otthona
lesz az itt élőknek, egy olyan hely, ahol
mindig megértésre, szeretetre,
melegségre találnak.

Szabó Lídia, az otthon ügyvezető-igazgatója a
ház működéséről, célkitűzéseiről tájékoztat:

-1993. október 24-én nyitotta meg kapuit az
otthon, az idén tíz éve, hogy folyamatosan működik.
A gyámhatóság helyezi ki a gyerekeket a mi felügyeletünk
alá, kórházban „felejtett”, nehéz körülmények között élő,

szegény családok gyermekei kerülnek ide. Van olyan, akit
örökbe fogadtak és elvittek innen, van olyan, aki
különböző okok miatt kikerült a házból, de legtöbbjük 4-5
éve, sőt egyikük 7 éve lakója az otthonnak. Sokuknak van
édesanyja, családja, testvére.

Az otthonban nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó,
családias légkör megteremtésére törekednek. Pótanyuka
rendszerrel dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a hét nevelő,
két pedagógus, egy pszichológus munkatárs 2-2 gyermek
szükségleteit, testi, lelki, érzelmi, értelmi fejlődését

követik. Nyilvántartják születés-
napjukat, kívánságaikat, követik óvo-
dai, iskolai fejlődésüket, részt
vesznek a szülőértekezleteken,
ünnepélyeken. Hétvégeken haza-
viszik saját otthonukba. Közvetlen a
kapcsolat pótanyukák és gyermekeik
között, olyannyira, hogy a gyerekek
örömmel elfelejtik a „pót” szócskát.

- Ezek a gyerekek halmozot-
tan sérültek, akik nem a „fészek-
melegbe” érkeztek erre a világra,
hanem csak „lettek” és ezért szüleik
hamar elhagyták őket vagy egyál-
talán nem gondoskodtak róluk.
Emberi méltóságukat taposták sárba
– vélekedik Lídia.

Az árvaság helyzetén és lel-
kiállapotán próbál enyhíteni az itt dol-
gozó lelkes csapat. Nagyon sokféle
tevékenység folyik az otthonban,
melyek által szellemi, lelki, erkölcsi

értékeket igyekeznek továbbadni a gyerekeknek.
Mindenekelőtt keresztyén nevelésben részesülnek.
Mindnyájukat reformátusnak keresztelték, vallásórára,
vasárnapi istentiszteletre, templomba járnak a
pótanyukákkal együtt. Egyikük konfirmált már, négyen
elsőéves konfirmációi előkészítőre járnak. Húsvétkor kis

Borsos Melinda

Árvaságra születni
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műsorral lepték meg a szomszédos öregotthon lakóit. 

Az otthon a társadalomba való beilleszkedésben
is segíteni kíván. Szeretné megtanítani a gyerekeket arra,
hogy majd, mint felnőttek, miként álljanak meg a világban.
Már most vannak feladataik a házban. Saját szobáik rend-
betétele mellett, beosztás szerint, a közösségért is dolgo-
znak a konyhán, az udvaron, vagy bevásárolnak.

Míg mindezekről mesél Lídia, néha elszomorodik,
máskor fellelkesül. Ilyen ez a munka: sok nehézsége és
sok öröme van. Az eredményeken és eredménytelen-
ségeken túl szeretetben felvállalni és hordozni ezeket a
kis emberéleteket nem egyszerű feladat.

Még beszélgetünk egy kicsit az udvaron. Attila és
Sz. Isti, a mai szolgálatosok, az ebédlőben takarítanak.
Esőre áll az idő. – Még a bicikliket is a helyükre kell tenni,
. néz ki az ablakon Attila – aztán mehetünk barkácsolni. A
kisebbek lefeküdtek. Elcsendesül a ház. Ebéd után min-
denkinek pihennie kell. Ma még meglepetés várja őket.
Írországi támogatók jóvoltából a McDonald’s-ban
vendégeskedhetnek. Hát igen, kivételes nap a mai!

