
Második évfolyam

Szent István király intelmei Imre herceghez
X. A kegyességről és az irgalmasságról valamint a többi erényről
Az erények mértéke teszi teljessé a királyok
koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az
erények ura a királyok királya, miként égi
serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele
kerekedjék ki tíz parancsból. Kel, hogy a királyt
kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi
erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt
istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába
tart igényt a király névre, zsarnoknak kell
nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam,
szívem édessége, sarjam jövő reménysége,
kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és
mindenekben a szeretetre támaszkodva ne
csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy
a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a
szomszédokhoz és az itt lakókhoz légy kegyes,
hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez,
aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása
vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas
minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szíved-
ben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot
akarok és nem áldozatot.” Légy türelmes min-
denekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem
azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután
légy erős, nehogy a szerencse túlságosan
felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy
alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és
a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy
mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass.
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy be-
csületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy
szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a
halál ösztönzőjét. 

Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát,
nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba
bejutni. Ámen. 
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A marosszentkirályi templom
kertjében álló Szent István szobor

Hunyadi László alkotása
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Móra Ferenc 

Istenáldotta búza
A búzamezőkről hoztam ezt a mesét, amelynek édes az

íze, mint a bibliai mannának. Tovább adom úgy, ahogy
vettem, azaz, hogy sokkal olcsóbban adom, mint amibe
nekem került.

Mert kalászszedő Mári néni mesélte ezt nekem, akit ülve
találtam a kunágotai tarlón, két keresztbe fektetett
zsákocska mellett.

- Mit visz, szülém ? – kérdeztem a szegény, töpörödött 
öreg kis Noémit.
- Csak vinném, lelkem, ezt a kis felejtett kalászt, mert a 
gazda megengedte, hogy összeszedhessem, de vinni 
már nehéz kereszt ez az én öreg vállamnak.
Fölkaptam a vállamra kalászszedő Mári néni nehéz
keresztjét és míg beértem vele a sárfalú zsellérputriba,
addig mesélte el Mári néni az istenáldotta
búza történetét. Mikor bevégezte, azt tette
hozzá:
- Adja az Isten lelke üdvösségire.

Hát én senkitől se kívánom, hogy vigye az én
keresztemet, hanem aki elolvassa a búza le-
gendáját, annak én is azt teszem hozzá:

- Adja az Isten lelke üdvösségire…
*

Úgy volt az, hogy mikor az Úristen a vilá-
got megteremtette, leküldte az
angyalokat, nézzenek körül idelent,
van-e még valami híja a világnak.
- Van ám, urunk-teremtőnk – jelentet-
ték az angyalok, – mert búzát elfeljtet-
tél teremteni.
- Ejnye, ejnye – csóválta meg az Úristen a fejét
hát  akkor miből sütik az emberek a kalács-   
kenyeret?
- Bizony csak zuzmóból törik, fakéregből ő rlik – pana-     
szolták az angyalok.
-No, ez nem jól van így – tűnődött el az Úristen -, de hát 
mit lehetne itt most már tenni ?

Szerencsére az Úristennek nem jutott eszébe ankétot
összehívni, se a népszövetség nem volt még kitalálva,
mert ha ez a sok okosság már akkor meglett volna, akkor
még ma se volna búza. Ehelyett kiadta az Úristen a
parancsolatot az angyaloknak: 

- Nosza hamar, rázzátok ki az abroszomat az ablakon!
Egy-kettőre fölkapták az angyalok az aranyabroszt az 
Úristen diófa-asztaláról, vitték a csillagablakhoz, ami 
morzsa volt rajta, azt mind kirázták a földre: abból hajtott 
ki idelent a búza. Az ám, csakhogy akkoriban még nem
volt istenáldotta búza a búza. Olyan volt az csak, mint az
árokparton növő vadbúza, amivel a gyerekek szoktak
játszani. Alacsony a szára, tarackos a gyökere, létrás a
kalásza, apró a szeme.
- Ejnye, de hitvány giz-gaz lepte el a földet – mondogat-
ták az emberek és ügyet se vetettek a búzára, hanem 
azután is zuzmóból, meg fakéregből őrölték a kenyeret. 
Mert mindig olyanok voltak az emberek, hogy a jó se kel-
lett nekik, ha rájuk nem parancsolták, ugyan néha még 

akkor sem kellett.
Mindössze két testvér akadt, aki azt mondta, hogy nem

szabad az Isten ajándékát megvetni, hanem legalább is
próbát kell vele csinálni. Az egyik is fogott magának egy
darab búzaföldet, a másik is.
- Isten nevében vessünk – mondta a fiatalabb, akinek 
annyi volt a fia, lánya, ahány az ujja.
- Isten nevében arassunk – mondta az öregebb testvér, 
aki olyan magánosan élt a világban, mint valami öreg 
szilfa a pusztában.
Hát hiszen vetni könnyű volt, mert abban a szél is

segített. Vitte az apró magot, mint a pelyvát s hol sze-
menként hullajtotta el, hol csomósan ágyazta bele a
földbe. Bezzeg nem fújt a szél aratáskor. Sütött a nap,
mint a fűtött kemence, hullott a verejték, mint az eső,
szédelgett a két testvér, mint a beteg. Külön kellett lesza-
kajtani minden szál búzácskát, kézzel kipergetni minden
kalászt s utoljára se lett több az egész termés egy-egy
zsák búzánál. 
Szép, holdvilágos este volt, mikor a fiatalabb testvér

bekötötte a zsákját a tarlón. De ki is nyitotta
mingyárt, felét kiöntötte a szérűre és csak a

másik felét hagyta a zsákban.
- Hát azzal mit akarsz? – kérdezte a

felesége.
- Ezt átviszem a bátyám szérűjére,

odaöntöm az övéhez. 
Nézd, nekünk vannak fiaink,

leányaink, akik segítenek
kenyeret keresni. Neki nincs se kicsi, se
nagy, aki segítségére legyen.
- Isten segítsen meg jó szándékodban! –
igazította az asszony az ura vállára a
zsákot.

Az ember azzal nekivágott az éjszakának.
Hát ahogy a földje széléhez ér és át akar bújni az

eleven sövényen, összeütődik valakivel, annak is zsák
van a hátán, mint neki, az is hátrahökken, mint ő.

- Te vagy az, öccse?
- Én ám, bátya. Hát te hová igyekszel éjszakának ide-
jén?
- Én bizony tehozzád indultam – tette le az öregebb 
testvér is a zsákját. – Azt gondoltam el, hogy meg kell 
azt én nekem feleznem teveled, amit az Isten adott. 
Magános ember vagyok én, kicsivel beérem: ti meg 
sokan vagytok, sok éhes szájat kell megelégítened.
Abban a percben nagyot villant a fejük fölött az ég, hirte-
len meleg szellő kerekedett, fölkapta a zsákokat s ami
búza volt benne, mind szerteszét szórta a világon.
- Legyen megáldva, amit a szeretet megszentelt – 
mosolyodott le az Isten az égből.

S azóta olyan bokros növésű, dús kalászú, kövér
szemű istenáldotta növény a búza. De mikor
gyűlölködés hatalmasodik el az embertestvérek között,
akkor alacsony a szára, tarackos a gyökere, létrás a
kalásza, apró a szeme…

*
- Az Isten tudja, lelkem, mitől van – simogatta meg a
kabátom ujját búcsúzóban kalászszedő Mári néni – de
mintha csupa vadbúza nőne mostanában a világon.
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Tatár Mihályné

Márták és Máriák (6)
A Maros bal partján, Marosvásárhelytől 12 km-re

egy mély völgyben fekszik Székes, a 180 lelkes reformá-
tus kis falu. Nevével az 1567-es adólajstromban
találkozunk elöszőr Zekes néven, 7 családdal.

