
A napfény fele fordulva

A templomudvar naposabb oldalán
sütkérezett, szedett egy jókora marok
friss, zöld füvet, s szagolgatta. Ízlelgette
illatát, újra felfedezve a frissesség,
üdeség, napsugár, megújulás érzését.
Társának is odavitte, hadd részesüljön
e természet kicsi csodájában ő is.  
Várakozással telik el életünk – gondolta
– a nagy hidegben várjuk a tavaszt, a
melegben az esőt, az esőben a nap-
sütést, a falevelek hullásakor a mindent
elborító hótakarót. Mindig mást várunk,
mást szeretnénk. Ezért olyan nehéz
mosolyt csalni egymás arcára, ezért nem tudjuk felfedezni az apró csodákat. Pedig oly sok látni-
valót szeretne, akar megmutatni nekünk a tavaszt befogadó természeten keresztül a Teremtő.
Láttatni akarja velünk a barackfák bordó, már-már kifakadó rügyeit, amelyek a szemet kápráztató,
illatos virágokat rejtik; a napfény melegétől kipattanó, feltárulkozó nárciszokat, aranyeső bokrokat,
a fűben meglapuló, s csak a figyelmes szemeknek mutatkozó ibolyákat; a pár nap után a földből
kikívánkozó zöldhagymákat. De ott van a tavasz, a megújulás, az élet jele a szobába zárt
növényekben is, amelyek a napfény felé fordulva próbálnak minél több meleget, erőt, életet maguk-
ba szívni (mintegy példát állítva elénk), s megérintette a szabadba, az erdőbe kívánkozó
gyerekeket, felnőtteket is.  Körülvett, körülvesz minket.  
Hagyjuk, hogy megérintsen minket a tavaszi szél, kifújja fejünkből, szívünkből, testünkből a gondo-
kat, az indulatokat, a fáradtságot. Hogy kiüresedve, megtisztulva be tudjuk fogadni a békét, el
tudjuk fogadni a csodát, s képesek legyünk minden-
nap a megújulásra. S merjünk mosolyogni.  

Simon Virág
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Mit jelent a konfirmáció?
A keresztyén ember életének az apostolok ideje

óta legfontosabb pillanata a konfirmáció. Azok számára,
akik felnőttként találkoztak a Krisztus nevével, a kereszt-
ség volt a nagy pillanat, és az egybe is esett a konfirmá-
cióval. De a megtért felnőtteknek az apostolok egész
háznépét megkeresztelték, családjuk minden tagját, még
a rabszolgákat is, mert a családfő a keresztséggel beírat-
ta őket a Krisztus iskolájába és felelősséget vállalt a
tanításukért, az Írás sorrendje szerint: „Kereszteljétek
meg és tanítsátok őket!” (Aki még ma is azt hiszi, hogy az
apostolok csak felnőtteket kereszteltek, méghozzá
bemerítéssel, az gondolja meg, hol volt a Jeruzsálem
sziklahegyén annyi víz, amiben pünkösd napján három-
ezer embert lehetett volna bemeríteni?) Így az apostolok
példája szerint mi is megkereszteljük
a kisgyermeket a Szentháromság
Egy Isten nevére, így lesz Istennek
örökbefogadott gyermeke, Jézusnak
kistestvére, mint ahogy minden örök-
befogadás alkalmával az örökbefo-
gadó ajándékba kapott neve igazolja,
hogy befogadtatott az új családba. A
Káté ezt így magyarázza: „Mi
Krisztusért kegyelemből – tehát min-
den feltétel nélkül - fogadtatunk Isten
gyermekeivé.” Egyúttal az egyház, a
szülők és a keresztszülők, mint keze-
sek, fogadalmat tesznek, kezességet vállalnak azért,
hogy az Isten nevére íratott gyermeket „úgy nevelik és
neveltetik, hogy majd ő maga önként tegyen vallást a
hitéről Isten előtt”. 

Ahogy tehát a kis gyermek előbb öntudatlanul
fogadja el szülei, vagy fogadott szülei gondoskodását,
aztán egy-szer csak felragyog a szeme és boldogan ejti
ki a szót: Édesapám! – úgy fogadja el eleinte a gyer-
mekünk Isten segítő gondviselését, anélkül, hogy tudna
róla. De igazi keresztyén szülő nem hagyja sokáig tudat-
lanságban gyermekét. Ahogy két szót ki tud ejteni,
megkezdi megígért tanítását az első kis imádsággal.
Ahogy képes egy órát csendben ülni, magával viszi a
templomba. Az óvodától kezdve taníttatja a vallásórákon,
otthon kikérdezi, ha nem értett meg valamit, megma-
gyarázza, együtt imádkozik vele, így teljesíti a keresztség
alkalmával letett fogadalmát. Azután következik a konfir-

