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Bort, búzát, békességet
- hangzik a jókívánság az év első napjaiban. Kívánni viszont
nem elég. Hiszen sem a bor, sem a kenyér nem lesz magától.
Nagyon sokat kell dolgozni, míg a szőlővenyige dús gerezdet
és az elvetett búza kalászt érlel. Nem sorolom fel a
munkafázisokat, hiszen valamennyien ismerjük. Ezek nélkül
sem borunk, sem gabonánk nem lesz.

Hát a békesség? Az csak úgy adatik? Azért nem kel-
lene épp úgy küzdeni, fáradozni?  Igaz, Jézus azt ígérte:  „az
én békességemet adom néktek”, de azt is mondta: „boldogok
a békességre igyekezők”, azaz a békesség szerzők, akik
munkálják a békességet .

Szeretnénk ebben az új esztendőben e népi jókíván-
ság részesei lenni, de tegyünk is érte valamit. Ez a munka
nehezebb a szőlőművelésnél, nehezebb a vetésnél és aratás-
nál, mert elsősorban rólam van szó, az én lelkivilágomról, a
bennem levő békességről, vagy békételenségről. Én vagyok
meghatározója a családomnak, a környezetemnek. Ezért az
úgynevezett talajlazítást, szőlőmetszést, illetve a szántást és
vetést önmagamon kell elkezdenem. Akár édesapa, vagy
édesanya vagyok, a gyermekeim békessége elsősorban tőlem
függ. A család nyugalma, csendje, békéje a bennem levő lelk-
iség függvénye. A kérdés tehát az, hogy mi van bennem és mi
árad ki belőlem? Szelídség, vagy durvaság, csendes szó,
vagy hangoskodás? Olyan beszéd, amivel szépítem, finomí-
tom társam, gyermekeim lelkét, vagy megfertőzöm őket?
Meghűlés esetén mindenki vigyáz arra,hogy tüsszentésével
ne fertőzze a házban levőket. Zsebkendőt szorít a szájához.
Nem kellene akkor is zsebkendőt ragadni, amikor beszédünk
rútságával, káromkodással fertőzzük az emberek lelkét és
szennyezzük az otthonunk levegőjét?

Az új esztendő békessége azon is múlik, hogy tudunk-
e zsebkendőt szorítani szánkra, amikor jobb a hallgatás, mint
az ártalmas beszéd és jobb a visszafojtott indulat a szabadjára
engedett szavaknál. Mindehhez kérjük Annak segítségét,
akinek ereje minden értelmet felül halad és meg fogja őrizni
szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. A zsoltár is
azt mondja: „Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor
sok az ő búzájuk és boruk.”

Csáky Károly

Fekete Zsolt rajza

A Marosi 
Református
Egyházmegye 
Nõszövetségének
lapja

Megjelenik
negyedévente
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Egyetemes imahét
Január harmadik teljes he-
tében, a már megszokott
módon, gyülekezeteinkben
egyetemes imahetet tar-
tanak. Miben kellene külön-
böznie ennek a hétnek egy
e v a n g é l i z á c i ó s - ,
bűnbánati-, nagyheti isten-
tiszteleti sorozattól?
A keresztyén hívők közös
i m á d k o z á s á n a k

jelentőségére és gyakorlatára az Újszövetségben már
találunk utalásokat. Lukács evangélista szerint az első
gyülekezet egy szájjal és egy szívvel mondott imádságá-
nak olyan ereje volt, hogy megrendült még a hely is, ahol
az összejövetelt tartották (Lk. 4,31).

A szó szoros értelmében vett egyetemes imahét a
19. század Evangéliumi Alliance néven ismert mozgalmá-
nak gyümölcse. Célja az evangéliumi egyházak közötti
testvéri kapcsolat kiépítése volt. 1846-ban Thomas
Chalmers lelkipásztor ösztönzésére 50 felekezet képvise-
letében 921 résztvevő gyült össze Londonban.
Bevezették a minden év első teljes hetében rendezendő
imahetet a Krisztusban hívők egységéért. A
Szövetséghez tartozó csoportok közös program szerint
imádkoztak. 

Magyarországon az Evangéliumi Alliance fel-
hívására 1886-ban tartott először egyetemes imahetet
Szabó Aladár református segédlelkész, majd 1887 január-
jában került sor az első igazi nagyszabású imahétre,
melyet a Kálvin téri Baldácsi teremben rendeztek meg.
Azóta minden gyülekezetben megtartják az egyetemes
imahetet.

Történetében érdekes kezdeményezés volt az
egykori lyoni katolikus abbé, Couturier kísérlete, amikor
1930-ban olyan imahetet rendezett, melyen katolikusok,
ortodoxok és protestánsok egyaránt részt vehettek.
Az 1958-ban megalakult Egyházak Világtanácsának Hit
és Egyházszervezet nevű bizottsága közös imaheti
anyagot kezdett el készíteni, majd 1968 volt az az év,
amikor először készítettek hivatalos dokumentumot az
imahétről.
Milyen jelentősége van napjainkban az imahétnek – erről
beszélgettünk Lőrincz János lelkipásztorral és feleségé-
vel, Hajnallal.
- A ’90-es évek előtt jobban megmozgatta a
gyülekezeteket az egyetemes imahét. Azokban az
időkben nemigazán volt lehetőség más jellegű ren-
dezvényekre, evangélizációs hétre, ifjúsági, nőszövetségi
találkozókra. Ez volt az egyedüli alkalom, amikor vendég
lelkipásztorok szolgálatát hallhatta a gyülekezet, és ha-
csak a kíváncsiság miatt, de mindig telve voltak a
templomok.   
A mozgalom elindítóinak célja az egyházak közötti kap-
csolat kiépítése, a felekezetek közötti egység
megteremtése volt. Milyen hatása van az imahétnek
gyülekezeteinkre ma? 
- Amilyen módon Erdélyben meghonosult ez a mozgalom,
azt jelzi, hogy az eredeti célból nem sok valósult meg.

Nagyon kevés az a gyülekezet, ahol a különböző
felekezetek együtt tartják az imahetet. Inkább református
lelkészek egymáshoz való közeledését jelenti, mint az
egyházak egységre való törekvését. 
Mi lehet az oka, annak, hogy az eredeti célt szem elől
tévesztettük? 
- Sokunknak nehéz a másság elfogadása. Tévesen azt
hisszük, hogy mások elfogadása által feladjuk identitá-
sunkat. Sok esetben egyoldalúnak érzem a közeledést, a
református egyház nyitott más egyházakkal való kapcso-
latok kialakítására. A céltévesztés oka lehet az is, hogy
hiányoznak a közös gyakorlati célok. Tudatosan lehetne
építeni a kapcsolatokat közösen felvállalt programok által. 

Az ez évi imahét témája a Jn. 14,27–ben található
igerész: „Az én békességemet adom néktek” Mi az aktu-
alitása ennek az igének?
- Ha a világszerte zajló eseményekre tekintünk, akkor
nem nehéz az idéni imahét témájának aktualitását
felfedezni. Az ember vágyakozik a külső és belső
békesség után. Megőrzése érdekében harcol, viaskodik,
érvel. Fegyverekkel próbál békességet teremteni magá-
nak. De az örök békesség Jézustól van és nem ember-
csinálta találmány. Hogy ez a békesség a miénk legyen
először meg kell járnunk a megbékélés útját, ami nem egy
csodaszerűen végbemenő történés, hanem egy folyamat,
egy harc, amit leghamarabb magunkkal kell megvívnunk.
Ezek után javulhatnának fel az emberekkel való kapcso-
lataink. Imádkozzunk azért, hogy a megbékélés útját
járhassuk, hogy hidakat építhessünk a szakadékok fölött,
így lesz az imahetünk az imádság hete és ezáltal valósul-
hat meg a mozgalom célja: a Krisztusban való egység. 