Tevékeny és lelkes nőszövetsége a kis
gyülekezet közösségi életének motorja. Bibliaórákat a
gyülekezeti teremben, vagy a falu valamelyik házánál
tartják; így az öregebbek is könnyebben eljutnak az
alkalmakra.

Gyereknapra, a bibliahét zárórendezvényeire a
gyerekeknek ajándékot hoznak; gyűjtenek az új harangra;
színházlátogatást, kirándulást, találkozókat szerveznek.
Próbálkoznak házastalákozók, fiatal házasok bibliaórájá-
nak beindításával. Nemrég körzeti nőszövetségi találkozó
helyszíne volt az új, szép gyülekezeti terem. A találkozón
elhangzott előadás, megbeszélés témája volt: A nők
szerepe a gyülekezetben. Ezt a rendezvényt évente
szeretnék megismételni.
A templomba, gyülekezeti terembe kézimunkát
készítenek, a fiatalasszonyok öregeket, betegeket láto-
gatnak, ők látják el a vendégeket ha a holland testvé-
gyülekezet küldöttsége érkezik, ha falutalálkozó vagy
lelkésztalálkozó van.

A nőszövetség magja 10-15 asszony, ők a kis kórus tagjai
is. Öregek, fiatalok szívesen együtt énekelnek, csak a
középkorúak hiányoznak.

A székesi asszonyoktól jó ötletet kaphatnak más
kis létszámú nőszövetségi csoportok. A megyei és kerületi
nőszövetségi alaphoz való hozzájárulás összegét úgy
teremtik elő, hogy adventi koszorúkat készítenek, a
húsváti tojásokhoz búzát csíráztatnak, mindezt a
marosvásárhelyi Cserealji gyülekezet asszonyai
értékesítik, s a befolyt pénz fedezi a szükséges összeget.

Székestől nem messze fekszik a másik kis falu,
Csejd. Az 1567-es adólajstromban 6 kapuval szerepel,
ma 188 lelket számlál a református gyülekezet. Elzárt
völgyben fekszik, de naponta többször van autóbuszjára-
ta Marosvásárhelyre, ez megkönnyíti a munkavállalást és
a piacra járást. Ezzel az autóbusszal járnak a gyerekek is
a marosszentgyörgyi iskolába, a betegek a rendelőbe.

Az utolsó 40 év alatt 20 lelkész váltotta egymást,
emiatt türelmes, kitartó munka szükséges a gyülekezeti
élet újraszervezéséhez.
A nőszövetségnek hivatalosan 28 tagja van, de nem
mindig  van mindenki jelen az összejöveteleken. Ősztől
tavaszig hetente, nyáron kéthetente gyűlnek össze bibli-
aórára a lelkészi lakásban. Szívesen vesznek részt
nőszövetségi találkozókon; a szószékre, úrasztalára, tem-
plomi padokra kézimunkát készítenek, amelyhez a vász-
nat és a cérnát közösen vásárolták. Szeretetszolgálatuk a
beteg, idős asszonyok látogatása; férfiak esetében a
tiszteletes úr egy presbiterrel látogatja meg a beteget.
A születésnapokat közösen ünneplik, felköszöntik
egymást. Nagyon szeretnek énekelni, a holland
vendégeket műsorral és finom falatokkal fogadják. Az
imaházba, vendégházba szőnyeget szőttek, előtte a
rongy felvágását közösen végezték. Az imahéten szolgáló
lelkészeknek hímzett énekeskönyvborítót ajándékoztak; a
hollandokat háziszőttes törlőkkel lepték meg.  Gyűjtést
rendeztek az államo öregotthonnak, színházlátogatást
szerveztek. Az asszonyok feladata gondoskodni arról,
hogy a templomban mindig friss virág legyen.

Jó együtt lenni, együtt dolgozni, vallják a csejdi
asszonyok. Legközelebbi tervük a Kis-Küküllő menti
Gógán falu nőszövetségének fogadása, utána ők látogat-
nak el lelkészük szülőfalujába.

A székesi nőszövetség 

Honunk szebblelkű asszonyinak

Annyi nemes és szép, ami az emberiséget felemeli, a ti nemetek műve. Ti viszitek
karjaitokon életbe a kisded nevendéket, s jó polgárrá nevelitek; a ti nemes tekintetek-
bül szív a férfi lelki erőt, s elszánt bátorságot. S ha léte alkonyodik a haza ügyében,
ti fontok koszorút a homlok körül. Ti vagytok a polgári erény, s nemzetiség védan-
gyalai, mely nélkületek, higyjétek, soha ki nem fejlik, vagy nem sokára elhervad, mert
ti vontok minden körül bájt és életet. Ti emelitek egekbe a port, s halhatatlanságra
a halandót. Üdvözlet és hála néktek!  
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Az Úr velünk volt, 
hordozott, tartott

Özv. Nagy Lászlóné Halmen Irén 1987-tól egy
kövesdombi tömbház nyolcadik emeletén lakik. A mindig
tevékeny, sok beteget, öreget látogató Irénke már
hónapok óta helyhez kötött: többszörös lábtörése korlá-
tozza mozgását.

Marosvásárhelyen született 1926-ban hívő refor-
mátus családban. A cipész édesapa kevés jövedelme és
az édesanya betegsége ellenére szép, boldog gyer-
mekkora volt. A Bethánia Szövetséghez tartozó más
családokkal együtt kirándulni, a Marosra fürdeni jártak. A
Bethlen Kata Református Leánygimnáziumban tanult,
majd a kereskedelmi iskolát végezte. Fiatalon ismerkedett
meg első férjével, az akkor tanítóképzős fiatalemberrel.
Együtt jártak bibliaórákra, ifjúsági órákra. 1945-ben ösze-
házasodtak, de a magyar állampolgárságú férj nem kapott
állandó munkát, ezért kénytelen volt hazatérni
Magyarországra. Féléves kisfiával nemsokára követte
felesége is. Még két gyerekük született, az egyiket
elveszítették, a házasság felbomlott, Irénke a két
gyerekkel hazatért Marosvásárhelyre 1955-ben.

Második férje, Nagy László először a Bethánia
Szövetség utazótitkára, majd teológiai hallgató volt.
A lelkészi diploma megszerzése után 1956-ban kötöttek
házasságot. Első szolgálati helyük Sepsibesenyő volt. A
négyszáz lelkes gyülekezetben nagy szeretettel fogadták,
az itt töltött tizenhárom év alatt született öt lányuk.

Mindketten megtanultak injekciózni, s a
környékről hozzájuk jártak kezelésre. Megismerve a
lelkészcsalád önzetlenségét, segítőkészségét, a hívek
nemcsak testi, hanem lelki bajaikkal is hozzájuk fordultak.
Ezt a mellékszolgálatot használta fel Isten arra, hogy a
lelkigondozói munkát végezhessék. A tizenhárom év alatt
soha nem történt fertőzés, pedig volt eset, hogy a tűket
kifőzni sem volt alkalmuk. 

A lelkész feleségével együtt évente végiglátogatta
a gyülekezetet, s a vasárnap déutáni istentiszteletet is
mindig megtartotta. Énekkart alakítottak, a konyha mindig
megtelt a biblióra részvevőivel. Az esperesi, püspöki vi-
zitáció, a szilveszteri szeretetvendégségek meg-
szervezésekor a presbiter-feleségek szivesen segítettek.

1969-ben Bükkösön anyagilag, lelkileg leromlott
gyülekezetbe kerültek. Az 1970-es árvíz tönkretette a
lelkészi lakást. A javítási munkák nehezen haladtak a
pénz és a segítő kéz hiányában. A lelkész kezdődő
Parkinson-kórja pár év alatt olyan súlyossá vált, hogy
nyugdíjazásra gondolt. A gyülekezet már nagyon
ragaszkodott hozzájuk, kérlelték: „Csak két mondatot
mondjon a templomban, ne menjen el.”