mációi tanítás, hogy most már érettebb ésszel értse meg,
mit jelent számára az, hogy ő a Mindenható Istennek
szeretett gyermeke.
Mikor ezt megértette, akkor következik a konfirmáció
döntő pillanata, mikor már nem csak mások tanítása,
hanem saját meggyőződése alapján tudja, hogy Isten őt
szereti, Krisztus megváltotta, s neki egy életen át boldo-
gan kell viselnie rangját, az istenfiúság méltóságát. Ennél
magasab rang nincs és nem lehet a földön. De a ranggal
kötelesség jár. Az örökbefogadott köteles úgy élni, úgy
viselkedni, ahogy a család rendje megkívánja. Nem
hozhat szégyent Istennek ajándékba kapott nevére. Élete,
munkája, egész magatartása fogadott apja és családja
dicsőségét, a közös célok megvalósítását kell, hogy szol-
gálja. Bizonyítania kell, hogy nem hiába fogadták be a

Krisztus családjába. Ezt a feladatot, ezt a
kötelességet kell vállalnia annak, aki
leteszi a konfirmációi fogadalmat. De azt
is tudhatja, hogy Atyja, Isten, mindig vele
lesz, mindenben számíthat rá, minden
javában részesíti mind földi életében,
mind az örökéletben, melyet Krisztus
készített személyesen az ő számára. Még
a sok rosszat is, ami érni fogja e szomorú
földi életben, Isten gondviselése javára
fogja fordítani, ahogy megígérte.
Nem biztos, hogy ezt el is éri. Minden
családban vannak jó és rossz gyermekek.

Ha valaki nem teszi le, vagy később nem tartja
meg fogadalmát, az úgy jár, mint akinek zsebében van
egy milliós csekkönyv, de nem tudja, mire való, s talán a
bank kapujában fog éhen halni. Mert az Isten gyer-
mekeinek megígért ajándékokat el kell fogadni. Más útja
nincs a boldogságnak. Ha más úton el lehetne érni a
boldogságot, amire minden ember vágyik, nem lenne
igaza Krisztusnak, az Ígének. A mi mostani életünk min-
den nyomorúsága ezt igazolja. Mai társadalmunk más
úton akar boldog lenni. Látjuk, nem megy. Talán a most
konfirmálók meg fogják érteni. Akkor, de csak akkor, más
lesz az életük, s megtalálják Krisztusnak az őt követők
számára megígért és mindig megadott áldásait. Ez ma az
új nemzedék egyetlen reménysége. Mindnyájunknak
imádkoznunk kell azért, hogy erre Isten Lelke vezesse rá
őket, és áldott legyen fogadalomtételük.

Varga László
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Ígérem és fogadom, hogy a Jézus Krisztusnak igaz
követője, református Anyaszentegyházunknak holtig
hűsséges, engedelmes és áldozatra kész híve leszek.
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Mezőpanit Marosvásárhelytől nyugati irányba
fekvő falu, a várostól 12 km távolságra. Túlnyomórészt
magyar reformátusok lakják, 2100-an, a más vallásúakkal
együtt 2300 az itt élők száma.

Orbán Balázs szerint háromszéki székelyek kap-
ták a területet vitézségükért. Már a XIV. században
találkozunk a falu nevével, az 1567-es adójegyzékben 10
kapuval szerepel.

Népes és áldozatkész a paniti nőszövetség.
A rendszeres bibliaórák, előadások, konferencia-
szervezés, beteglátogatás mellett leginkább figyelem-
reméltó a gyülekezeti házban végzett munkájuk. Az 1996-
ban elkészült épületben vendégszobák, konyha, fürdő-
szoba, nagy gyülekezeti terem található, ahol sokféle ren-
dezvény zajlik. Konferenciák, nőszövetségi- és
kórustalálkozók, képzőművészeti táborok, kiállítások,
gazdakörök- és tanfolyamok. Négy év óta a Ref.
Mentőmisszió összejöveteleket és szenvedélybetegeknek
gyógyító heteket szervez itt. Sok munkát ad az idejövő
vendégek ellátása. A főzéshez szakácsnőt fogadnak, de a
ételek előkészítése, terítés, felszogálás, mosogatás,
takarítás ötven-hetven személy után mind önkéntesen
végzett munka. A segítést vállaló asszonyok nemcsak ide-

jüket, erejüket áldozzák, hanem otthonról veteményt,
gyümölcsöt, tojást hoznak anélkül, hogy nevük az
adakozók listájára kerülne, amit vasárnap felolvasnak a
templomban.