Miután elköszönök Lídiától, újraolvasom az
otthont népszerűsítő szórólap mottóját: „A szegénynek és
árvának, a nyomorultnak és elhagyatottnak adjatok
igazságot” (Zsolt.82,3). Felvetődik bennem a kérdés: ki és
hogyan szerez igazságot ezeknek a gyerekeknek, hogyan
nyerhetik vissza emberi méltóságukat, és miként találnak
vissza az otthon kapuján túli életbe?

Japán népmese
Sült hal illata, pénz csörgése
Egy városka szélén két ember élt egymás szomszéd-

ságában: a szegény foltozóvarga meg a gazdag kalmár. A varga egész nap foltozott, kopácsolt, mégsem tudott zöld
ágra vergődni, még kenyérre is szűkösen telt neki. A kalmár meg gazdag volt, nem látott szükséget semmiben. Sült
halat árult, abból gazdagodott meg. Egész nap sütötte a halat, gyűlt rá a nép, jól megfizették. 

A szegény varga, akinek puszta kenyér volt az ebédje, kimódolta, hogyan csaphatja be az éhséget. Déltájban
elővette a kenyerét, odaült a szomszéd kerítése tövébe, tört egy darabkát a kenyérből, és szippantott hozzá egy jót a
sült hal illatából. Egy falás kenyér, egy szippantás sülthal-illat  -  úgy érezte a végén, hogy amikor elfogyott a kenyér,
hogy jóízű halat is evett a kenyérrel.

Így ebédelgetett jó ideig. Egy nap aztán észrevette a fukar kalmár a szegény varga mesterkedését. Megállt a kerítés
előtt, és átkiáltott a vargához:

-      Hallod-e! Azt hiszed, hogy ingyen adom a halam illatát? A sült halért pénzt adnak az embernek, hát az illatért
is pénz jár! Minden ebéd után tíz rézpénzt adsz ezután, ha nem, börtönbe csukatlak!

Nem szólt a varga semmit, hanem befordult a házba és betett egy kis bögrébe néhány rézpénzt. Visszament a
kalmárhoz, és csörgetni kezdte előtte a bögrébe dobott pénzeket. Csörgette egy darabig, aztán így szólt:

-      Most már aztán, kalmár uram, nem tartozom semmivel!
Megmérgesedett a kalmár, majd megpukkadt dühében.

-      Hogyne tartoznál, te akasztófavirág! Dehogyisnem tartozol!
-      De hiszen fizettem!
-      Fizettél? Nekem? Mikor?
-      Sült hal illatáért rézpénz csörgése a fizetség. Igaz, az én orrom többet kapott, mint a te füled. Ezért, ha úgy

gondolod, hogy még adósod vagyok, csörgethetem tovább is.
A kapzsi kalmár megértette, hogy bolonddá tették. Nem kért többet a pénzcsörgésből,
s szégyenkezve kullogott a boltjába.



Hogy lett a 
TÁSKÁBÓL SÓSKA ?

Így: 
TÁSKA - SÁSKA -

SÓSKA
Minden lépéskor csak egyetlen

betűt szabad cserélni, úgy, hogy min-
den lépésnél értelmes szó alakuljon!

1. Hogy lesz JÓSKÁból   TÁSka ?
2. Hogy lesz PÁVÁból LIBA ?
3. Hogy lesz VÍZbõl HÁZ ?
4. Hogy válik a VÉR VÍZzé ?
5. Hogy lesz a SÖRbõl TEJ ?
6. Hogy lesz a LÁBból FEJ ?
7. Hogy lesz a DALból ZAJ ?
8. Hogy lesz a RETEKbõl RÉTES ?
9. Hogy lesz a TEÁból VAJ ?
10. Hogy lesz a SARUból HAMU ?
11. Hogy lesz a BABÁból BÁBU ?
12. Hogy lesz a ZÁRból HÁZ ?
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GG yy ee rr ee kk oo ll dd aa ll Lukátsi Vilma
Ezüst vers

Ezüst folyó ezüst hátán
ezüst vízen ezüst bárka,

hold ezüstje hidat renget,
de a kislány azt nem látja,

szempilláján ezüst könnycsepp,
ki nem csordul, le nem gördül,
összekulcsolt két keze közt

emlék-orsó lassan pördül:
ezüst szállal rég befonta
és ezüst lett a koporsó,
befelé hulló könnyektõl

tele lett az ezüst korsó…
Árvasága fájó terhét
alig bírja már emelni,

de jó lenne ezt a terhet
Isten kezébe letenni!