1987-ig Csiha esperes úr minden vasárnap
délutánra küldött lelkészt szolgálni, minden más munkát
Irénke végzett. A gyógyszerek nagyon drágák voltak, az
esperes úr itt is segítségükre sietett. Minden fizetési
napon egy bizonyos összeget az asztalra tett ezekkel a
szavakkal: „Ez Lacinak lesz, gyógyszerre.” Ehhez az
adományhoz minden lelkész hozzátette a magáét.
A bükkösi gyülekezet és a lelkészi család mindinkább
összekovácsolódott. Az anyagi nehézségeket tudva, a

hívek minden szombaton este élelmet vittek, hogy legyen
mivel megkínálni a vendég lelkészt. A bibliaórákon
leginkább asszonyok vettek részt, de az egész
gyülekezetben nőtt az Isten Igéje iránti éhség. A hírdetett
Ige és a papi család tiszta élete, Istenben bízó maga-
tartása nagy hatással volt a bükkösi gyülekezetre.

Nagy Lászlót 1987-ben nyugdíjazták, 1992-ig
viselték együtt a betegség mindinkább rájuk nehezedő
súlyát. 

„Az Úr velünk volt, hordozott, tartott, ahogy
olvashatjuk a V.Mózes 2,7-ben: Mert az Úr, a te Istened
megáldott téged a te kezednek minden munkájában;
tudja, hogy e nagy pusztaságon jársz; immár negyven
esztendeje veled van az Úr, a te Istened, nem
szűkölködtél semmiben” – fejezi be a beszélgetést özv.
Nagy Lászlóné.

Tatár Irén

Nagy Lászlóné középen

Reményik Sándor
Végrendelet

Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.

Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az õszi verõfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre

Semmit se várva és semmit se kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvényekbe szórom.
A holtom után ne keressetek,

Leszek sehol – és mindenütt leszek.



* Az egyházmegye nõszövetségének zászlaja a következõ gyülekezetekben folytatja vándorútját: Mezõpanit (augusz-
tus 17.), Ludastelep (szeptember 7.), Nyárádszentbenedek (szeptember 28.), Gerendkeresztúr (október 19.), Ódellõ
(november 9.), Mezõcsávás (november 30.), Harasztkerék (december 21.).  
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X. nőszövetségi konferencia
Tizedik alkalommal szervezték meg az Erdélyi

Református Egyházkerület Nőszövetségi konferenciáját.
A május 23-25-e között tartott országos szintű ren-
dezvénynek Beszterce adott otthont. Maros megyéből 70
helység egyházközsége képviseltette magát. A háromna-
pos, érdekfeszítő és tanulságos előadásokkal tűzdelt
eseményre neves hazai előadók mentek el.
- Az idei konferencia témája: a magány. Azért vásztottuk 
ezt, mert a résztvevők többsége a közép- és idős 
korosztály tagjai, özvegyek, magukra maradottak –  nyi -
latkozta lapunknak Borsos Melinda, a Marosi Református 
Egyházmegye Nőszövetségének elnöke. Sikeresnek 
ítélte a konferenciát, amely lehetőséget biztosított a 
gyükezetben diakóniai munkát végző asszonyoknak a 
találkozásra, egymásra találásra, tapasztalatcseréra, új 
erővel való feltöltődésre. Megnyitó istentiszteletet Molnár
Jánosné nőszövetségi elnök tartott. Ezután Ötvös József
kerületi misssziói előadó mondott köszöntő beszédet. 

A továbbiakban a besztercei református
gyülekezet és a templom történetét ismertette a
szervezésben oroszlánrészt vállaló András Péter helybeli
lelkipásztor.

Szombaton pszichológusok és lelkészek tartottak
előadásokat. Dr. Albert-Lőrincz Enikő, a kolozsvári
Babes-Bolyai Tudományegyetem tanára a társas
magányról beszélt. A magány már csecsemőkorban
elkezdődhet. A sedülőkorra is jellemző a magány, ekkor a
szülő beavatkozására van szükség. Az élet utolsó
korszaka az öregkor. Ilyenkor egyre gyakrabban érzi
fölöslegesnek magát az idős személy. A szakember
elmondása szerint a kitaszítottság érzése kapcsolatok
teremtésével, odafigyeléssel küzdhető le.

Az öregkort és annak szépségét, az öregedés
elfogadását és kudarcait dolgozta fel Páll Éva lelkész. A
felszólaló rámutatott: lényeges az öregség elfogadása. 
Dr. Bakos Katalin előadásának témája az egészséges
élet volt. Elmondta, ezzel szoros összefüggésben van a
derűs élet, a testi és lelki egyensúly, valamint a remény.

Sitta von Eckardtstein grófnő elmondta, szeretet-
szolgálatot vállalt, melynek keretében anyagi és szellemi
segítséget nyújt a református és evangélikus egyházak-
nak. Az idei nőszövetségi konferencia is hathatós támo-
gatásának eredményeképpen jöhetett létre.

A színes előadásokkal tűzdelt programban ének-
tanulásra, szórakoztató műsorokra, tombolára is szorítot-
tak időt.

Nagy Annamária (Népújság)

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

Bereczki Zsuzsa
Ahol az Úr jár, ott csodák nyílnak

A nőszövetségi találkozók fontosságát több szin-
ten is érzem, már az első lépéstől: a meghívó kézbe
vételekor. Hiszen a készülődés, hívogatás, szervezés
folyamata segít abban, hogy egymásnak, a gyülekezeten
belül, mélyebben a szívébe láthassunk. Fáj a vissza-
utasítás, ajándék az „igen, jövök”, mindkettő a megértés,
a szeretet, elfogadás jegyében dolgozódik fel, s válik
a jézusi pecsétté. Egy kis eldugott faluban élő
asszony számára mindig óriási várakozással,
készülődéssel jár az indulás, a kirándulás,-
így „fertőznek” meg engem is, és csodaként
várom, várjuk a nagy napot, … és eljön az
is. A csoda tovább kísér, hiszen az „együtt“
megélésén túl érezzük az Úr közelségét, a
Rá hagyatkozást, ami csak Jézus jelen-
létében lehetséges. Új, idegen arcok várnak
nagy szeretettel, már szinte meg sem lepődöm,
hiszen benne vagyok, lélegzem egy picit (és nem csak
én) az Ő világában. Az imádságban, az éneklésben fel-
szívódnak a még köztünk levő határok: a másság, a
különbözőség. Marad az egy, a mindent betöltő szeretet.

Manapság olyan ritkán élem meg a minden-
napokban az ilyen intenzív ajándék-perceket. …Ráadásul
az előadások is jók szoktak lenni, szellemi kincsekkel is
gazdagodunk. Így válik egységessé és egésszé az itt

szerzett táplálék: testi-lelki-szellemi. Ez az a minőség, ami
magasan felülmúlja a tudományos konferenciákat, szak-
mai előadásokat, képzéseket. Ezeknél a szellemi táplálék
kerül előtérbe és teljesen elmarad a lelki eledel. Elmarad
az együttlét varázsa, elmaradnak a csodapercek, az
odaadás. Ott passzív hallgató az ember, itt aktívan oda
kell tennem az én részemet is, hogy teljes legyen a
találkozás.

Számomra a kiscsoportos beszélgetések a leg-
fontosabbak, mert itt mindig lehetőség nyílik a kibon-
takozásra, a meghallgatásra, a megértésre. Itt a kis,

szeretetre vágyó, szenvedő én is szót kap, színezve,
azt a palettát, amit a csoport alkot, megérezve,

hogy itt mindenki fontos, itt minden sóhaj, minden
öröm meghallgatásra talál. Még csodálatosabb
mindezt megfigyelni a szeretetvendégség
kötetlen beszélgetéseiben, ahogy csevegnek az

asszonyok, vagy együtt szomorkodnak, később
meg búcsúzkodnak – mintha régóta ismert,

kedves jó baráttól búcsúznának. Nézni kell, de látni
is, meglátni; figyelni kell, de hallani is, meghallani,
észrevenni az apró kis csodákat, hiszen ahol az Úr jár, ott
csodák nyílnak.