Szeretetszolgálatukkal a leginkább rászorultak
felé fordulnak. Élt a faluban olyan érelmeszesedésben
szenvedő öreg néni, akit évekig ruháztak, fürösztöttek;
mostak, főztek neki. Tapasztalhatta a faluközösség gon-
doskodását az a csángó bácsi is, aki sok évvel azelőtt
Panitba nősült, öreg korában egyedül maradt, a faluban
senkije sem volt. A tiszteletes úr elintézte, hogy nyugdíjat

kapjon, de a pénzt nem lehetett a kezébe adni, italra
költötte volna. Az asszonyok rendre főztek neki, takarítot-
tak, mostak rá. Végül az öregek otthonába került
Régenbe, ott is meglátogatták. „Jönnek az enyéim!” –
mondta, s valóban azok voltak, nem a vér szerinti, hanem
a szeretet általi rokonok.

Jókedvűen ünneplik a farsang végét a
székelykövesdi asszonyok. Húshagyó kedd előtti pén-
teken farsangi fonóestet szerveznek, ahová meghívnak
öreget, fiatalt, gyermeket. A mintegy 400 reformátust
számláló faluban minden évben várt esemény ez az 5 év
óta megismétlődő, 70-80 embert vonzó este, amely
kellemes szórakozást és vidám együttlétet bíztosít. Az
asszonyok már évek óta nem fonnak, de elmesélik a fia-
taloknak a kender feldolgozásának mozzanatait: a növény
vetésétől, kinyűvésétől, áztatásától, tilolásától,
héhelésétől a fonásig, szövésig. A fonókat az éneklés, a
tréfák, az elejtett orsót elkapó legények és azt csókkal
kiváltó lányok jókedve inkább vidám együttlétté varázsol-
ta, mint a szorgalmas munka alkalmává. Az est fénypontja
a régi és mai alkalmaknál a „farsangnak“ öltözött fiatal
házasemberek megjelenése, akiket bekéreztetnek:
„Messziről jött házaspár, vándor, cigány akar bejönni,
beengedik-e?” A farsagnak öltözött férfiak arcát csipke
fedi, nem szólalnak meg, csak bohóckodnak.
Megnevettetik, szórakoztatják a közönséget, s
igyekeznek, hogy senki se ismerje fel őket. Ha cigánynak
öltöznek, szilvaízzel feketítik be a kezüket; a halál arca,
keze fehér. Később átöltözve vissszajönnek, ismét nagy
derültséget keltve.

A farsangi fonóesten az asszonyok főtt kukoricá-
val, süteménnyel, kávéval, teával kínálják a jelenlevőket.
Mindenkinek, aki akarja, eléneklik a legkedvesebb
énekét, a tiszteletes úr újakat tanít. A múlt évben a tanító
néni a gyerekekkel rövid műsort mutatott be. A
nőszövetség tagjai hetekkel előtte megkezdik a
szervezést, megbeszélik a tennivalókat, meghívják a
falubelieket, majd ünneplőbe öltözve mennek a
gyülekezeti terembe.

A kövesdi asszonyok olvassák és szeretik a Mária
és Márta magazint, s hogy mindig megkaphassák, arról
egyik kedves nőszövetségi tagjuk gondoskodik. Bejárja a
falut, ha kell, többször is, s az előfizetési díjat ő maga viszi
be az esperesi hivatalba.

Székelykövesd Marosvásárhelytől 15 km-re
északnyugatra fekszik, egy keskeny völgyben. Lakói
nagyrészt magyarok és romák. A faluról az első irásos
emlék Orbán Balázs szerint 1567-ből való, ahol 7 kapuval
szerepel. Pár km-re található leányegyháza, Harcó, ahol
a vidék egyik legrégibb, román kori templomát láthatjuk.

Tatár Mihályné

Mezőpaniti asszonyok

·     Sajnálattal közöljük, hogy a nőszövetségi zászló útja a tél folyamán megszakadt. Remélhetőleg Húsvét ünnepe
után újraindul. Az új beosztást az érintett gyülekezetekkel közölni fogjuk.

·     2004 március 29-én megtartottuk évi számadó közgyűlésünket a Marosvásárhely X. – Kövesdomb-i templomban.
Igehírdetés után előadást hallhattunk a lelkigondozás fontosságáról. Ezt követően az elmúlt év tevékenységéről
szóló beszámolóra illetve az idéni program megszervezésére került sor.

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



4.old Mária és Márta magazin

Elmulasztott beszélgetés
Az örökre elmulasztott beszélgetést az idén

elhúnyt özv. Mester Istvánné Farkas Piroskával meg-
próbálom pótolni fia, Mester Zoltán visszaemlékezéseivel. 