Mély sóhajjal néz az égre,
nem talál szót, nem is bánja,

ezüstfényû csillagok közt
Édesanyja szemét látja.

O L V A S D  É S  V Á L A S Z O L J !

Ezért a fiúért könyörögtem (I Sám 1, 27)
Olv:  1 Sám 1,20-27.

Minden esztendőben van egy vasárnap, amit annak szentelünk, hogy szá-
mon vegyük: milyen nagy ajándékai Istennek az édesanyák, mennyi min-
dent köszönhetünk nekik, mennyi hálával tartozunk szeretetükért, odaadá-
sukért, értünk mondott imádságukért. Ez a számbavétel azonban nem
szorítkozhat csupán az emberi érzelmek világára, sőt, azon felülemelkedve,
keresztyénekként, Istent dicsőítjük azért az áldásért, amelyet az édesanyák
által kapunk. Azért fontos ezt így tennünk, mert ők maguk is áldott szol-
gálatukkal túlmutatnak önmagukon: Isten felé. 
Sámuel édesanyja is ezt teszi, fia születése előtt és után, sírása, vívódása,
imádsága vagy erős fogadalma betartása idején, azaz mindig Istenre mutat,
aki teljesítette kérését. Bárcsak minél több ilyen édesanya lenne, aki úgy
kéri, úgy fogadja gyermekét, mint Isten nagy ajándékát, s úgy szenteli egész
életére az Úrnak, hogy ezzel nem önmagát helyez ai dicsőség fényébe,
hanem egyedül Istent, akinek egész életén át szolgálni akar. A szívünkhöz
nőtt májusi vasárnapon mi is Istent dicsőítsük az édesanyák által kapott
áldásokért.

1. Hogy hívták Sámuel édesanyját? (1Sám 1,20) 
2. Mi a Sámuel név jelentése? (1Sám 1,20) 
3. Sámuel édesanyja hol szentelte az Úr szolgálatára gyermekét? (1Sám 1, 24)

Silóban

Anna
AzÚrtólkértemõt
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Erdős B. Zoltán

Kertünk szépségének titka
Nem egyszer hallottunk, arról, hogy az

emberekhez hasonlóan a növényeknek is vannak érzé-
seik. Bebizonyították, hogy nem csak éreznek, hanem
kommunikálnak is egymás között. 
Meghívom önöket egy csodálatos utazásra a növények
varázslatos világába.
Bármilyen furcsának is tűnik, a növények élete is éppen
olyan mozgalmas és zűrzavaros, akárcsak az embereké.
A növények is fájdalmat tudnak okozni egymásnak, akárc-
sak az emberek. 
Mindenkinek van valamilyen fajta növénye a lakásában
vagy kertjében és néha annak ellenére, hogy rendszere-
sen öntözi, fényre teszi, megfelelő hőmérsékletet biztosít
számukra, mégsem növekednek megfelelőképpen.          A
növények igazi kedvelői jobban bele kell lássanak
növényeik életébe, hogy megérthessék őket. Vannak
növények melyek egyszerűen nem tudják elviselni
egymás jelenlétét. Például sosem szabad egy vázába
tenni tulipánt és nárciszt, a borostyán sem marad meg a
tulipán mellett. A gyöngyvirág illatát sem viseli el sok más
virág.
Sok minden történik a növények világában. Ez a világ egy
írott törvények nélküli igazi egység, amelybe, ha
felelőtlenül beavatkozunk, sok kárt teszünk. 
A következőkben néhány jó tanácsot ajánlok figyelmükbe:
A piros cékla szereti a gyalogpaszuly, a hagyma, és a ka-
ralábé társaságát.
A zöldhagyma az almafa alatt szereti, az megvédi őt a
rozsdától.
A paszuly jól fejlődik, ha a sorok közé fehérkáposztát,
murkot, céklát, uborkát vagy karfiolt vetünk. 
A csalánt nem szabad kiirtani kertünkből, mert
mészkőben gazdagítja  a talajt, vonzza a pillangók