Borsos Melinda

Bódás János

Minden javunkra van

Új esztendő … Nem tudja senki sem,
hogy mi vár reá, merre, hova lép.

Az ismeretlenség ködébe rejtve
mi van: örvény, orom, vagy szakadék?

Nincs kikövezett út, egyenes pálya,
biztos cél felé vezető sínek.

Hogy a holnap titkát is kitalálja,
Nem adatott meg soha senkinek.

Úgy megyünk a jövő felé, akárha
sötétbe lépnénk …De örvény, verem

felett, - jó tudni -, védőn alánk tárja
hűséges karjait a kegyelem. 

Öröm, bánat, élet, halál, akármi
jöhet, a szívem mégse nyugtalan,

tudom: „Kik Istent szeretik, azoknak
minden javukra van!”

Albrecht Dürer rézmetszete
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Tatár Mihályné

Márták és Máriák (8.)
A szép nevű Galambod a Nagy-patak völgyében

fekszik, a Marosvásárhely- Rücs- Kolozsvár főúttól 4 kilo-
méternyire. A falu nevével az 1332-es pápai tized-
jegyzékben találkozunk először. Az 1661-es török-tatár
csapatok feldúlták a Vásárhely környéki falvakat, a
Galambod határában található Szurduk tetőn levő
települést elpusztították, feltehetően innen került az 1487-
es évszámot viselő harang a református egyház birtoká-
ba. A Szurduk tető fele vezető ösvényt ma is Tatárok útjá-
nak nevezik, s a 19. században cseréptöredékek kerültek
elő.

A galambodi
asszonyok vasárnap
délután tartják bib-
liaórájukat, amelyet
rendszeresen láto-
gatnak. Tevékeny
részt vállalnak a
gyülekezet életében:
a templom javítá-
sakor lefestették a
padokat, kerítéseket,
b á r s o n y h u z a t t a l
bevont szivacs ülő-
párnákat készítettek.
A vendéglátás is az
asszonyok gondja
volt a magyarországi
testvérgyülekezet
fiataljainak látoga-
tása, az esperesi vi-
zitáció és a temp-
lomszentelés alkal-
mából. Támogatják a

Lidia otthon árváit, a vásárhelyi öregotthon lakóit. Holland
adományból minden nap tízórait készítenek az iskolások-
nak, karácsonykor több mint száz csomagot osztanak
szét a gyerekeknek. Látogatják a gyülekezet betegeit,
öregeit; gondoskodnak az úrasztali virágokról.
Nagyon kedvelik a körzeti és országos nőszövetségi kon-
ferenciákat, szívesen hallgatják az itt elhangzó

előadásokat, ismerkednek, énelkelnek, rövid időre
elfeledik az otthoni gondokat.

Ünnepeltek a mezőcsávási asszonyok amikor
átvették a megyei nőszövetségi zászlót az ódellőiektől, az
istentisztelet után szeretetvendégséget szerveztek.
Mezőcsávás kilenc kapuval szerepelt az 1567-es
összeírásban. Orbán Balázs szerint a falu
mesterembereiről volt híres a 19. században. A régi tem-
plomot Ali pasa dúlatta fel 1661-ben, a mostani a 18.
században épült, híres szép haranglábja pedig kétszáz
évvel korábban. A templomot fedeles ülőpadok veszik
körül, ahol szívesen üldögélnek szép időben az
istentiszteletről kijövök.
A nőszövetséget tevékeny asszonyok alkotják, akik hol-
land segélyből mikuláscsomagot készítenek a
gyerekeknek, karácsonykor a családokat ajándékozzák
meg. Anyák napján a
versek, énekek mellé
minden anya egy-egy
virágot kap. Március
tizenötödikén tombolá-
val egybekötött teadé-
lutánon vesznek részt a
gyülekezet tagjai.
Az asszonyok szeretet-
vendégségeket szer-
veznek, karácsony har-
madnapján az öregeket
látják vendégül. Holland
vendégek látogatása,
le lkészér tekez le tek
alkalmavál segítenek a
v e n d é g l á t á s b a n .
Látogatják a vásárhelyi
öregek házát, a
gyülekezet rászoruló
tagjait rendszeresen
támogatják élelmiszer-
rel, pénzzel vagy a
gázszámla kifizetésével.
Évek óta segítenek egy Marosvásárhelyen élő rokkant
asszonyt, egy palotailvai szegény családot. Gyűjtést ren-
deztek árvízkárosultaknak, szívműtétére váró betegnek.
Itt is, mint más falvakban, a nőszövetség magja egy
segítőkész kis csapat, akik szívesen vesznek részt a
közösség szolgálatában.

„A hívők sokaságának pedig szíve-
lelke egy vala.” (Ap.csel. 4,32a)
„Áron is megvegyétek az al-
kalmatosságot, mert a napok gono-
szok.” (Ef. 5,16)
Talán e két igevers fejezi ki legjobban
az egykori imahetek hangulatát. E
sorok írója 1977-1988 között a
mezőségi Köbölkúton szolgált. Már
az első télen nagy buzgalommal

szerveztük az imahetet. Jöttek a
vendégek, és jöttek a hívek.
Általában nagy havak voltak azokon
a teleken és a templom estéről-
estére zsúfolásig megtelt. Ma is, 15
évvel eljövetelem után vallom: azok-
ban a hetekben sokszorosan áradt az
áldás.
1.Megmozdultak a máskor közöm-
bös atyafiak is. Ez volt véleményem

szerint az imahetek elsődleges hasz-
na, hiszen “a hit hallásból van, a hal-
lás pedig Isten igéje által” (Róma
10,17). Hiszem és vallom, hogy aki
esetleg csupa kiváncsíságból jelent
meg az istentiszteleten az is
meggazdagodva tért haza, hiszen
Ésaiás így vall: “az én beszédem,
amely számból kimegy, nem tér hoz-
zám üresen” (És. 55,11)
2.Fellelkesedtek a hűséges atyafi-
ak is, mert ők akkor is érezték
ugyanúgy mint ma is, hogy Isten

Sokszoros volt az áldás
-Imaheti emlékezések-

Galambodi haragláb
Debreczeni László rajza

Mezőcsávási harangláb
Debreczeni László rajza
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igéjéből sohasem lehet túl sok.
Számukra az imahetek a hitben
megerősödés drága alkalmai voltak.
Ott született meg az ötlet: ajándékoz-
zuk meg a vendégeket egy, az
imahét textusát, a gyülekezetet, az
évet rögzítő biblikus kézimunkával.
Nem volt gond, hogy ki varrja ki. 
Az első kézimunkák közül egy hét
gyermekes kedves asszony Deák
Sándorné, Győri Marika varrotasát
őrzöm mindmáig szeretettel. Az apró
keresztszemmel házivászonra varrt
igeversek, biztos vagyok, hogy az
„élő hústáblákra”, a szívekbe is
örökre bevésettek. Azóta ez a gya-
korlat szinte egész Erdélybe elterjedt.
Az imaheteken sok szép kézimunka
készül, díszítve a parókiákat, de
születése egy kicsiny mezőségi
faluban, Köbölkúton történt. Istené
legyen a hála az ötletért!
3. A lekészek találkozása, mintegy
ráadás volt az áldások között.
Köbölkúti szolgálati időm alatt az
imaheteken több mint negyven
lelkipásztor szolgált és töltött ott
legalább egy éjszakát. Szép beszél-
getések jellemezték ezeket az
estéket, melyeket esztendőről
esztendőre nagyon vártunk.
Megtörtént, hogy valaki nem tudott
temetés miatt, vagy egyéb okból a
megegyezett napon jönni, akkor jött a
következő napon. Alig fordult elő,
hogy valaki elmaradt volna. Egy ilyen
alkalommal, mikor az így jelenlevő
két lelkipásztort köszöntöttem a
gyülekezetben, feltettem a jámbor
kérdést: most hogy legyen? A válasz

természetes egyszerűséggel jött a
férfiak(!) részéről: tartsunk holnap
reggel is istentiszteletet, tiszteletes
úr! És másnap reggel 10 órakor ismét
tele volt a templom anélkül, hogy az
aznap estéli alkalmat rontotta volna.
Az is megesett, hogy valaki korábban
jött egy nappal, mert elnézte s még
ott találta a késlekedő „tegnapit”, így
egyszerre három vendég volt. Ekkor
is lett ráadás. A gyülekezet a szó
legszorosabb értelmében ilyenkor
egy hétig ünnepelt. Úgy hiszem, hogy
akik az imahetet megálmodták,
elindították, valami hasonlót
szerettek volna a különböző
felekezetek között mint ami megvaló-
sult egy- egy gyülekezeten belül az
imahetek hangulatában.