Édesanyám 1913-ban született Udvarfalván, ahol
nagyapám lelkész, a marosi egyházmegye esperese volt
hosszú ideig. Két nagybátyám: Kari és Jenő után szülei
örültek a kislánynak.

Gyermekkorának ijesztő élménye volt, hogy a
falubeli legények egy csoportja személyes bosszúból egy
este berontott a papilakba, a szülőket bántalmazta, s
mikor a fegyverviselési engedéllyel rendelkező nagyapám

a le-vegőbe lőtt puskájával, elmenekültek. A rendőrök
vizsgálták az esetet, de nagyapám nem akarta, hogy
megbüntessék a tetteseket. Ennek ellenére valamelyikük
egy éjszaka kővel dobta be a parókia ablakát, s a kő
éppen az édesanyám ágyára hullott. Mindkét esetben
nagyon megijedt, s ez egyfajta ideggyengességet okozott,
ami egész életében végigkísérte.
Az elemi iskola elvégzése után Kolozsvárra küldték gim-
náziumba, a Ref. Szeretetotthon lakója volt. Vakációkban
kétszer is töltött hosszabb időt Svájcban, ahol fizikailag
megerősödött, s a német nyelvet jól elsajátította. Vidám,
hangulatos fiatal lány volt, társaságban mindig nagy
sikere volt. A svájci családok nagyon szerették, szinte
haláláig levelezett velük, meg is látogatták.

Édesapám Kari bátyámnak volt teológus-társa.
Kolozsváron, egy ünnepségen figyelt fel egy szép barna
lányra, s nagy volt a meglepetése, mikor kiderült, hogy ez
a lány legjobb barátjánk a húga. Nagy szerelem lett a
találkozásból, édesanyám felbontotta az előző udvarlójá-
val történt eljegyzését. Sokat leveleztek, s a következő
svájci út alkalmával többször találkoztak, mert édesapám
akkor ösztöndíjasként ott tanult.Gyakran kirándultak
együtt.

1937-ben házasodtak össze, akkor fejeződött be
a Szabadi-úti templom építése, édesapám lett itt az első
lelkész, de vallástanári teendőket is vállalt a Ref.
Leányiskolában. 1944-ben elmenekültünk az orosz csa-
patok elől. Kecskeméten ismerőseink voltak, lakást és
állást biztosítottak. 1945-ben felvetődött a hazatérés
kérdése, édesanyám maradt volna, de apám
ragaszkodott tesvéreihez, itthon élő református hiveihez.
1946-47-ben a Szentgyörgy-utcai leányinternátusban, a

„Bethlen Kata“ épületében laktunk, az iskolák álla-
mosítása után a Vár épen maradt bástyájába költöztünk.
Csiki Jóska bácsi halála után1953-ban édesapámat
választották meg vártemplomi lelkésznek, leköltöztünk a
parókiába, harminc évig itt volt a családi fészek. A két első
szobát irodának használták, s ennek az volt a hátránya,
hogy édesanyám gyakran beleszólt az ügyintézésbe.
Közvetlenül nem vett részt az egyházi munkában, csak az
1950-es években tartott bibliaórákat látogatta nagy öröm-
mel. Rövid ideig kántor volt, s ha a prédikáció harminc
percnél tovább tartott, kritizálta édesapámat. A családláto-
gatásra is gyakran ösztökélte, ezt a lelkészi munka fontos
területének tartotta. Idősebb korában ritkán járt templom-
ba, ennek oka egyrészt gyenge egészségi állapota volt,
másrészt az otthoni sok munka, mert a három gyermeke
után két unokát is nevelt.

Január elsején a presbiterek mindig köszöntötték
a papi családot, ilyenkor édesanyám megkínálta őket,
nagyon kitett magáért. Gyakran szóvá tette, hogy éde-
sapám igen sok időt tölt a sakktábla mellett. Nagy sérelme
volt, hogy nem kerülhetett állásba a
temetőgondnokságon, özve-gyen csak utódnyugdíjat
kapott. Nagyon szerette édesapám testvéreit.
Rokonságban állott Ravasz püspökkel édesanyja,
Ravasz Piroska révén, erre nagyon büszke volt. Azt is
sokszor emlegette, hogy nagyapja, Farkas Károly jó
barátja volt Rákosi Viktornak, aki róla mintázta az
Elnémult harangok c. regényének főhősét.

1984 volt a nyugdíjbamenetel éve, akkor
költöztek utolsó, Klastrom utcai lakásukba. 1987-ben
három nagy veszteség érte: el kellett temetnie édesapá-
mat, Kari nagybátyámat és szeretett fiát, Gyurit. Sokat
betegeskedett otthon, kórházban. Mikor már nem tudta
ellátni magát, a nővéremmel és az unokákkal együtt
felváltva segítettünk neki, rendszeresen járt hozzá szo-
ciális gondozó és az egyházi öregotthonból kapott ebédet.