sokaságát.
Az árvacsalán minden növénynek jót tesz. 
A lóhere jót tesz a zöldségeknek, mivel leköti a talajban a
nitrogént.
A saláta jól érzi magát a murok és az eper társaságában. 
A majoránna elűzi a pókokat, a gyíkokat és a hangyákat.
A torma csípősségének köszönhetően, a krumpliparcella
négy sarkába ültetve, megvédi azt minden betegségtől.
A petrezselyem jót tesz a rózsának.
A retek környezetében gyorsabban és jobban fejlődnek a
zöldségek.
A rozmaring távol tartja a rovarokat, és jól érzi magát a
szalvia társaságában. 
A feketenadály segíti a murkot, hogy ellenálljon a boga-
raknak. 
A napraforgót Oroszországban mindig a gabonafélék
közelébe vetik, tánol tartja a rágcsálókat. 
Az uborka is szereti a napraforgó társaságát.

Cserefalvi tanfolyamok

A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma által szervezett nőszövetségi tanfolyamok időpontja és
témája:

* Július 11 - 21: Önértékelés, prevenció
o    július 11 - 15 (I. év számára): Önismeret, érzelmek, kívánságok, igények, odafigyelés,

kommunikáció, önértékelés, mások értékelése

o    július 16 - 21 (II. év számára): Nő a társadalomban, nő a munkahelyen, emberi jogok,
szexualitás, családtervezés

Erre a tanfolyamra 18-30 év közötti fiatal lányokat, asszonyokat várunk.
* Augusztus 8 - 13: Önismeret (II. év számára)

Identitásom oszlopai, családi címer, származás, saját értékek nevelése, partnerkapcsolatok,
szexualitás, konfliktusmegoldás.

* Október 6 - 11: Ép testben ép lélek
Stressz és egészség, kommunikáció, veszteségek lelki feldolgozása, család és lelki
egészség, különböző betegségek megelőzése.

Szeretettel hívjuk a gyülekezetek lányait, asszonyait. A helyeket jelentkezési sorrendbe töltjük be. A részvé-
tel ingyenes. Jelentkezni telefonon: 0265-333300, 0265-214975; vagy e-mailen: csoos@fx.ro
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Jelen rejtvényünkben folytatjuk a
Mezőség bemutatását. Néhány jeles
szülöttjére, illetve e tájegység érdekes-
ségére szeretnénk felhívni a figyelmet.
Vízszintes: 1. Mezőbándon született
híres “képíró”, Bethlen Gábor
mennyezetfestője. Ő díszítette a gyulafe-
hérvári és alvinci kastélyokat
13.Baltikumban élő emberek
14. Csillagunk a ...., 15. Oroszországi
folyó. Kanyarjáról történészeink sokat
írnak 16. Becézett Erika 17. Karima
nélküli női kalap 19. Becézett Jolán
21. Károli Gáspár 22. Titokban figyelőt 24. Rómában 55,
25. Fél zsák 27. Hihetetlen 29. Nem adott, hanem...
31. Nagyapa /é.h./ 32. E mocsár 33. Boráról híres,
Beszterce vidéki nagyközség 34. Ábrándos képzelődés
35. Keleti autó márka 36. Gyermekek kedvence
37. Eszményítő kép /I/ 38. Ragozott névmás 39. Fél nóta!
40. Fémhuzal? 43. Állóvíz 44. Becézett András 46. Régi
47. Természeti környezetben élő 48. Becézett Ágnes
50. A Maros testvérfolyója 52. Nevelő 55. Illatos virágú fa
56. A XIX. század egyik legjelesebb, méltatlanul elfelejtett
erdélyi festője /1818-1890/. Faluja a mezőségi Septér
volt. 