4. A képen látható szakállas férfi hol-
land lelkipásztor Klaas van den Hout.
Bizony az ők imaheti szolgálatukért
abban az időben nem járt dicséret.

Kedves történetem van vele. Amikor
felment a szószékre és elmondta az
előfohászt azzal az erősen idegen,
furcsa hangsúllyal s bediktálta az
első éneket, főleg a gyerekek és fia-
talok között az alig visszafojtható
kacagás, kuncogás kényszere pil-
lanatok alatt szétáradt. Ráadásul a
hatalmas szakáll. Rettenetes helyzet!
Féltem, botrányba fúl az isten-
tisztelet. Ő is felmérte a helyzetet és
az ének után szelíden megszólalt:
„Holland ember nem beszél jól ma-
gyar nyelv. Van neki nagy szakáll.
Hollandiában sok-sok ember van
nagy szakáll. Itt Erdélyben nincs.
Lehet mosolyogni, nevetni, holland
ember ezért nem haragszik…Most
szeretnék nagy örömhírt mondani
nektek Krisztusról.” A szelepek meg-
nyíltak. A görcsös feszültség feloldó-
dott és lett egy szép, áldott,
emlékezetes istentisztelet. A legki-
sebbek sem kuncogtak.
Azokon az imaheteken bizony sok-
szor száz kilométernél is jóval hosz-
szabb útakat tettünk meg: vonaton,
autóbuszon, szekéren, szánon,
érezve „áron is meg kell venni az
alkalmat”. Az autók kényelme, de
rohanása sem volt, hiszen a benzint,
azt a havi húsz litert, nagy sorok után,
nehezen adták ki. Küzdelmes volt
eljutni egymáshoz a mezőségi
szórványokba, de mindenért kárpó-
tolt a találkozás öröme egymással, a
gyülekezettel, s közösen a mi küldő
Urunkkal.

Zöld György
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* Két éve annak, hogy nőszövetségünk egyházmegyei zászla-
ja vándorútját járja – lelkipásztorok, nőszövetségi tagok segít-
ségével. 31 gyülekezet asszonyai mesélhetnének arról, hogy
milyen élményt jelentett számukra a zászlóátadás kapcsán
létrejött találkozás. A zászlón levő mécses egy jelkép. Ki
milyen fényt lát mögötte, az a szemlélőtől is függ. Szükségünk
van a fényre, mely nem csak világít, hanem meleget áraszt.
Kívánjuk, hogy a továbbiakban is ennek a fénynek az éltetője
és továbbadója legyen. 
A zászló további útja a következő: Mezőbodon (jan. 11),
Mezőméhes (febr. 1), Csittszentiván (febr. 22), Cserefalva
(márc. 14).
* A téli hónapokban sor kerül a körzeti megbeszéléseinkre,
melyekre szeretettel várjuk a nőszövetségek vezetőit.
Megbeszéléseink célja: előkészíteni a 2004. évi program-
jainkat. Ehhez kérjük aktív és kreatív hozzájárulásukat. 

Assisi Ferenc imája

Uram, tégy engem békességed eszközévé, hogy
szeretni tudjak ott, ahol gyûlölnek, megbocsássak ott,
ahol sértegetnek, összekössek ott, ahol széthúzás és
harc van, reménységet ébresszek ott, ahol kétség-
beesés gyötör. Világosságot nyújtsak ott, ahol sötétség
uralkodik, örömöt vigyek oda, ahol bánat van.
Uram, add, hogy ne arra törekedjem, hogy engem
vigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, ne arra,
hogy engem megértsenek, hanem, hogy én legyek
megértõ, ne arra, hogy engem szeressenek, hanem,
hogy én szeressek.
Mert, aki ad, az kap, aki magáról megfeledkezik, az
talál, aki megbocsát, az nyer bocsánatot. Ámen.
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Azt hiszem, én vagyok a legidősebb özvegy
papné a környéken, mondja özv. Fekete Jánosné Fodor
Piroska. 1908-ban születtem Mezőmadarason, éde-
sapám földbirtokos volt. A három testvér közül már csak
én vagyok életben. Nagyon szép gyermekkorom volt, a tri-
anoni döntés után nehéz helyzetbe kerültünk, de a
szüleim mindent megtettek, hogy megfelelő nevelést
kapjunk. Én Budapesten iparművészetet tanultam, majd
hazatérve, Marosvásárhelyen egy kézimunka üzletben
alkalmaztak tervezőnek. Akkor ismerkedtem meg a fér-
jemmel, aki segédlelkész volt a Gecse utcai templomban.

Mikor összeházasodtunk, Felsősófalván szolgált.
A gyülekezet kedvesen fogadott, sok háziszőttes kendőt
kaptam ajándékba. Négy évig
éltünk Felsősófalván. Azalatt nagy
tragédia történt a faluban: leégett
százötven ház, mindenik fából
épült, zsindelytetővel. Az uram
egész Erdélyt bejárta
gyűjtőívekkel, s összeszedett
annyi pénzt, hogy mindenki meg-
javította a hajlékát, cseréppel
fedte. Itt Felsősófalván született
Imola lányom.

Közben megürült
Nyárádkarácsonyfalva, s mivel
János odavaló volt, – apósom ott
volt kántortanító – meghívta a
gyülekezet. Régi, rossz lelkészi
lakás volt, újat kellett építeni. A ter-
veket Kós Károly készítette, a
lakás belső felosztása az én el-
gondolásom szerint történt. Amíg
az építkezés tartott, az iskolában
laktunk. Az uram nagyon tevékeny
ember volt, intézte a falu minden
gondját-baját. Hangya-szövetkezetet, gazdaköröket
szervezett. Én nem vettem részt a közéletben,
megszületett a két fiam, a gyereknevelés és a háztartás
gondjai lefoglaltak. Nekem mindig a család volt a leg-
fontosabb.

Közben kitört a második világháború, közeledett a
front. A testvéremék Háromszékről menekültek, szekérrel
jöttek, hogy menjünk mi is. János kerített egy kóberes
szekeret, lovakat. Felraktuk az élelmet, ágyneműt,
amennyit tudtunk, s menekültünk. Sopronkövesdig jutot-
tunk a visszavonuló csapatokkal, mert az uram tábori
lelkész lett. A nagy kavarodásban a nagyobbik fiam, Zsolt
a testvéremék szekerére került, az oroszok támadtak,
elsodrottunk egymástól. Mikor elvonult a front, én nem
akartam hazajönni, amíg meg nem találjuk Zsoltot, de
akkora fejetlenség volt, hogy nem sikerült semmi hírt se
kapni róluk. Mi hazatértünk, ők Bajorországig mentek, egy
év múlva értek haza.