Halála előtt megbeszéltük a gyászjelentést,
kiválasztotta kedves énekeit és az igerészt: „Mindenre
van erőm a Krisztusba, aki engem megerősít” (Fil.4,13).

A „Lámpás az úton” alsótagozatos iskolás
gyerekek számára készült áhítatoskönyv. Rövid
tudósításokat tartal-
maz a Bibliából
Istenről és Jézus
Krisztusról. De fel-
jegyzi gyerekek és
felnőttek élményeit is,
akik megtapasztalták,
hogy Istenre
rábízhatják magukat.
Ezen kívül szó van
t e r m é s z e t i
különölegességekről,
állatokról és más
érdekes dolgokról.

Olvasó
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Karinthy Frigyes:

Barabbás
A harmadik nap alkonyán pedig

kilépett a bolt keskeny kapuján, és
csendesen megindult az úton. Két
oldalt füstölögtek a romok. Lent a
kiszáradt árok fenekén találta az
elsőt azok közül, akik Pilátus háza
előtt kiáltozták Barabbás nevét.
Elfeketült nyelvvel vonított a vörös
felhők felé. 

Megállt előtte, és így szólt: 
- Itt vagyok! 
Az pedig felnézett rá, és zokogni

kezdett. 
- Rabbi, rabbi! - zokogott. 
És a mester szelíden folytatta. 
- Ne sírj! Állj fel és jöjj velem! Mert

visszamegyek Jeruzsálembe,
Pilátus háza elé és új törvényt kérek
magamra és reátok, akik Barabbást
választottátok, s akikkel ezt mívelte
Barabbás. 

A nyomorult pedig feltápászkodott
és az ő öltönyét megragadta. 

- Mester! - kiáltott elfulladva és
könnyek között - ó mester, jövök!
Mondd meg, hogy mentsem meg
magam? Mondd meg, mit tegyek!?
Mondd meg, mit mondjak? 

- Semmit, mondta ő szelíden -
csak azt, amit három nap előtt kellett
volna mondanod, mikor Pilátus
megállt a tornácon és megkérdezett
titeket: ,,Kit engedjek el hát közülük,
Barabbást, a gyilkost, vagy a
názáretit?’’ 

- Ó, én bolond! - kiáltott a
nyomorult fejét öklével verve, - ó, én
bolond, aki Barabbást kiáltottam!
Barabbást, aki ide juttatott! 

- Jól van - folytatta szelíden a
mester - most jöjj hát velem Pilátus
háza elé, ne törődj semmivel, ne
figyelj semmire, csak rám, és amikor
én intek neked, kiáltsd egész
szívedből és egész tüdődből: ,,A
názáretit!’’; mintha azt kiáltanád: ,,Az
életemet!’’ 

Az pedig követte őt. 
És találnak útközben egy másik

nyavalyást, akinek Barabbás elvette
házát, feleségét, gyermekét és sze-
meit kiszúratta. 

És ő homlokon érinté csendesen

kezével és így szólt: 
- Én vagyok az. Jöjj velem

Jeruzsálembe, és amikor én kezem-
mel érintelek, kiáltsad: ,,A
názáretit!’’; mintha azt kiáltanád: ,,A
házamat! A gyermekemet! A sze-
mem világát!’’ 

Az pedig felzokogott és követte
őt. 

És találtak még másikat is, kinek
lábai és kezei kötéllel voltak
összekötve és nyakára hurkolva, őt
magát pedig arccal lefelé bűzhödt
mocsárba nyomta le Barabbás,
tetvek és csúszómászók közé. 

Odament hozzá, és megoldotta
kötelékeit, és így szólt: 

- Ismerlek téged. Te költő voltál,
aki a lélek rajongó repülését hirdet-
ted: Jöjj velem, és amikor intek, kiált-
sad: ,,A názáretit!’’; mintha ezt kiál-
tanád: ,,A szabadságot! A léleknek
és a gondolatnak a szabadságát!’’
Az pedig megcsókolta az ő saruját
és csak a szemével könyörgött, mert
a szája még tele volt sárral. 

És így mentek tovább, és egyre
több béna és sánta és nyomorult
bélpoklos csatlakozott hozzájuk,
akiket Barabbás tönkretett. És mind-
egyik külön-külön zokogva verte
mellét és könyörgött neki, hogy
intsen majd, ha kiáltani kell:
,,A názáretit!’’; mintha azt kiáltanák:
,,Békesség, békesség! Békesség e
földön!’’ 