Függőleges: 1. Névnapja július 17-én van. Az idős Gerőt.
3. Félig ülteti! 4. Részvénytársaság 5. Iskolában szol-
gálatos 6. Régi kun-magyar név 7. Inga fele! 8. A Máté ev.
23. részében, Jézus 7 alkalommal kezdi e szóval intelmeit
9. Gondozott 10. Összetört dió /é.h./ ! 11. Fél sokk!
12. Becézett Enikő 18. A Székely Mezőség kis faluja. Itt
született Musnai László jeles teológusunk, valamint Kiss
Ferenc költő, a Mezőség hűséges gondozója 20. Lakatos
Vilma 22. Méhek építménye 23. ...patak. Település a

Gyergyói medencében
25. Gondoztató 26. A Mezőség keleti részét észak-dél
irányban átszelő nagy patak. Forrásvidékén, névadó falu-
jában gyönyörű Wesselényi kastély található
27. Mezőségi nagyközség. Halastavai vannak, határában
virágzik a bazsarózsa. 28. Nyakon hordott ruhadarab
30. Személyes névmás 31. Török mesefigura 33. Fél tető!
34. Adni fog? 36. Gazdag 39. Névtelenségben marad
41. Vissza: tisztító 42. Vissza: majdem rikít /é.h./
44. Levegő angolul 45. Becézett Ilona 47. Határozórag
49. Gála fele! 51. Tanászi Kata 54. Vissza: fűszer
Beküldendők: Vízszintes: 1, 56. Függőleges 18, 26, 27
Az előző számban megjelent rejtvény helyes megfejtése:
Pergő Celesztin, Barcsai Jenő, Kamarás, Mezőbánd.
Könyvjutalomban részesül Csáky Józsefné.
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Locarnói üdítő tea
Hozzávalók: 5 l víz, 4 tasak mentatea, 4 tasak hársfatea, 5 tasak csipkebogyó tea, 50-80 gr cukor, ½ rúd fahéj, ½ cit-
rom, ½ narancs, 3-4 dl almalé.
A teákat a cukorral és a fahéjjal felfőzzük. Azután beletesszük a citromot, narancsot, almalevet, kivesszük a teát és jól
lehűtve fogyasztjuk. Kitűnő üdítőital.

Zöld burgonyasaláta (8-10 személyre)
Hozzávalók: 1,75 kg burgonya, 25 dkg zöldpaszuly, 1 kígyóuborka, 1 kõtés zöldhagyma, 1/8 l zöldségleves (kockából),
½ dl ecet, 1 teáskanál cukor, 3 ág petrezselyemzöld, 1 csokor metélőhagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 1,5 dl joghurt,
1 dl majonéz, 5 dkg napraforgómag, só, bors.
A burgonyát 2o percig főzzük, majd héját lehúzzuk. Közben a kis darabokra vágott paszulyt forrásban levő, sós vízben
kb. 10 percig főzzük. Az uborkát felkockázzuk, az új hagymát felkarikázzuk, a kissé kihűlt burgonyát felszeleteljük.
A levest az ecettel felforraljuk, és sóval, borssal, cukorral ízesítjük. Hozzáadjuk a burgonyát, a paszulyt, az uborkát és
a hagymát. Lefedve, legalább 30 percig állni hagyjuk. Közben a fokhagymát összezúzzuk, a joghurttal, a majonézzel
és a zöld fűszerekkel elkeverjük, sózzuk, borsozzuk. A napraforgó magokat szárazon serpenyőben aranybarnára
pirítjuk. A zöldfűszeres mártást a salátára öntjük, megszórjuk a napraforgómaggal, végül friss petrezselyemzölddel
díszítjük.

Keresztrejtvény

Készítette:Zöld György