Itthon a lakás kifosztva, tönkretéve. A bútorok egy
részét az oroszok rabolták el, más része a faluban tűnt el.
Rendre sok mindent visszahoztak, megindult az élet,
Zsolt is hazakerült. Nekem sikerült a folyfalvi óvodában
elhelyezkedni, itt tanítottam tíz évig.

Az uram bekapcsolódott a CE szervezetbe, ezért
1958-ban letartóztatták, s háromévi börtönre ítélték.

Elmentem a püspök úrhoz, Vásárhelyi Jánoshoz segít-
ségért. „Mondtam Jánosnak, ne szenteskedjenek annyit.”
– ez volt a válasz. A lelkészek, s a hívek közül is sokan
elfordultak tőlünk, mert féltek. A tárgyaláson csak Horváth
Lóránd, akkori csókai lelkészben volt annyi bátorság,
hogy a tárgyaláson a bíróság előtt kijelentse: a felolvasott
tanúvallomása nem mindenben felel meg a valóságnak,
mert olyasmit is tartalmaz, amit ő nem mondott, más dol-
gok meg kimaradtak. „Nem fél, hogy maga is a vádlottak
padjára kerül?” – kérdezte a bíró. A többi tanú nem vonta
vissza vallomását. A marosvásárhelyi bíróság három évre
ítélte, de az ügyész fellebbezett, s a kolozsvári
haditörvényszék tíz évre emelte a büntetést. Az első tár-

gyalás után megengedték,
hogy beszélgessünk, cso-
magot adjunk át. „Cigarettát
nem hoztál?” – kérdezte az
uram. „Hiszen, te nem dohány-
zol…” – feleltem. „De a társaim
várják.” – volt a válasz, s a
legkisebb gyereket, Jancsikát
elszalasztottuk cigarettáért.
Azután nagyon bántott, hogy
miért nem idegent küldtünk el,
s azt az időt még töltötte volna
a gyerek az apjával. Ő változott
a legtöbbet, hat év múlva,
mikor hazajött János, nem
ismerte meg a fiát.

Mindnyájunknak nagyon
nehéz volt ez a hat év. Imola
már férjnél volt, Zsolt otthagyta
a teológiát, keramikusként dol-
gozott Csikdánfalván. Jancsika
érettségizett, Marosvásárhe-
lyen dolgozott, de nem

szerette, fényképész lett Nyárádremetén.
A börtönben az uram a szívbetegsége miatt nem mehetett
dolgozni, majdnem végig kórházban volt, nem kaphatott
csomagot, semmit sem tudott rólunk. Azt hitte, hogy Zsolt
és én meghaltunk.

Az egyházközségbe új lelkész került, évekig ott
laktam még a lelkészi lakásban egy nyugdíjas tanítónő-
vel, Bántó Terézzel, akinek nem volt családja. A hívek egy
része együtt érzett velünk, mások elfordultak. Aztán a
presbitérium hozott egy olyan döntést, hogy ki kell
költöznöm a parókiáról, de nem adták kezembe a
jegyzőkönyvet, hanem postán küldték el. Ez annyira fájt,
úgy megkeseredtem, hogy amikor elköltöztem, el sem
búcsúztam senkitől.

Amíg János börtönben volt, kézimunkával ker-
estem a kenyeremet. A férjem l964-ben szabadult, na-
gyon beteg volt, egy év múlva meg is halt. Még megérte
a Zsolték első gyermekének a születését, Imolánál is
megvoltak már a gyermekek.

Mióta eljöttem Nyárádkarácsonyfalváról
Nyárádremetén lakom Jancsikáéknál, az államtól kapok
egy kevés nyugdíjat, az egyháztól évekig küldtek
kegyeleti segélyt, most már azt sem folyósítják. Az uram
harminc évig szolgálta Istent a három gyülekezetben.

T.I.

Utolsó a kortársak közül

Édesanyám (Fekete Zsolt festménye)



A  nehéz munka közben vannak olyan időszakok,
amikor a fáradság s a nehéz munka feledésbe megy, s a
helyét jókedv és mulatság tölti be.

Ilyen szórakozás volt a farsangi fonóba járás,
amikor egy utcából összegyültek az egyik lányos házhoz,
s mindegyik vitt magának kézimunkát, hogy ott az estét
ne töltse tétlenül.Az egyik csipkét kötött, a másik gyapjút
font, a harmadik csepüt. A gyülekezés rendesen este hét-
nyolc óra körül történt, minden este egy másik leányos
háznál. Ilyen fonócsoport három s még négy is volt itt a
faluban. Amikor a legények megtudták, hogy melyik
háznál van a fonó, akkor két-három legény felöltözött

maszkurának, azoknak álarcot tettek, hogy
meg ne ismerjék őket. Ezek a maszkurák
így felöltözve elég csúfok voltak, úgyhogy
még félni is lehetett tőlük. Amikor elindultak
a kitüzött cél felé, rendesen kísérő is volt
velük. Ezek a kísérők rendesen legények
vagy pedig fiatalemberek szoktak lenni, de
volt furulyás is vagy egy klánétás, aki az
ilyen mulatságot még szaporította a
muzsikaszóval. A célhoz érve a kapuban
megálltak. A kisérők közül kettő bement a
házba, vagyis a fonószobába, s ott
illedelmesen jó estét köszöntek, s
megkérték a házigazdát, mondván ,hogy
két idegen vándor érkezett, s legyen szíves
az éjszakára szállást adni részükre.
A gazda ebbe bele is egyezett, s a
szálláskérők kimentek, s a vándorokat
bevezették a fonószobába. S ott a mikor jól
széjjelnéztek, a muzsikás húzni kezdte a
nótát, a fiatalok pedig táncra kaptak, s jó
nagy vígságot csaptak. Ez így tartott egy

darabig, de mindennek vége van, s ennek is
az volt. Akkor aztán mentek a másik
fonóseregbe, s így végigjárták valamennyit.

Aztán levetkeztek a vándorok,  és a
kísérőkkel együtt mentek vissza a fonóba.
Ott közel ültek a lányokhoz s várták, hogy
az orsót a kezökből ejtsék el. Mert azt ha a

legény felvette, akkor a lány ki kellett váltsa, vagyis ott a
nyilvánosság előtt meg kellett csókolja a legényt, addig
nem adta vissza az orsót. Volt olyan lány is, hogy késza-
karva is elejtette az orsóját, különösen ha olyan legény ült
mellette,akit szeretett. Azonban voltak olyan lányok is,akik
nem váltották ki az orsót. Az ilyen orsóról a fonalat az
udvaron való kerítésnek a karóira feltekerték a legények,
s az üres orsót visszaadták a lánynak, s úgy ment nagy
szomorán hazafeké. Másnap este ismét újrakezdték. Ez
így tartott egész farsangon, kivéve a szombatot és vasár-
nap estéket mert ekkor mindegyik leány várta a
szeretőjét, ha volt.

Hát abban az időben így teltek a farsangi esték.
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Tamási Gáspár
Vadon nőtt gyöngyvirág

(részlet)

Elmúlt a farsang, itthagyott:

Nagy lányoknál bút hagyott,

De én nekem nem hagyott, 

Mert én még kicsi vagyok.

(Délvidéki farsangi ének)

Tamási Áron író testvérei közül ketten: Ágnes és Gáspár, a farkaslaki szülőház
tornácán. (Fotó: NJL, 1979)

Fekete János fotója
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Babona: fölös és  hamis hit

Az egyik lexikon meghatározása szerint :
„a babona az az elképzelés, amely természetfeletti
erőkkel ruház fel bizonyos tárgyakat , jelenségeket,
körülményeket’’. A vallást és a babonát sokan
összetévesztik  egymással . Nem csak egyházon kívülál-
lók, akik szerint a keresztyén hit is a babonák világába tar-
tozik, hanem – és ez a szomorúbb – az egyházon belül
élők életében is nagyon sok babonaság húzódik meg a
vallásosság mellett vagy a vallás színezete alatt .