Estére pedig megérkeztek
Jeruzsálembe, Pilátus háza elé. 

Pilátus a tornácon ült és estebéd-
jét költötte Barabbással, a gyilkos-
sal. Kövéren és fénylő arccal ültek
ott, nehéz borokat ittak, és drága
ételeket ettek arany edények
fenekéről: skarlátpiros palástjuk
messze világított. 

A názáreti pedig, élén a sokaság-
nak, mely követte őt, a tornác elé
járult és felemelvén átszegezett
kezeit, szelíden szólni kezdett: 

- A pászkák ünnepe nem múlt
még el, Pilátus! Törvény és szokás,
hogy húsvétkor egyikét az elítél-
teknek elbocsátod, úgy, ahogy a nép
kívánja. A nép Barabbást kívánta,
engem megfeszítettek - de vissza
kellett térnem halottaimból, mert lát-
tam, hogy a nép nem tudta, mit cse-
lekszik. E sokaság mögöttem megis-

merte Barabbást és most új törvényt
akar. Kérdezd meg őket újból, amint
a törvényeinkben meg vagyon írva. 

Pilátus pedig gondolkodott, aztán
vállat vont, és kiállván a tornác
szélére, csodálkozva nézett végig a
sokaságon és szólt: 

- Hát kit bocsássak el már most,
Barabbást, vagy a názáretit? 

És akkor ő intett nekik. 
És ekkor zúgás támadt, és mint a

mennydörgés, zengett fel a sokaság. 
És a sokaság ezt kiáltotta:

,,Barabbást!’’ 
És rémülten néztek egymásra,

mert külön-külön mindegyik ezt kiál-
totta: ,,A názáretit!’’ 

A Mester pedig halovány lett és
megfordulván végignézett rajtuk. És
külön-külön megismeré minde-
gyiknek az ő arcát, de e sok arcból
egyetlen arc lett az esti homályban,
óriási fej, mely ostobán és gonoszul
és szemtelenül vigyorgott az ő arcá-
ba, véres szemei hunyorogtak és
szájából büdös lé szivárgott és
torkából úgy bömbölt rekedten:
,,Barabbást!’’; mintha azt hörögné:
,,Halál! Halál! Halál!’’ 

Pilátus pedig zavartan lesütötte
az ő szemeit és mondá neki: ,,Te
látod...’’ 

Ó pedig bólintott fejével és
csendesen felmenvén a lépcsőn,
kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy
kötözze meg.                                      

Oláh András
ki mossa ki a világ szen-

nyesét

ki tartja ébren a csillagok tüzét
halakat ki ad az óceánnak
ki sarjasztja a rétek dús füvét
és az erdőkben ki nevel fákat

hegyeket ki emel porból és kőből
ki fest színeket a szivárványra                                                    
koszorút ki fon akáctövisből
a föld sebhelyes vérző homlokára

ki tanít hinni és szeretni egymást
ki súg az alvók fülébe álmot
szitkoló szájból ki old fel átkot

égő szemmel félőn vagy haragvást
a kigyók fejét ki tapossa szét
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Van, olyan szomorúság,
amely halált eredményez, van olyan
szomorúság, amely életre vezet. 
Mi a különbség a lehangoltság, befele
fordulás és a depresszió között?
Büntetés-e a betegség? Megéri-e
meggyógyulni? Gyógyszerrel vagy
nélküle? Mit tehet a család? – ezekre
a kérdésekre próbáltak meg választ
keresni keresztyén családorvosok,
pszichológusok, pszichiáterek,
lelkészek a Marosvásárhelyen tartott
találkozójukon. Az ötödik alkalommal
tartott Keresztyén Orvosok
Találkozóján elhangzott érdekes,
hasznos tudnivalókból szeretnénk
megosztani mindenkivel, tudva azt,
hogy a tájékozottság, a baj felis-
merése és időben való kezelése segít-
ségünkre lehet.
Mindnyájunknak vannak rossz napjai.
Olyan pillanatok, órák, napok, amikor
úgy érezzük, hogy nehezebben megy
a munka, ügyetlenebbek, lassúbbak
vagyunk. A túlhajszoltság, csalódás,
egy szeretett személy elvesztése
megviseli ellenálló képességeinket,
szomorúakká, lehangoltakká tehet
minket. A depresszióról akkor beszél-
hetünk, amikor a szomorúság, lehan-
goltság nem egy átmeneti érzelmi
állapot, amikor ez állandósul.
Depressziós az a személy, aki
szorongó, rohamokként visszatérő
sírógörcse van, elvesztett önbizalmát,
tehetetlennek érzi magát, negatív
jövőképe van és gyakran foglalkoztatja
a halál gondolata. Amikor ezek a
tünetek rányomják bélyegüket a
személy teljes életére, amikor
károsítják családi, rokoni kapcsolatait,
akkor betegségről beszélünk.