Ezést fontosak számomra a nőszövetségi
találkozók, mert nyitott lehet a szívem, és ott Jézus jön
mindnyájunkhoz. 

Áldást kérek minden résztvevő asszony életére,
valamint a szervezők nem is könnyű munkájára.
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Zöld Eszter

A gyógynövények gyűjtéséről…
Nyáron többnyire a gyógynövények virágát, le-

velét, virágzó hajtását (herba) és nyár végén a termését
gyűjtsük. Fontos, hogy csak olyan helyről gyűjtsünk ahhol
nem használtak növény-
védő szereket. A forgalmas
autóutaktól legalább 100
méterre  levő kaszálókról,
legelőkről, parlagon maradt
területekről, erdő szélekről
végezhetünk gyűjtést.

A növények gyűjté-
sét száraz, napos időben
végezzük, a harmat fel-
száradása után. Az illóolaj
tartalmú növények gyűjtését
több napos meleg, száraz
idő előzze meg. A virágokat
és a herbát akkor gyűjtsük,
amikor legalább a virágok
fele kinyílt (a hársfánál 2/3-
a). A herba gyűjtésénél
vigyázzunk, hogy ne tépjük
ki gyökerestől a növényt,
hanem csak ez elfásodott

szárrész fölött szakítsuk, vágjuk le. Leveleket hosszabb
időn át gyűjthetünk, amikor már kifejlődtek, de még nem
kezdtek el sárgulni. A növényeket lehetőleg kosarakba
gyűjsjük, semmiképpen sem nejlon zacskóba, mert így
hamar befülednek. A leszedett növényi részeket mielőbb
kezdjük el szárítani, vékony rétegben papírra kiterítve,
vagy felakasztva szellős, árnyékos helyen (padláson,
csűrben). A fehér virágokat napon is száríthatjuk (bodza).

Az erős illatú növényeket ne
szárítsuk más növényekkel
együtt.

Most gyűjthető a
csalán, lándzsás útifű, dió,
fekete áfonya, szeder és sza-
móca levele; mezei zsurló,
palástfű, libapimpó,
kisezerjófű, pásztortáska,
párlófű, orbáncfű, kakukkfű,
ökörfarkkóró, mályva virágzó
hajtása; citromfű, menta levele
és virágzó hajtása; hárs,
körömvirág, mezei katáng,
cickafark, kamilla virága. A
fekete áfonya, szeder és sza-
móca leveleiből kitűnő
étkezési tea készíthető.

Összegyűltek egyszer a fák, és ez alkalommal mind-
egyik igyekezett a saját erényét vásárra vinni. Az olajfa azzal
hencegett, hogy olyan ízes a gyümölcse, amivel a fél világ-
nak olajat szolgáltat, hogy nincs, aki zsíros szájjal mondana
neki ezért köszönetet. “Én meg olyan bátor és vakmerő
vagyok, hogy még a hercegeknek és főuraknak is fügét
mutatok!” – dicsekedett a fügefa. A diófa úgy vélte, hogy
felettébb zam- atos gyümöl-
cséért még bot- tal is verik, de
bizony a kemény héj
mégis megőrzi a finom magot.
Ahogy ezek az elsőségért majdnem olyan hevesen ver-
sengtek, mint annak idején az apostolok, akkor vették észre,
hogy közéjük keveredett a komlópózna is. Igen felháborod-
tak ezen: hát hogy merészel egy közönséges, kopasz pózna
a fák előkelő társaságában megjelenni! El vele a tűzbe,
hiszen csak rontja a jó hírünket!
Mire megszólalt a pózna: “Igazatok van, nem is tagadhatom,
hogy köztetek én csak egy nyomorult, lehántolt, szegény,
kopasz csonk vagyok, s az is igaz, hogy rajtam semmi
gyümölcs nem terem. De egy valamit én is szívesen teszek:
a felebarátomnak, a komlónak segítek! Képzeljétek, hogy
tönkremenne nélkülem a szakállas komló! De hát én ott
vagyok a segítségére…”
Nagy susogás és ingadozás után elhatározták azért, hogy a
komlópózna is a tisztes fák közé sorolandó…

Abraham a Santa Clara

F a t a n á c s

Erdély fûszere - a tárkony

A tárkony legelébb Erdélyben került be a
magyar konyha fûszerei közé, mégpedig
alighanem Franciaország felöl jövet. A
pikáns, és semmi mással nem pótolható
ételízesítõ tehát vagy háromszáz esztendeje a
konyha kelléke – a Királyhágón innen és túl.

Mivelhogy a 17. században sok fran-
cia hatás érte az erdélyi fõzésmódot, a
fejedelmi konyhán egy idõben még francia
fõszakács is mûködött. Bornemissza Anna
fejede-lemasszony híres szakácskönyvébe
olyan recept is fennmaradt, amely a „tésztá-
ba mártott és vajban megrántott tárkony
készítésmódjáról szól. „Csinálj tésztát tyúk-
monnyal s liszttel, márts tárkonyfüvet belé,
rántsd vajban.” Ma is elkészítheti bárki –
feltéve, hogy tudja: a tyúkmony tojást jelent.

Az erdélyi halételek közt is akad
tárkonnyal ízesített, mégpedig a halleves.
Eredetileg a szombatosok kedvenc étele volt,
de eltanulták tõlük mások is.

Elõbb zöldséglevest fõznek mellé,
majd a feldarabolt halat beleteszik, és a
zöldségekkel, hagymával együtt puhára
fõzik. Végül berántják, tejföllel dúsítják, úgy
adják asztalra friss-melegen. 
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A főtér zajától nem messze , az Eminescu
(Jókai) utca 28 szám alatt, a Lídia gyermekotthon
szomszédságában új, kétemeletes épület áll. Fehérre
meszelt falával nem különösen hivalkodó, de ha a
főbejáraton, vagy akár a szűk udvarról belép a láto-
gató, egy elegáns, modern, tágas épületben találja
magát. A marosvásárhelyi Vártemplomhoz tartozó
Lazarénum Alapítvány keretein belül működő
Diakóniai Otthon 1996 – 2002 között épült.
A  Diakóniai Otthon elnevezés az épületben idősek
otthonát jelenti. De ideiglenesen itt kaptak helyet a
Kántor – Tanítóképző Főiskola tantermei, innen indul
a Nagycsaládos program és még sok más
tevékenység. A Bocskai-terem pedig közművelődési
rendezvények színhelye. Ezekről beszélgetünk Fülöp
G. Dénesné Suba Ilona ügyvezető-igazgatóval.