Mi  vezetett a babonák kialakulásához ? A latin
kifejezés (superstitio) ad erre nézve eligazítást . Magyarra
fordítva ezt jelenti: fölös hit . Az ókori népeknél sem a köz-
, sem az egyéni lelkiismeret nem volt azzal egészen
tisztában, hogy a hagyományos  vallásos cselekedetek
és nézetek elégségesek-e a felsőbb lények
megengesztelésére és az irántuk való kötelezettségek tel-
jesítésére. Nincs-e még valami le nem rótt adósság  e
téren akár a közösségnek , akár az egyénnek valamely
épp e miatt haragvó istenséggel szemben . E szüntelen
félelem vezetett aztán olyan babonás (fölös) megnyil-
vánulások kialakulásához, amelyek a lelkiismeret meg-
nyugtatását szolgálták. A félelem mellett a babonák létre-
jöttének másik fő mozgatórugója az  emberi hiúság.
Különb szeretnék lenni azáltal, hogy a bevett vallásos
tanítás és gyakorlat mellett, én tudok valami többet és
cselekszem valami többet.

A babonáknak kettős célja van. Egyrészt külön-
leges ismeret megszerzése múltra, jelenre, jövőre nézve.
Forrása lehet ennek az ismeretnek az álom. Az álmok
beszédesek, üzeneteket hordoznak, csak tudni kell a
különböző képek jelentését.  Vagy forrása lehet ez
ismeretnek egy-egy sajátos képességgel bíró személy. Ki
volt a tolvaj, aki betört a házba, kivel csal meg a társam -
megtudhatom a javasasszonytól! Forrásul szolgálhat a
kártya, a kávézacc, a tenyér, a csillagok állása, amikből
kiolvasható a jövendő. A babonás könyvek (álomfejtéssel,
horoszkóppal, kártyavetéssel, okkultizmussal stb.
foglalkozók) nyomtatásban, míg  a népi hiedelem
élőszóban hordozzák  s terjesztik ezt az ismeretet .

Másrészt a babonák célja láthatatlan erők
mozgósítása bajok elhárítása,  és a szerencse biztosítása
végett. A párna alá helyezett toll,  a kedd illetve péntek
éjjel égetett gyertya, a piros színű babaruha véd a rontás
ellen. Ha először tartózkodom egy lakásban, s megszá-

molom sarkait, az amire gondolok, teljesülni fog. A 21-es
szám szerencsét hoz az üzletben és szerelemben .

Érdekes megfigyelni, hogy minden kor megalkotja
a maga babonáit. „Ha valaki kanálisfedőre lép, bal-
szerencséje lesz.’’ Ez a hiedelem csak a kanalizálás mo-
dern korában keletkezhetett. Az emberi lélek ebben a te-
kintetben sem változott évezredek alatt.

A babonák káros hatásáról a Biblia így ír: „Ne men-
jetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok,
hogy magatokat azokkal megfertőztessétek.’’
(3Móz.19,31 ). Vigyázat,  fertőzésveszély! A babonák lelki
egészségünket teszik tönkre. Mérgező ismeretet
csepegtetnek szívünkbe, hamis bizodalmat ébresztenek
bennünk olyan praktikák iránt, amik a rosszat nem tudják
távol tartani, a jót nem képesek biztosítani . 

Nekünk az  Úr Isten Igéjében jelentette ki azt az
igaz ismeretet, ami az élethez és örökélethez szükséges.
Egyedül Ő nyújthat övéinek biztos védelmet, Ő kínálja a
legfőbb jót Jézusban. Boldog ember az, aki benne bízik !

Papp Béni Zsombor

ifj. Fekete Zsolt fotója
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Materna leányanyaotthon
Második esély

Zsuzsa neves líceum végzőse volt. Tizenévesen,
olyan szerelmes, amilyen csak tizenévesen lehet az
ember. Terhes lett, szüleinek nem merte bevallani, úgy
döntött, hogy külföldre utazik, hogy ott világra hozhassa
gyerekét. Még mielőtt elhagyta volna az országot
megtudta, hogy Marosvásárhelyen van egy
leányanyaotthon, ahol fogadják azokat a fiatal
lányokat, akik vállalják gyerekeiket. Amikor a
mosolygós, szépen öltözött lányt megláttam az
otthonban, azt hittem, hogy szociális munkás,
vagy önkéntes, s nem kismama, aki itt talált
oltalomra. Az ő helyzete szerencsésen megoldó-
dott, mert az otthon szakemberei felvették
szüleivel a kapcsolatot, s a család visszafo-
gadta őket.

Hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy csak rendezetlen körülmények
között élő, szülei által elhanyagolt leányok
eshetnek tizenévesen teherbe, s csak ők
szorulnak segítségre. Azt tartjuk ter-
mészetesnek, hogy a fiatal lányok, ha bajba
kerülnek szüleikhez fordulhatnak, s a család
segítségével oldhatják meg a problémát,
rájuk számítva vállalhatják gyereküket.
Sajnos ez nem mindig így van. Bizonyítja ezt a Materna
leányanyaotthon, ahol  árvaházból kikerült kismamák mel-
lett találkozhatunk jó családból származó lányokkal, s
családjuk által kitagadottakkal is. Hat hónapig együtt van-

nak, együtt tanulják meg gyerekeiket gondozni. Együtt
keresnek munkahelyet,  albérletet, s a leendő lakhely
közelében napköziotthont.
Az Ady negyed közelében, a Fűzfa utcában levő otthont
Ana Chirtes, mindenki Nuci mamája vezeti. Mint bevallot-
ta hosszú évekig árvaházban, utcagyerekekkel, cigány
családokkal dolgozott, de ilyen nehéz feladata még nem
volt. Az otthon közel egyéves működése során sokszor

azt hitte, hogy teljesen reménytelen a helyzet, hogy
senki nem tud segíteni a fiatal anyákon és cse-

csemőiken. De mindig akadt egy kis műhely-, üzlet-
alapítvány-vezető, aki megértette, hogy milyen

nagy szüksége van az anyukáknak a munka-
helyre, s felajánlotta segítségét. S így sor-
ban megoldódnak a tornyosuló feladatok,
s mikor egyik leányanya helyzete
rendeződött, akkor két-három terhes
lány, utcára került kismama jelentkezett. 
Az egészséges, mosolygós kisgyer-
mekek, a könnyes szemű hálás fiatal
lányok, s a hit, hogy érdemes és kell

segíteni, csak ez ad erőt, hogy mindennap
újrakezdjük – mondja Nuci mama, miközben

megnézi a  frissen készült fényképeket, az
első fizetésből vásárolt kis fülbevalót, meghallgat-

ja a legújabb híreket. A megyei gyermekjogvédelmi
igazgatóság (telefonszám: 211.699) által működtetett
Materna leányanyaotthon ajtaja nyitott minden nehéz
helyzetbe került, egyedül maradt terhes kismama,
leányanya előtt. Második esélyt nyújt azoknak, akik vál-
lalják gyereküket.                                       

Simon Virág

A két magzat 
Egy várandós anya két gyermeket
hord a méhében. Az egyik egy „kis
hívő“, a másik egy „kis szkeptikus“. A
„szkeptikus“ azt kérdezi: 