Hézser Gábor lelkész-pszi-
chológus véleménye szerint a
depresszió egy áldatlan állapot,
amikor a beteg úgy érzi, hogy nem-
csak saját ereje, nemcsak családtag-
jai, hanem Isten is elhagyta. Áldatlan
állapotban van, amikor a vigasztaló
szó többet árt, mint segít. Az önmar-
cangoló, sötét gondolatokkal,
bűntudattal küszködő embernek a
vigasztaló szó olaj a tűzre. A család-
tagok vigasztalása megerősíti benne
azt az érzést, hogy ő beteg, használ-
hatatlan, szánalomra méltó. Az áldat-
lan állapotban levőknek hangsúlyozni
kell: Jézus nem azért jött a világra,

hogy elveszítse, hanem, hogy meg-
tartsa, megmentse az embert.
A gyógyulási folyamat akkor kezdődik
meg, amikor az érintett felismeri, beis-
meri betegségét és meg akar gyógyul-
ni. Vannak olyan depressziós szemé-
lyek, akik nem akarnak meggyógyulni,
akiknek nem éri meg az áldatlan
állapotot megváltoztatni. A betegség
nyomán olyan előnyökhöz jutottak:
figyelmesség, kiszolgálás,
jóváhagyás, amelyeket nem akarnak
elveszteni. Éppen ezért nagyon
fontos, hogy nem csak a depressziós
személyt, hanem az egész családot
bevonják a terápiába. A családnak
döntő szerepe van a javulási folyamat-
ban. Amennyiben a beteg felismeri
helyét, feladatát, hasznát a családban
könnyebben meg tud gyógyulni.
Hézser Gábor beszélt a bennünk rejlő,
az egészség megőrzésében nagy
szerepet játszó forrásokról. Meg tudjuk
őrizni testi és lelki egészségünket, ha
ismerjük tartalékainkat és határainkat,
ha rugalmasok vagyunk, ha testi, lelki
szükségleteinket kielégítjük, ha
megőrizzük értékeinket, ha elérhető
célokat tűzünk ki magunk elé és van-
nak segítőtársaink.
Ide kívánkozik Ruth Kohn egyik elgon-
dolásra késztető kijelentése: A másik-
nak kevesebbet adni, mint amennyire
szüksége van lopás, a másiknak töb-
bet adni, mint amennyire szüksége
van gyilkosság.

A gyógyszer az orvos
meghosszabbított keze

Érdekes előadásában dr. Harmata
János pszichiáter a gyógyszer
szerepéről beszélve elmondta: van-
nak, olyan depressziós betegek, akik
elvárják, hogy gyógyszert írjanak fel
nekik, akik szükségesnek tartják a
kémiai szerek használatát, s vannak
olyanok, akik vereségként élik meg a
gyógyszerek kiutalását, s bizalmat-
lanok lesznek azzal az orvossal szem-
ben, aki azt tanácsolja nekik, hogy azt
szedjenek. A gyógyszer az orvos
meghosszabbított keze, amely stabi-
lizálhatja a depressziós beteg
állapotát, előkészítheti a kezelésre.
Minden esetben az orvos külön kell
eldöntse, hogy a kezelés alatt használ
vagy sem kémiai szert, vagy más
módszerrel próbál segíteni a betegen.
Az előadások során elhangzott az is,

Szalézi Ferenc

A te kereszted
Isten örök bölcsessége 
örök időktől fogva
kiszemelte neked
a keresztet,
mint az ő szívből jövő
drága ajándékát.

Mielőtt ezt a kereszt            
reád adta volna,
megtekintette azt
mindentlátó szemeivel,
átgondolta
isteni értelmével,
megvizsgálta
bölcs igazságosságával,
átmelengette
szerető karjaival.
Mindkét kezével
megmérte,
nehogy egy
milligrammnyival túl nehéz,
vagy egy milliméterrel is
nagyobb legyen az.
Majd megáldotta azt
az ő legszentebb nevével
és felkente
az ő kegyelmével.
Átitatta
vigaszának illatával,
azután mégegyszer
reád tekintett
és mérlegelte bátorságodat.

Az égből jön hát
a te kereszted,
Isten külön köszöntése ez
és az ő mindenben
könyörülő szeretetének
alamizsnája a számodra.