- Nem zavaró az
idősek számára,
hogy ilyen sokféle
tevékenység van
ebben a házban ?
- Nem, sőt várják az
e s e m é n y e k e t .
Mindenféle ren-
dezvénynek örülnek.
Ezek színesebbé
teszik a hétköznap-
jaikat. Azt sem bán-
nák, ha hetente
esküvőt is tartanánk.
- Honnan jött az öregotthon építésének gondolata? Miért
volt szükség egy ilyen intézményre?
- Az 1989-es változások után külföldön járva és megis-
merve az ottani helyzetet, tudatosult bennem az, hogy a
hagyományos gyülekezeti szolgálat nem tud minden
területen hatékony lenni. Egy ilyen terület a diakónia,
amely akkor lesz eredményes ha alapítványi keretet ölt.
Ezért hoztuk létre a Lazarénum Alapítványt és kezdtük
felépíteni az árvákkal, nagycsaládosokkal, öregekkel
foglalkozó önálló intézményeket. A kezdet nehéz volt, de
mostanra már sikerült működőképes rendszert kialakíta-
nunk.
- Kik laknak ebben az intézetben?
- Jelenleg 22 idős testvérünk a lakója a háznak. A legfiata-
labb 68 éves, a legidősebb 91 éves. Közülük heten
súlyos, fekvő betegek, akik különös gondozásra szorul-
nak. Olyan emberek élnek itt, - néhányan közülük
“őslakók” – akiknek nincs családjuk, magukra maradtak,
vagy gyermekeik nagyon távol, külföldön élnek, esetleg
képtelenek ellátni magukat és mindennapi teendőiket.
Néhányan meghatározott időre költöztek be a házba, míg
az őket ellátó család külföldön, szabadságon, tanul-

mányúton tartózkodik. Az otthon megoldás ezekre az
esetekre, mert átvállalja a gondok jelentős részét, és így
tehermentesíti a családot.
- Az intézmény önfenntartó, az államtól semmiféle támo-
gatást nem kap. Hogy sikerül a működéséhez szükséges
anyagi alapot megteremteni?
- Az idősek ellátásáért és gondozásáért havi 100 dollár-
nak megfelelő összeget kérünk. Ez távolról sem fedezi a
költségeinket. Külföldi barátaink is besegítenek a rend-
kívüli kiadások, gyógyszerek, netalán műtétek
kifizetésébe. Tizennégy alkalmazott dolgozik a házban,
nővérek, ápolók, szakács, beszerző. Saját orvosunk he-
tente ellenőrzi az idősek egészségi állapotát, részleges
éjszakai ügyeletet tartunk. Ügyvédünk a működéssel
kapcsolatos jogi ügyeket intézi.

- Van-e kötelező
napi program?
- Semmi sem
kötelező. Az
é t k e z é s e k
m e g h a t á r o z o t t
időben vannak.
Hetente van bib-
liaóra – több alka-
lommal is –,
szerdán tornaóra.
Bármikor kimehet-
nek a lakók, azzal
a feltétellel, hogy

távozásukat jelezzék az alkalmazottaknak.
Vendégeket is fogadhatnak.
- Nyugat-Európában sok egyedülálló idős
ember önként költözik idősek otthonába.
Nálunk az öregotthon kifejezés alatt rossz
hangzású aggmenházat értünk. Sokszor
ítélkezünk azok felett akik hozzátartozókait
“öregotthonba dugták”. Sajnálkozva beszé-
lünk azokról akik idős korukra oda kerülnek.
Hogy van ez ebben az esetben?

- Az ítélkezés azért alakult ki az emberekben, mert az
öregotthonokban ez ideig Romániában megalázó
körülmények között éltek. De nálunk kifogástalan
körülmények között élnek. Külön szobájuk van,
folyosónként fürdők, zuhanyozók vannak. Behozhatták
személyes tárgyaikat. Van társaságuk, nincsenek
magukra, nincsenek gondjaik, megvan a mindennapi
ellátásuk. Igyekszünk nem megalázó, hanem méltó
körülményeket teremteni öregségük utolsó éveinek
megéléséhez.

A délutáni pihenő ideje lejárt. A nemrég épített
felvonó visz fel a manzárdrészre. 

H. Nusi nénihez kopogunk be először. Szépen
berendezett, kis szobája van. Nem sok személyes tárgyat
hozott magával csak amihez legjobban ragaszkodott.
Tévénézés közben találtuk, de nagyon örült a látogatás-
nak. Neki kevés látogatója van. Szinte senkije sincsen.
Szívinfarktusa volt néhány éve, emiatt kijárni sem tud,
csak amikor nagyon fontos. De nincs is miért. Itt mindene
megvan. Sok mindenről mesél. Mielőtt kilépnénk a
szobából a régen elhunyt férje kényképét is megmutatja.
Aztán elkísér és bemutat még néhány lakónak.

Borsos Melinda

Méltó öregkor
„Itt minket örökbe fogadtak”
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Sz. Rózsika néni 83 éves, majdnem semmit sem

lát. Garzonban lakott, de férje halála után, sokféle
betegsége és egyre romló látása miatt nehezen tudta
ellátni magát. Ő megtapasztalta, hogy az Úr mindig segít
a bajban. Nagyon hálás, hogy az otthonban lakhat. 
- Itt minket örökbe fogadtak – hálálkodik. Mindenki na-
gyon kedves. Nyugalmat, békességet találtunk itt.
Gondoskodnak rólunk. Naponta más-más ételt kapunk.
Vérnyomást mérnek, gyógyszert beszereznek.

Rózsika néni a szobát P. Rózsikával osztja meg,
aki az otthon legfiatalabb lakója. Eddig mindenben
segített, de néhány hete hátgerincsérvvel műtötték, és
most lábadozik. „Anyukája” segít neki. Noha semmi
vérségi kapcsolat nincs közöttük, egymást „anyukává és
leányommá” fogadták. Így élnek együtt.

J. Erzsike néni nagyon ritkán hagyja el a szobáját
és az ágyát. Súlyos izombetegségben szenved már évek
óta. De itt nagyon figyelnek rá. A szobájában levő
asztalkán egy szál rózsa. Neki gyakran vannak látogatói:
fiai, húga.

Minden lakó élete egy-egy külön történet. Az idő
hamar eltelt a beszélgetéssel. A folyosón vacsorához
“igyekvő” emberekkel találkozom. De vannak, akik nem
tudnak lemenni az ebédlőbe, azoknak a szobájukba viszik
az ételt. Még egy kicsit K. Icuka nénivel állok szóba.
Érzem hangján, hogy minden betegsége ellenére nyu-
godt. Nem aggodalmaskodik, biztos helyen tudja az
életét: az Úr kezében.

A földszinti ebédlőben néhányan már asztalhoz
ültek. Velük együtt vacsorázik egy negyventagú Leiden-i
(Hollandia) önkéntes fiatalokból álló csoport. Vezetőjük a
Diakóniai Otthon programjait lelkesen támogató Jacquelin
asszony.

Hosszú órák után fáradtan, de boldogan lépek ki
az utcára. Kétség nem rágódik lelkemen, inkább az a
bizonyság él bennem, hogy ezek az emberek jól érzik itt
magukat. Hálásak mindenért amiben részük lehet.
Magányos óráikon talán mi is segíthetnénk, ha néha időt
szánnánk beszélgetni, sétálgatni velük. 

„Életet az éveknek” – ez volt a címe egy valamikor
sugárzott, nyugdíjasoknak szóló televíziós műsornak, de
talán úgy is mondhatnánk “értelmet az éveknek”.

Mindezt azért, mert nemzetközi szinten elfogadott
és kitűzött cél az, hogy azok, akik elérik az idős vagy
öregkort, esetleg belépnek az aggastyánok korosztályá-
ba, ezt az életciklust úgy érhessék meg, hogy ma-
ximálisan élvezhessék ezeket az éveket. Úgy érhető el ez
az ideális állapot, hogy elkerüljük, kiküszöböljük és
megelőzzük bizonyos hátrányos állapotok kialakulását,
melyek sajnos nagyon sok esetben jellemzőek az idős
korra. Értjük ez alatt elsősorban az értelmi képesség meg-
tartását, érzékszerveink működőképességének
megőrzését vagy korrigálását, azaz jó látást és hallást, s
nem utolsó sorban a mozgékonyság, a mobilitás önál-
lóságának megőrzését. Természetesen ezen ideális élet-
tani funkciók mellett szükség van az anyagi biztonságra,
az optimális életkörülmények biztosítására és egy
megfelelő társadalmi, szociális háttérre ahhoz, hogy idős
korunkra a megélt esztendők kellemesen teljenek.