-Te hiszel a születés utáni életben? 
- Hát persze - mondja a kis „hívő“. -
Az itteni életünk arra való, hogy
felkészüljünk a születés utáni életre,
hogy elég erősekké váljunk arra, ami
ott kint vár bennünket! 
- Hülyeség! - mondja a „szkeptikus“.
- Ez nem igaz! Hogyan nézhet ki a
kinti, külső élet? 
- Pillanatnyilag még nem tudom -
mondja a kis „hívő“ -, de biztos
sokkal világosabb, mint itt bent!
Lehet, hogy a szánkkal fogunk enni
és a lábunkkal fogunk menni! 
- Nonszensz, lehetetlen! - mondja a
„szkeptikus“. - Megyünk a lábunkkal
és eszünk a szánkkal!? Micsoda
hülyeség! Ez egy fura ötlet, hogyan
is működhetne! Itt van a köldök-

zsinór, ami biztosítja a táplálékot.
Nem lehetséges élet a születés után,
hiszen ez a zsinór már így is túl
rövid! 
- Hát persze hogy működni fog, csak
minden egy kicsit másként fog
kinézni - mondja a kis „hívő“. 
- Soha sem fog működni! - véli a kis
„szkeptikus“. - Még soha senki nem
tért vissza a születés után! Születés
után vége az egésznek! Az élet nem
más, mint egy nagy sötét tortúra! 
- Még ha nem is tudom pontosan,
milyen lesz a születés utáni élet -
mondja a kis „hívő“ -, de azt tudom,
hogy találkozni fogunk az
édesanyánkkal, és Ő nagyon vigyáz
majd ránk! 
- Anya!? Te hiszel egy anyában? Hol
van? - kérdezi a kis „szkeptikus“. 
- Itt van körülöttünk, mi benne
vagyunk, és általa létezünk, nélküle
nem is létezhetnénk! - válaszolja a
kis „hívő“.
Mire a kis „szkeptikus“: 
- Soha nem láttam még semmilyen

anyát! Nincs is ilyen! 
A kis „hívő“ elgondolkozik egy pil-
lanatra. 
- Néha, amikor nagyon csendben
vagyunk, hallhatod, ahogy énekel,
vagy érezheted, amikor megsimogat-
ja világunkat! - Majd halkan hoz-
záteszi: 
- Mindenesetre én hiszem, hogy az
igazi életünk a születés után
kezdődik! 



Nagyapó lovai

Hogy a lovakról folyt a beszéd az
asztalnál, nagyapó egyszer
csak odafordul a gyerekekhez,
és így szól:
- Melyik ló tud repülni?
- Egyik sem - felelik a gyerekek.
- Hát a holló?
Erre persze minden gyerek azt mondta,
hogy az csakugyan tud repülni.
De nagyapó tovább kérdezett:
- Melyik ló az, amelyik nem istállóban él, hanem a kony-
hában?
- Szolgáló - kiáltják a gyerekek.
- Melyik ló jár iskolába?
- Tanuló.
- Melyik ló tűri a gyomrában a parazsat?
- Vasaló.
- Melyik ló az, amelyik nem bánja, ha kilógatják a
toronyablakon?
- Zászló.
Melyik ló tud fütyülni?
Erre nem tudtak felelni a gyerekek, míg végre Lacika
megszólal az asztal végén:
- Én.GG yy ee rr ee kk oo ll dd aa ll
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„Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni“ (Lukács 18,1)

Tudod melyik a legrövidebb ima?... „Jézus". Ezt bárhol, bármikor elmondhatod. Kibővítheted így: „Jézus,
segíts!" vagy „Úr Jézus, könyörülj nekem, bűnösnek!" Ezekben az imákban már benne van a tehetetlenségünk, rás-
zorultságunk, mert ha ez nem így lenne és ha csak magunkban bíznánk, elhanyagolnánk az imádkozást. 

Valaki azt kérdezte egy keresztyéntől, hogy mikor szokott imádkozni? - Mindig - hangzott a felelet -, és  azon
kívül naponta háromszor. Hogyan kell értelmeznünk ezt a furcsa választ? Bizonyára úgy, hogy az imádság több
annál, mint amikor összekulcsoljuk a kezünket és elmondunk egy rövid imát. Az imádság Istennel való szüntelen
kapcsolat, hogy Isten közelében tudhatjuk magunkat.

A 139. zsoltár 1-től 6-ig terjedő verseiben Dávid király így tesz bizonyosságot erről:
„Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen
érted azt  Uram. Elől és hátul körülzártál engem és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos előttem e tudás, nem
érthetem azt."

Szükséges, hogy naponta elcsendesedjünk és elmondjunk Istennek õszintén, alázatos szívvel mindent, ami
a szívünkben van: öröm, bánat, gond, teher, kérés...Meghallgatja ezeket az Úr Isten? Igen, a Mennyei Atyánk min-
den imádságot meghallgat, de nem mindig a mi elképzelésünk szerint teljesíti...De amit Isten akarata szerint kérünk,
azt a maga idejében megkapjuk.

TALÁLÓS
KÉRDÉSEK:

??  Mi az, aminek se csontja, se feje, se tüdeje, csak a

négy ujja meg hüvelykujja?

??  Aki nevemet kimondja, azonnal megsemmisít

engem.

??  Miért vesz az ember új kalapot?

??  Melyik királynak legnagyobb a kalapja?

??  Ki az, aki mindig háttal ül a királynak, aztán még a

kalapját sem veszi le?

??  Mi hasonlít legjobban az ülõ macskához?

?? ? ?

A következő mondatokban létezik egy olyan szó, amelyiket ha visszafelé olvasod, megkapod a feltett kérdésre a
választ: 

például: De komor ez a kép!  ( Mi teszi komorrá?)  Romok (korom visszafelé olvasva)
1.Bebújt a part alá, kár, hogy nem láttad! ( Mi bújt a part alá?)
2. Nem messze a mezõ, itt veszett el valahol! (Mi veszett el?)
3. Kész van! Ráülhetsz! ( Mi van készen?)
4. A sok juh között ilyen is van egy-kettõ. ( Micsoda?)

Az oldalt szerkesztette: Czirmay Izabella
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Ruházatunkat az évszaknak megfelelően változ-
tatjuk, de legértékesebb „ruhánkat” , a bőrünket egy
életen át viseljük. Ezért elengedhetetlen, hogy az
időjárásnak, illetve az évszaknak megfelelően ápoljuk.

Télen sok nő úgy próbálja óvni arcbőrét, hogy
keveset tartózkodik szabad levegőn, pedig a friss, tiszta
levegőre a bőrnek ekkor is szüksége van.

Arcunkat, mint a legnagyobb fedetlen bőrfelületet
éri leginkább a nedves, szeles levegő. Hidegben az erek
összehúzódnak, a szövetek áthűlnek ,és ha a hideg szél-
lel vagy havazással jár, bőrünk kiszáradhat. A megelőzés
egyik módszere a bőr edzése. Az edzettséghez az erek
tornáztatása szükséges. Ezért az arcmosást, érzékeny
bőrfelületet kivéve, hidegvizes öblítéssel fejezzük be, így
bőrünk vérkeringését fokozzuk és gyors al-
kalmazkodáshoz szoktatjuk.

A védekezés más módjáról is gondoskodnunk
kell. A bőr felületét vékony zsírréteg borítja, amely a fag-
gyúmirigyek váladékából keletkezik. Ez a természetes
védőköpeny akadályozza ugyan a túlzott lehűlést, de ez
önmagában kevés. Nemcsak azért, mert  a szappanos
mosdás ezt a védő zsírréteget leoldja a bőr felületéről,
hanem mert hidegben a mirigyek nem termelnek annyi
faggyút és verejtéket, amennyi a bőr természetes
védőrétegének elegendő volna. Ezért kell segítenünk a
bőr természetes védekezőképességét helyreállítani.

Ha arcbőrünket megfelelően akarjuk ápolni, akkor
először is meg kell tudnunk milyen típusba tartozik. Az
arcbőr lehet: normál, zsíros, száraz (ami lehet
zsírhiányos, vagy vízhiányos), vegyes, idősebb, érzékeny,
problémás.

A normál bőr a fiatalokra jellemző. A pórusok
nagyom kicsik, a bőr feszes, rugalmas, az arc kissé
rózsás, a faggyú- és verejtékmirigyek működése kiegyen-
súlyozott. A száraz, zsírhiányos bőrnél a pórusok kicsik, a
bőr feszül, viszket, a faggyúmirigyek működése a kel-
leténél csekélyebb méretű. A száraz, vízhiányos bőr
esetében a homlokon, orron, állon fekete pontocskák

keletkeznek, az egész arc enyhén feszül, a verejtékmiri-
gyek működése a normál szint alá csökken. A zsíros
bőrnél tágak a pórusok, fekete pontocskákkal van tele az
arc, a bőr tapintása kissé zsíros. Ennél a bőrtípusnál foko-
zott a faggyúmirigyek működése, valamint a szarusejtek
képződése. A vegyes típusú bőr az állon, orron, homlokon
zsíros, tág pórusú, mitesszeres, pattanásos. Az arcon
száraz, kissé érdes, olykor hajszáleres is lehet. Az
idősebb bőrnél az egész arc feszül, a bőr szürkés,
pergamenszerű, ráncos, száraz tapintású. Érzékeny
bőrnél nagyon feszül a bőr, piros foltok vannak az egész
arcon, a bőr durva tapintású. Az érzékeny bőr gyakrabban
mutat allergiás tüneteket egyes kozmetikumokra, mint
más bőrtípus. Problémás bőrnél fekete pontocskák, eset-
leg gennyes pattanások keletkeznek az egész arcon, s a
zsíros bőrhöz hasonlóan túlzott a faggyúmirigy termelése.

Az arcbőr ápolása és kezelése bőrtípusonként
változik, de az érzékeny és a problémás bőr esetében
tanácsos kikérni a bőrgyógyász véleményét is.

Milyen készítményeket használjunk a különböző
típusú bőrök esetében?

Normál bőr tisztítására lemosótejet alkalmazunk,
amit arcvízzel eltávolítunk, majd nappali krémmel kenjük
be, ami az éjszakai bőrtáplálásra egyaránt alkalmas.
Négy-hathetenként bőrradírt (peeling) használhatunk,
mely eltávolítja a bőr felső elhalt rétegét, puhítja azt és
megkönnyíti a bőrlégzést. Havonta egyszer pakolást is
felvihetünk, ami lehet zseléalapú hidratáló, vagy revita-
lizáló pakolás, mely segít megőrizni a bőr fiatalosságát.

Száraz zsírhiányos bőr tisztítására lemosóolajat,
ennek eltávolítására pedig alkoholmentes arcvizet
használjunk. Bőrtáplálásra szemünk köré szemránc-
krémet, arcunk többi részére jó zsíros krémet vigyünk fel.
Éjszakai ápolásra a zsíros vitaminos krémen kívül jól
beváltak a különböző olajok és olajkeverékek (avocado-
jojoba-aloe-vera) használata is. E bőr esetében négy-
hathetente zsírosító hatású bőrradírt, míg hetente az
egyszer alkalmazott tápláló pakolás tesz jót

Hogyan védjük arcbőrünket a külső hatásoktól?



Mária és Márta magazin 11.old

arcbőrünknek.
Száraz vízhiányos bőrnél arctisztításra a száraz

bőrre való lemosóolajat alkalmazzuk, de hetente egyszer-
kétszer arctisztító krémmel is kezelhetjük bőrünket.
Alkoholmentes arcvízzel tisztítsuk le és nappalra a szem-
ránckrém mellett hidratáló emulziót is használjunk. Este
hidratáló éjszakai krémmel ápoljuk bőrünket. Ennél a
típusnál háromhetenként lehet beiktatni a bőrradír
használatát, melyet nyugtató hatású, regeneráló pakolás
követhet. Váltakozva kezelhetjük lehúzható (filmpakolás),
illetve krémpakolással.

Zsíros bőr tisztítására ennek a típusnak
megfelelő arctejet használjunk, majd olyan arcvízzel
töröljük át, melynek fertőtlenítő, pórusösszehúzó hatása
van, de vigyázni kell, tíz százaléknál több alkoholt ne tar-
talmazzon. Naponta könnyű emulzióval védjük
arcbőrünket, míg éjszakára a tisztítás után zsíros bőrre
alkalmas krémmel nagyon vékonyan kenjük be arcunkat.

Bőrradírt tíznaponként használhatunk, mely után nyugtató
pakolást kenünk arcunkra.

Az idős bőr ápolására szükséges készítmények a
száraz, vagy normál bőrre való lemosótej, arcvíz, olajos
szérum, szemránckrém, enyhén zsíros nappali
hidratálókrém, idősebb bőrre való éjszakai krém,
hidratálószérum, regeneráló koncentrátum (ampullás) és
vitaminokban gazdag krémpakolás. Az öregedő bőr
esetében az olajos szérumot és a krémeket ne dörzsöljük
bőrünkbe, hanem ujjheggyel gyengéden ütögessük be. A
bőrradír használata kettő-négyhetenként ajánlott, tápláló
pakolást tíznaponként is felkenhetünk.

Az egyre növekvő környezetszennyezést, a
hideget, a szelet mind az arcbőr szenvedi meg. Ezért kell
megfelelően megvédeni arcunkat ezektől a hatásoktól, az
idő előtti öregedéstől, a sejtek degenerálódásától.

Sántha Erzsébet - kozmetikus

Szobanövények
ápolása

A szobanővényeink szár-
mazási helye meghatározza a tartási
igényeiket. Többségük a trópusi-
szubtrópusi őserdőkből származik,
ezért zömében párás, meleg helyet
kedvelik. Általában világos árnyékos
vagy félárnyékos helyen érzik jól
magukat, a tűző napon magsínylik.

Vízigényük változó, de min-
denkor egyenletes nedvességet
kívánnak. Fokozottabb a növekedés
időszakában, tavasztól őszig, míg
nyugalmi időszakban, októbertől-
februárig mérsékeltebb. Az öntözés
szobahőmérsékletű, lágy vízzel
történjen. Célszerű az esővíz, de az
állot csapvíz is megfelelő. Ha a víz
lágyítására van szükség, akkor a
vizet felforraljuk vagy 1 liter vízben 2-
3 darab, gézdarabba kötött tőzeget
áztatunk. Az öntözés gyakorisága és
mennyisége függ a növény
párologtatófelületétől, a szoba
hőmérsékletétől, páratartalmától, a
növény elhelyezésétől, az évszaktól.
Legnagyobb kárt a túlöntözéssel
tehetünk, ezért rendszeresen
ellenőrizzük, hogy a növényeink alatt
ne legyen pangó víz, kivéve néhány
növényt, amely szereti ha „lába
vízben áll”. 