Az öregedés egy természetes, visszafordíthatat-
lan folyamat, melynek kiváltó okai között megtalálhatók
biológiai, szociális, gazdasági és kulturális okok és ezek
eredményeképpen fiziológiai – élettani, pszichés valamint
gazdasági – szociális leromlás, leépülés és veszteségek
jelentkeznek.

A biológiai okok nagyon sokrétűek, bonyolultak.
Köztudott, hogy az élőlények átlag élettartama fajspeci-
fikus, ami a gének szintjén van beprogramozva.
Bebizonyosodott, hogy léteznek ú.n. „hosszú életet biz-
tosító gének”. Sejtszinten az elváltozások a fokozatos
sejtpusztulásnak tudhatók be. Több sejttel születünk, mint
amennyire szükségünk van, a sejtpusztulásnak
“köszönhetően” idős korunkra csak egy minimális sejt-
számmal fogunk rendelkezni. A szervezetben létezik sej-

tosztódás is, de a sejtek nem osztódnak a végtelenségig.
Molekuláris szinten három folyamat is beindulhat idős kor-
ban: hibás aminosav molekulák megjelenése a „másolási
folyamat” meghibásodása folytán, s ez által megváltozott
szerkezetű fehérje molekulák megjelenése, melyek

Nagy Imre grafikája

Dr. Schmidt Lóránd
Az idős kor egészségügyi és szociális gondjairól, 

ezek megoldási lehetőségeiről
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daganatok megjelenéséhez vezetnek. Ehhez azonban a
szervezet immunrendszerének a meghibásodása, éber-
ségének csökkenése is szükséges.  

A sejtpusztulás másik oka az ú.n. szabad gyökök,
olyan lebomlási termékek, melyek szabad elektronnal
rendelkeznek, a sejtfallal és a sejt alkotóelemeivel szem-
ben nagyon agresszívek, reaktívak. Ezek a szabad
gyökök egyrészt az anyagcsere folyamatokból (helytelen
táplálkozás), másrészt a légszennyeződés, alkohol,
dohányfüst, ultraibolya sugárzás és stressz hatására
jelennek meg. A szabad gyökök károsító hatását elkerül-
hetjük egyrészt kiküszöbölve életvitelünkből a fent említett
kiváltó tényezőket, másrészt a már kialakult gyököket
leköthetjük a természetes, vitaminokban gazdag
táplálékokkal illetve gyógyszerekkel: Coenzim Q-val,
valamint A, C és E vitaminokkal.

A harmadik molekuláris folyamat mely befolyásol-
ja az öregedést az az enzimműködés változása. Az enz-
imek a biológiai, vegyi folyamatokat befolyásolják, mint
katalizátorok biztosítják azok lefolyását. Így észlelték az
ú.n. „telameráz” enzim aktivitásának csökkenését az
elöregedett szervezetben s ezért elnevezték a „halhatat-
lanság enzimének”. 

Az öregedés szociális és gazdasági okai közül
fontos szerepet tölt be a nyugdíjba vonulás momentuma,
melyet sok aktív, jó munkabírású egyén, mint töréspontot
él meg, úgy érezve, hogy használhatatlanná vált, alka-
lmatlan, kitaszított, félretett. Elveszítve aktivitási munka-
funkcióit egyúttal társadalmi – szociális helyzetét, sok
esetben munkatársai is elveszíti, mindez fokozza az
egyén elszigeteltségi érzetét. Általában nyugdíjba
vonuláskor csökken az idős személy jövedelme, mely
rányomja bélyegét a nyugdíjas életvitelének minőségére. 

Fontos oka lehet az öregedésnek a családban
dúló problémák, a különböző generációk közötti konfliktu-
sok vagy a hű, szeretett társ elvesztése, a közel álló
rokonok, barátok elvesztése. 
A mindenki által jól ismert biológiai illetve patológiás elvál-
tozások mellett, melyek az idős és öregkort jellemzik,

ezek a szociális, gazdasági okok számos pszichés elvál-
tozást vonnak maguk után: memóriagyengülés, a gondo-
lati világ beszűkülése, a kedélyállapot változása, érzelmi
labilitás, depresszióra való hajlam, tájékozódási és alka-
lmazkodási gondok. 

Van, aki alkalmazkodik ezen változásokhoz, új
lehetőségeit használja ki az életnek, melyek még
elérhetőek számára, mások viszont kedvetlenné, inger-
lékennyé, egoistává, fösvénnyé, megtört emberekké vál-
nak.

Végezetül néhány javaslat egy olyan életvitelhez,
hogy az időskor ne legyen teher az ember számára:
- egészséges, természetes, zsírban és cukorbanszegény, 
vitaminokban gazdag étrend az elhízás elkerüléséért,
- a dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás és a 
stressz helyzetek kerülése,
- a szedentarizmus elkerülése végett naponta to
nagyakor latok, hetente háromszor 30 perc séta,
kocogás, úszás, biciklizés, 
- olvasás, keresztrejtvényfejtés, szórakoztató társas 
játékok gyakorlása a központi idegrendszer tónusban 
tartásáért,
- a családi és baráti, rokoni kapcsolatok ápolása, közös 
programok szervezése, családi események, kirándulások, 
közös vakációzáss.
- Rendszeres orvosi ellenőrzés a betegségek korai felis
meréséhez és időben való kezeléséhez, megelőzve azok 
idülté válását. Fontos a szívrendszeri betegségek felis
merése: koszorúsér-szűkület, magasvérnyomás, 
daganatos betegségek korai diagnosztizálása: nőknél a 
nőgyógyászati daganatok, férfiaknál tüdő és prosztata
daganat. Hölgyeknél fontos a csontritkulás időbeni felis-
merése vagy a már beindult folyamat minél előbbi 
kezelése
- Nem utolsó sorban a gondtalan és kellemes öreg évek 
eltöltéséhez fontos a biztos anyagi háttér, amit (talán 
furcsán hangzik, de ismerve a meglévő nyugdíjrendszert) 
még idejekorán elindított magánnyugdíjpótló rendszer 
elindításával lehetne biztosítani.

Mennyit ér az ember?

Egy emberi test alkotó részeinek mennyiségei elegendők:
CUKOR: 7 csésze kávé édesítésére,

FOSZFOR: 2200 gyufafej gyártására,
KÁLIUMKARBONÁT: 1 csillagszóró elkészítésére,

KÉN: 1 kutya fertőtlenítésére,
MAGNÉZIUM: 1 savkötő tabletta gyártására,

MÉSZ: egy tyúkketrec kimeszelésére,
VAS: 1 közepes szeg elkészítésére,

ZSÍR: 7 db szappan előállítására.
Ezzel szemben ISTEN SZÁMÁRA

minden egyes ember értéke, így a Te értéked is:
EGYSZÜLÖTT FIÁT ADTA (Ján. 3,16) 



Máté 11, 28.

A tanulás és munka után rendszerint a vakáció, a szabadság
napjai köszöntenek ránk. Arra jó a szünidő, hogy felüdüljünk, erőt
gyűjtsünk, kikapcsolódjunk. Jó kihasználni ezeket az alkalmakat,
kizökkenni a mindennapjainkból, újragondolni, újrafogalmazni az élet
alapjait, hogy az ember érzései átalakuljanak, megújúljanak. Nagy
tévedés az, ha az ember ezt az időt csak alvással, lustálkodással, tévénézéssel akarja kitölteni, kiharcolja magának a
csendet s azt mondja, hogy most mindenki hagyjon magamra, pihenni akarok. Ilyenkor történik meg az, hogy az
Istennel való kapcsolata is „alszik” egy kicsit. Úgy gondolja, a pihenéshez, vakációhoz nem szükséges Isten segítsége,
s le is mond arról, hogy kérje. Pedig a felüdülés napjait is Istentől kell kérni, Istennel kell megtervezni és vele kell eltöl-
teni. Csak így számíthat az eredményre.