A tápanyagban gazdag
virágföldek általában kielégítik a
növények tápanyagszükségletét.
Ettől függetlenül a növekedés
időszakában minden növényt

tápoldatoznunk is kell, sőt vannak
növények, melyek az ún. nyugalmi
időszakban is igénylik a mérsékel-
tebb tápoldatozást. Ezért vegyük
figyelembe a növények részletes
leírásaiban megtalálható konkrét

igényeket.
Párás körülményeket biztosíthatunk a
nyövény számára, ha kaviccsal és
vízzel telt, nagyobb méretű műanyag
tartóba helyezzük, és igényei szerint
érjen vagy ne érjen a vízbe a cserép
alja. Elhelyezésüknél vegyük
figyelembe, hogy az azonos igényű
növényeket lehetőleg egy csoportba
helyezzük el. A hűvöset kedvelőket
rakjuk kevésbé fűtött helyre, mint
például világos lépcsőfeljáró, folyosó.
Egy-két hétre magukra hagyhatjuk
növényeinket, ha biztosítjuk szá-
mukra a vízutánpótlást. Ennek egyik
lehetősége, hogy a fürdőkádba 5
centiméteres vízrétegbe helyezzük
őket, a kényesebbek alá vastag szi-
vacsot rakunk. Ha helyükön hagyjuk
őket, akkor föléjük helyezhetünk egy
vízzel telt nagyobb edényt és felmosó

ruhából vágott 4-5 centiméteres
széles csíkokat vezetünk le a
cserepekbe. A jó vízvezető textil-
csíkok biztosítják a szükséges ned-
vességet a növény számára.

A növényeket időnként porta-
lanítsuk. Puha ruhával, nedves szi-
vaccsal letörölhetjük őket, vagy
langyos vizzel permetezhetjük,
lezuhanyozhatjuk. Kivételt képeznek
a szőrös levelű növények.

Nem csak az embereknek,
de a növényeknek is szükségeük van
friss levegőre. Azonban a növény
esetében figyeljünk arra, hogy ne
legyen huzat, ne okozzunk hirtelen
lehűlést, szeles időben ne
szellőztessünk. A nagyon érzékeny
növényeket a szellőztetés idejére
takarjuk le fóliával.

Növényvédelemre nem lesz
sükségünk, ha szobanövényeinket
optimális körülmények között tartjuk.
Ha valamilyen gomba vagy állati
kártevő mégis megjelenik, akkor a
virágboltokban vagy szaküzletekben
megvásárolhatjuk a megfelelő
növényvédő szert. A megfertőződött
növényt fóliával letakarjuk, kézi
permetezővel a fólia alatt jól befújjuk.
És egy éjszakára betakarva hagyjuk.
Hatásos lesz a védekezésünk, ha a
permetezés előtt át is ültetjük a
növényt.

A gondos ápolást, törődést
növényeink szépségükkel
meghálálják, és a számukra biztosí-
tott feltételek az ember számára is
kiváló, egészséges, esztétikus
környezetet biztosítanak.



Füle Lajos négysorosának folytatását rejtettük el
ez alkalommal:

„Istent sem érti igazán,
ki a keresztet meg nem látta, …“

Vízszintes: 1.A vers harmadik sora. Zárt betűk: E,
É, É, B., 12.Foglaló, 13.Őrből való, 14.Nem szorít,
15.Összetört dió, 16.Zigóta fele, 18.Jegyezte,
20.Félig avas! 21.Rátoni faluja, 23.Határozott
névelő, 24.Igekötő, 25.Hordót készít,
27.Könnyelmű, 29.Székesegyház, 30.Nem hamis,
31.Becézett Timea, 32.A görög ábécé második
betűje, 33.Támaszul szolgáló fa (é.f.),
34.Kolozsvár régi központja, 35.Elrejt, 36.Névmás,
37.A közlekedésre szolgál, 38.Arany hőse (é.f.),
40.Panitban becézett Sándor, 41.Kergetni,
43.Szlávoknál három, 44.Üres szán! 45.Ösztönző
szó, 47.Zavarosan lát! 49.Becézett Annát.
Függőleges: 1.Beszéd, 2.Mocsaras, lápos vidéken, ala-
panyagot gyűjtögetők, 3.Becézett Erika, 4.Félig mond!
5.Csapnál áthaladást megszüntet, 6.Fűszereit, 7.Gyökér,
8.Cigányul három, 9.Kitesz, 10.Rendetlen Ata!, 11.Vissza:
földet forgat, 17.Dávid ellenfele, 19.Szélein teáz! 20.A
vers negyedik sora. Zárt betűk:L,E,Ö,E, 21.Áram teszi.
22.Az 1.Móz. 10 szerint hatalmas vadász volt, 24.Trópusi
tündérrózsa, 26.Holland névmás, 28.Mutató szó, 29.Ilyen
nagyszülő is van, 31.Modern média, 32.Beke Lenke
Imola, 34.Vissza: húst sütő, 35.Női név, 37.Jób hazája,

39.Líra egynemű hangzói, 41.Régi edény (é.f.), 42.Mutató
szó, 44.Félig skáláz! 46.Román ember (é.f.), 48.Lakatos
Ferenc, 49.Rangfokozat, 50.Félig ihat! 51.Állatok lakhe-
lye, 52.Fél tank!
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Vadas húsgomboc spagettivel

Hozzávalók: 400 g vegyes leveszöldség, 2 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 tojás, 1 ek. mustár, só, bors, 400 g
darált marhahús, 2 ek. olaj, 1 ek. cukor, 1kk. paradicsompüré, 1 babérlevél, 1 csipet kakukkfű, 2 dl fehérbor, 2 dl tejföl,
2 ek. liszt, 1-2 ek. citromlé, 2-3 szál petrezselyem, 200 g spagetti.
A zöldségeket és a hagymákat megtisztítjuk, felaprítjuk. Az egyik hagymát az áttört fokhagymával, a tojással, a mustár-
ral, egy kevés sóval és borssal a darált húshoz adjuk. Összedolgozzuk, 8-12 gombócot formálunk belőle. A forró olajon
kissé megpirítjuk a cukrot, hozzáadjuk a paradicsompürét, a zöldségeket, a maradék hagymát, a babérlevelet, a
kakukkfüvet, ízlés szerint sót, borst, és barnára pirítjuk. Felöntjük 2-3 dl vízzel, beletesszük a húsgombócokat, majd
fedő alatt, lassú forralással puhára pároljuk. A gombócokat félretesszük, a zöldséget péppé zúzzuk. Hozzáadjuk a bort,
a tejfölben elkevert lisztet, citromlével savanyítjuk, jól összeforraljuk, visszatesszük bele a húsgombócokat és átfor-
rósítjuk. Tálaláskor meghintjük apróra vágott petrezselyemmel, és fõtt spagettivel kínáljuk.

Zserbószelet

Hozzávalók: 1 dl tej, 1kk.+50g+150+ porcukor, 20 g élesztő, 200 g margarin, 1 tojás, só, 350 g liszt, 200 g darált és
100 g negyedelt dió, 200 g sárgabaracklekvár, 200 g tortabevonó étcsokoládé.
A meglangyosított tejet elkeverjük 1 kk. porcukorral és az élesztővel, majd felfuttatjuk. A margarint habosra keverjük
50g porcukorral, a tojással és a csipet sóval. Hozzáadjuk a lisztet, az élesztős tejet, aztán gyors mozdulatokkal
összedolgozzuk, és 3 cipót formálunk belőle.A diót összekeverjük a 150 g porcukorral. A tepsit kibéleljük sütőpapírral.
A cipókból tepsi nagyságú lapot nyújtunk. Az elsőt a tepsibe tesszük, megkenjük lekvárral, megszórjuk a cukros dió
felével, majd ismét tésztalap, a maradék lekvár, és cukros dió, végül a harmadik tésztalap következik. Tetejét villával
megszúrkáljuk, letakarjuk, és 1 órát kelni hagyjuk. Előmelegített sütőben 35-40 percig sütjük, majd a tepsiben hagyjuk
kihűlni. A csokoládét apróra vágjuk, meleg vízfürdőbe állítva felolvasztjuk, és a tészta tetejére öntjük. Amikor a máz
kötni kezd, egyenletesen megszórjuk az elnegyedelt gerezdekkel, majd hagyjuk megdermedni. Fogyasztás előtt
szeletekre vágjuk.
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