Az olvasott ige is ezt ajánlja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek”. (Mt 11, 28. – új ford.) Ha a vakációt azért óhajtjuk mert fáradtak, terheltek vagyunk,
akkor vegyük észre a nagy lehetőséget is, és szabadságra is Krisztushoz, Krisztussal menjünk, aki megnyugvást kínál.
Az üdülőhelyek árait vizsgálva, könnyen lemondunk mindenről – Jézus Krisztus úgy hív, hogy ő akar megajándékozni.

Az igazán hívő ember a szabadságra is magával viszi Bibliáját, a szabadság idejére is betervezi az isten-
tiszteletet. Nem halkul el a dicsőítő ének és nem némul el ajkán az imádság, nem tesz úgy, mint akinek mindent
szabad, mert szabadságon van, sőt észreveszi, hogy több időt tölthet Vele és többet foglalkozhat családjával. Végül
kipihenve, felüdülve, „szárnyra kel” (Ézs 40), nem lankad, nem fárad, mert az Úrban bízik.
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Játék - a szabadban:

NE MZ E T E K  J Á TÉ K A

A játékosok egy kört rajzolnak a földre,
azt annyi szeletkére osztják, ahányan
vannak. Mindegyik szeletke és a benne
álló gyermek, egy országot jelent. A kör
közepére egy labdát helyeznek el. A
játékvezetõ ( vagy egy a játékosok közül)
valamelyik nemzet nevét kiáltja, ekkor a
megfelelõ játékos a labdát felkapja és
igyekszik a menekülõ társait megdobni.
Akit eltalál, annak országából egy pici
szeletkét elvesznek. Ha viszont a dobó
nem talál, az õ országa lesz kisebb.
Akinek elfogy a szeletkéje, kiesik a játék-
ból.

Vidám levél az I. osztályból
Kedves Másodikosok!
Miután minden betűt megtanultunk, a tanító néni így szólt:
- Írja le mindenki, hogy melyik órát szereti a legjobban.
Ugrabugra azt írta, hogy ő a futkározás-órát szereti.
- De hát ilyen nincs is! – nevettünk, amikor felolvasta.
- Ja, igaz! – kapott a fejéhez. – Nem is ezt akartam írni, hanem…
És leírta:
- Én a tormaórát szeretem.
Hát ezen is csak nevetni kellett. S hát még amikor
kijavította.Testnevetés. Ezt már igazán nem lehetett megállni hahota
nélkül…
Fuzsituska a zolva sást kedveli. – Ugyan mi lehet ez? A sásról hallot-
tunk. Vízinövény. De a zolva?
Hebehurgya szerint a heje sírás a legérdekesebb.
Igaz, néha sírás is vegyül közéje, több is talán, mint hejehuja, viga-
lom, de azért csakugyan érdekes az ilyen óra.
Szorgalmaska a kézimukot írta, mert szeret kézimukkolni, azaz…
Tudóskának a mate katika tetszik. – Valóban Katika helyes kislány,
bár a családi neve nem Mate, hanem Máté.
Fecsegőnek a beszélgetés a kedvence, de kivétel nélkül minden
órán. Én a rajzot és az éneket választottam. Remélem, jól írtam. Ha
nem, kérlek, javítsátok ki.

Szeretettel:
Gondoska

Hány hibát találtál? Melyek azok? A „javítást” a szerkesztőség címére
küldjétek el. Jutalomként könyvjelzőt sorsolunk.

Gábor Rita rajza

GG yy ee rr ee kk oo ll dd aall

Az előző számban közölt szójáték megfejtője:
Réman Orsolya.

O L V A S D
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Páll Irén

„Iskolába indul Péter …”
Furcsa a cím, hiszen a szülők és gyermekek

zöme csak nemrég sóhajtott megkönnyebbülve, mond-
ván: Végre, itt a nyári vakáció! Nincs jó ideig korán kelés,
vita a lefekvésért, házi feladat, pótórák, időhiány, stb, stb,
stb… Örülhetünk a nyárnak.

Azok a szülők viszont, akiknek hétéves gyer-
mekük van nagy gonddal küszködnek. Hová adják iskolá-
ba? Melyiket válasszák? Bizony, nagyon nehéz eligazodni
a szórólapok, újsághírdetések kínálta lehetőségek között.
Új divat szerint (vagy a piacgazdaság hatására?) az
iskolák reklámozzák magukat. Történik az kirakatokban,
lépcsőfeljáróban, póznán és még ki tudja felsorolni hol. Az
ajánlatok sora végtelen: Napközis program, angol vagy
német nyelvoktatás, (a francia már nem kell!) informatika,
ebédeltetés … Szinte szédülünk a valós anyagi feltételek
túllicitálásától. Hiszen tudjuk, hogy kevés pénz jut az
iskoláknak és ha a szülők “adománya” nem lenne, mit rek-
lámoznának? Nehéz iskolát választani az elsős gyer-
meknek. Számítógép ugyanis már szinte mindenütt van,
az idegen nyelv oktatására is kerül megoldás
(többé- kevésbé).

És ekkor szólal meg először a szülői szív: ki lesz
a tanító néni? Évek óta követik, hogy bizonyos tanító néni
mikor kezd első osztályt és hátha szeretett gyermekük is
őhozzá kerül. A szülő ismeri gyermekét, érzelmi szük-
ségleteit, munkabírását és eszerint választ neki pedagó-
gust és rajta keresztül iskolát. Így van ez rendjén! Hiába a
reklámszöveg. Az önmagával békében élő, dolgozni, ta-
nulni szerető, boldog, kiegyensúlyozott gyermeki szemé-
lyiséget a tanító alapozza meg (természetesen a
szülőkkel együttműködve). Ezért olyan fontos gyermekük
egyéniségének megfelelő lelkületű tanítót választani.
Beiratkozáskor a tanítóra utaló igényük mellett határozot-
tan tartsanak ki!

Ha már döntöttek egy bizonyos tanító mellett, jó
ha gyermeküknek is bemutatják. Végül is ő kell majd
egész évben vele együtt dolgozzon. Ezután következik a
lassú előkészület az iskolába lépésre. Vegyük figyelembe
óhaját! Választhasson ízlésének megfelelő tolltartót,
füzet- és könyvborítót, címkét, írószert, táskát. A táska
kiválasztásánál legyen szempont, hogy egymás mellett
férjen el egy könyv és egy füzet, majd külön rekeszbe az
élelem. Fontos munkaeszközeit szállítja benne, nem
kirándulni megy! A táska pántját otthon állítsuk a
méretére, hogy az kényelmesen feküdjön a hátán. Az
írószerek legyenek jó minőségűek, így bíztosítva számára
a sikerélményt. Ügyeljünk a vízfestékre, ecsetekre.
Választhassa ki ő maga a ruhákat, melyeket az első nap
majd felvesz, sőt még a virágot is a tanító néninek.

Az első nap feltétlenül kísérjük el az iskolába.
Segítsük túltenni magát a sok ismeretlennel való
találkozáson, az új helyzeteken, és megbarátkozni az új
környezettel. Lehetőleg ne legyünk idegesebbek nála!
Közvetítsünk neki sok türelemmel nyugalmat.

A hosszú előkészületek alatt sugalljuk gyer-
mekünknek, hogy olyan osztályba irattuk, ahová a vaká-
ciók után jó visszamenni, ahol lelkileg biztonságban fogja

érezni magát. Jó az osztályközösség, figyelnek rá,
szorongásmentesen nyilvánulhat meg. Jó tanulmányi
előmenetelével kapcsolatos elvárásainknak ne adjunk
hangot, mert ha nem tud megfelelni, önértékelése csor-
bul. A készülődés alatt mindig figyeljünk rá, ne legyünk
közönbösek. Ez belőle később nemtörődömséget válthat
ki.

Végül: az új tanév küszöbén kívánok minden
kedves tanulónak és tanítónak sikeres, jól szervezett
foglalkozásokban gazdag, vidám iskolai évet!

Siv Widerberg
Mónáéknál

Mónáéknál
Úgy beszélnek a gyerekkel,

Mintha nagy volna.
„Mit gondolsz?“ – kérdik

Móna papája meg mamája –
„Mit gondolsz?

Szerinted, hogy lenne jobb?
Szerinted, hogy kéne 

csinálni?”
Aztán:

„Értem.”
„Azt mondod?
Lássuk csak!

Tényleg, tökéletesen
Igazad van!”

Vagy:
„Nem, azt hiszem,

ebben tévedsz…”
Szeretném, ha Mónáéknál

nálunk lenne.

„Légy hív mindhalálig, és neked adom az
életnek koronáját”  Jel. 2,10

Élet koronája? Micsoda jutalom! És mi az ára?
Hűség mindhalálig. Megéri!
Jézus az élet koronáját igéri mindazoknak, akik
hűségesek maradnak mindhalálig.

Én azt gondolom, hogy a hűséget már itt is lehet
értékelni és jutalmazni. Ha a gyerekeket kitartásukért,
hűségükért jutalmazzuk, nagy a remény arra, hogy a
jövőben még kitartóbbak, még hűségesebbek lesznek.
Miről is van szó?

2003. június 22-én d.e. 11 órakor izgő-mozgó
gyermek-csoportok lépik át a templom küszöbét, az elmúlt
és az idei évben immáron nagyon sokadszor. A mai isten-
tisztelet „évzáró istentisztelet” a marosludasi gyermekek
számára. Mit is jelent ez?

A templomi istentisztelet után jutalmazás lesz. Na,
nem élet koronája, hanem valami más. Egy kis
figyelmesség azok számára, akik hűségesen, kitartóan és
rendszeresen jelen voltak az istentiszteleteken.

A 2001 - 2002-es tanévben Czirmay Izabella
Mária jutalmazta azon gyerekeket, akik a vallásórára nem-
csak az anyagot tanulták meg, hanem rendszeresen jár-
tak templomba is.

A 2002 - 2003-as tanév végére engedélyt kértünk
a helyi lelkipásztortól, hogy az idei jutalmazás ne az
iskolában, hanem a templomban legyen. Így került sor az
első marosludasi évzáró istentiszteletre.

Aszalos Rozália



Mezőségi barangoló III.

A Mezőséget bemutató rejtvénysorozat 3. - és
egyben befejező darabjában további
érdekességekre szeretnénk felhívni a kedves
rejvényfejtők figyelmét. Sorozatunkban e jeles táj-
egység kincseinek csak töredékére utalhattunk.

Vízszintes: 1.Mezőségi nagyközség. Az 1241-
es tatárjárás után Rogérius itt találkozik az első
túlélőkkel 10. Ókori nép 13. Növényi zsirokat tar-
tamazó (é.f.) 14. Lángoló 15. Hiányára legtöbbet
panaszkodunk 16.A hőmennyiség mértékegysége
17. Vissza: kaput, ajtót szélesre nyit 19. Ilyen olaj
is van 21.Hiányos síp 22.Ettől… 24.Személyes
névmás 25. Félig böjt! 26. Leveleinket viszi és hozza 28.
Becézett Rebeka 30. Oldalunk, hol szívünk dobbanását
érezzük 31. Aszalódottra érett 32.A Mezőség legna-
gyobb magyar települése. Kányádi gyönyörű versben
örökíti meg táncoló lányainak méltóságát 33.Arab főúr
34.Az ezüst régi mértéke 35.  …-vérig 36. Vissza:
A mezőségi szórványvilág legjelemzőbb faluja. Itt élt
Földes Károly, kinek „jaj szava”, „felrázta Erdély lelki-
ismeretét” 37. Határozórag 38.Vigyázó 39.Sereget hajt
41. Igeképző 42. Álmos gyerek teszi 44.Halfajta 45.
Rálelő egynemű hangzói 47. Cölöpverő eszköz 49. Gyom
51. Neves erdélyi labdarúgó (…László) 54. Régi űrmérték
55. …és… tavak környéke, kis tájegység a
Mezőségen. Wass Albert szomorúan szép világa
Függőleges: 1. E mezőségi faluban született Kiss
Jenő, jeles erdélyi költő 2. Gondosan, pontosan
3.Félgalamb! 4.Yorki János 5.A fő ütőér neve 6.Rendetlen
társ! 7. Dúr hangsor második hangja (é.f.) 8. Becézett
Ágnes 9. Edénybe juttatja 10. Szőlőskertek gyümölcsfája
11. Régen: ad 12. Mezőségi település, határában a
híres “tatárlyukakkal”, a tájegység pusztulásának tár-
gyi emlékeivel 18. Elfordít 20. Római 51 22. Vissza: régi

temesvári sportklub (é.f.) 23. Felperzsel 25. Üggyel …
26.Mezőkeszű és Magyarszovát mellett e település a
legősibb dallamkincseink egyik átmentője 27. Szabó
Tünde 29. Béke egynemű hangzói 30. Ilyen gyógyászat is
van 32. Mássalhangzó 33. Saláta fele! 35. Az Írás szerint
Kain ilyen volt 36. Kenőcs melyből hiányzik egy piciny
valami 38. Nagyon régi 40.Becézett Róbert 42.Földműves
szerszáma 43. Zavaros tea! 45. Irodalomban szülőföld
46.Rendetlen Ili! 48.Indíték 50.Zsák szélei!
52.Határozószó 53. Tiltó szó
Beküldendők: Vízszintes: 1, 32, 36, 55 

Függőleges: 1, 12, 26
Az előző számban előforduló hibákért a rejtvényfejtők

elnézését kérjük.
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Tárkonyos töltött paprika. 
Hozzávalók: 35 dkg bárány- vagy sertéshús, 8 dkg rizs, 8 zöldpaprika, 1 tojás, 2 dkg vaj, 2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt,
só, törött bors, tárkonylé ízlés szerint.

A húst megdaráljuk, sóval, őrölt borssal ízesítjük, összedolgozzuk az előzőleg félig
megfőtt rizzsel és tojással, egy kis vajat is teszünk hozzá. A megtisztitott, kicsumázott zöld-
paprikát a rizses hússal megtöltjük, majd lábasba tesszük és tárkonyos citromos, ízlés
szerint sózott csontlében vagy húslevesben jól megfözzük. Ezután kiemeljük a megfőtt
töltött paprikákat, és a tárkonyos levet besűrítjük. Ehhez a tejfölt liszttel simára keverjük,
majd kevergetés közben a tárkonyos léhez adjuk és jól felfőzzük. A mártás még finomabb
lesz, ha külön hozzáadunk két tojássárgát, és alaposan elkeverjük benne. Visszahelyezzük
a mártásba a töltött paprikákat, forrón tálaljuk.
Uborkasaláta, tárkonyecettel
Hozzávalók: 3-4 friss uborka, 5 evőkanál tejföl, só, bors, tárkonyecet, 1 evőkanál kapor, 1
teáskanál méz, olaj.

Az uborkákat meghámozzuk, és felvágjuk vékony karikákra, majd megsózzuk, és
néhány óráig állni hagyjuk. Ezután leszűrjük róla a sós lét, kis vizet öntünk rá, hozzáadjuk a
tárkonyecetet. Majd egy evőkanál olajban elkevetjük a teáskanálnyi mézet, és megöntözzük
vele a salátát, amelyet őrölt borssal is meghintünk. Az apróra vágott kaprot elkeverjük a
tejfölben, és ezzel is megöntözzük a salátát.

Keresztrejtvény

Készítette:Zöld György