A depresszió – áldatlan állapot
Ítélet helyett élet
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hogy annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy
az elmúlt években megsokszorozódott a
depressziós betegek száma, ez nem így
van. Mindig voltak depressziósak, tanúsítják
ezt a zsoltárok is, amelyekben
találkozhatunk szorongást, halálfélelmet, a
levertséget kifejező versekkel. Az orvostu-
domány, a pszichológia fejlődésével egyre
többet lehet tudni a lelki betegségekről, a
depresszióról, könnyebben fel lehet ismerni
őket. Többet beszélnek a betegségről, de ez
még nem azt jelenti, hogy több depressziós
beteg van. Ma azonban már könnyebben
felismerhető, eredményesen gyógyítható a
depresszió. Fontos tehát, hogy az áldatlan
állapotban élők, a depressziósok  segít-
séget kérjenek. Elsősorban Jézustól, az
áldott orvostól, de nem elhanyagolva a
képzett szakemberek, családorvosok, pszi-
chológusok, pszichiáterek segítségét sem.

Simon Virág

Weöres Sándor

KERESZT  ÁRNYKÉP

A kereszt felső
ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:
“itt van a te utad”.

A kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
“vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény, s te szabad vagy, szabad!”

A keresztnek alsó
ága földre mutat:
“vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat!”

Előtted járjon Isten,
hogy ne tévedj el utadon.

Melletted menjen,
hogy átkarolhasson, 
ha lábad meginog.

Isten menjen mögötted,
hogy megőrizhessen 

álnok támadástól.
Isten legyen alattad,

hogy karjába foghasson, 
ha elbotlasz utadon.

Szívedben Isten legyen,
hogy vigasztalhasson.
Isten legyen feletted

és áldjon meg életedben.
(Ír áldás)

Újra szárnyra kapni...
“Tudod, mesélte, néha az ember úgy érzi, mindennek vége, nincs
tovább... Ilyenkor eszembe jut egy történet...  “

>>A folyóparton sétált, gondolataiba merülve. Egy kis időbe telt,
amíg felfogta, egy madár fekszik lába előtt a homokban.   Talán
szárnya tört. Óvatosan vette kezébe, alig vergődött markában.
Mindjobban elszorult a torka. Szemébe könnycsepp szökött,
torkában  akadoztak a szavak. Olyan tehetetlennek érezte magát,
mint a sebzett szárnyú madár...

>Ki tudja életben maradsz-e egyáltalán... segítenék, de hidd el,
nem tudom mit tehetnék még érted...?< 

Egy ötlet villant meg agyában és elsöpörte bénító
szomorúságát. Már indult is, vissza a falu felé, a templomhoz.
Tudta, a torony kapuja mindig nyitva áll.

Lába alatt megnyikordultak az ósdi lépcsők, halkan beszélt a
madárhoz vagy önmagához...: >Lehet, hogy nincs már erőd az
élethez. De nem menj el úgy, hogy még egyetlen egyszer, utoljára
ne érezd  azt, amire minden madár rendeltetett... a repülés szabad-
ságát...  a szabadságot, amire te is rendeltettél...<

Fent megérkezve, karját kinyújtotta a toronyablakon, és markát
kinyitva a levegőre bízta a madarat.  Az  zuhanni kezdett.  Alig hitt
könnyes szemének. ... először csak az egyik szárny mozdult, aztán
már a másik is...  Már nem zuhant, de még nem is repült,
lélegzetelállító köröket írt le a levegőben. Aztán, már majdnem
földet ért,  szárnyra kapott. Lassan, de egyre magasabbra ívelt
röpte. És repült. Saját erejéből.  Úgy, ahogyan a madárnak rendel-

tetett...  Szárnyra kapott újra...<<
“És amikor eszembe jutott ez a történet, akkor történt

valami bennem. Meg mertem kockáztatni én is...
Először csak próbálgattam szárnyaimat, zuhantam,

de aztán én is szárnyra kaptam. Visszatértem
az életbe...”

Plugor Sándor rajza
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Molnos Lajos

Maradék időben
… felnőtt vagy, családod van, gyermeked, s tán
unokád is, és ezeregy ügyes-bajos dolgod van, millió
tenni- és intéznivalód, így hát nem csoda, hogy egy-
re kevesebb időd jut elmenni Hozzá, egy-egy levelet
küldesz csak magad helyett, de nyugodt vagy, mert
úgy tudod: Ő jól van, hisz soha nem panaszkodik, és
nyugodt vagy, mert tudod azt is: bármikor elmehetsz
hozzá abba a távoli vagy közeli faluba, városba, utcá-
ba, ott van Ő, vár, és ha elmész Hozzá, lehetsz har-
minc-, negyven-, hatvanéves is, Ő mindig úgy mondja
neked a gyermek, emiatt néha bosszankodsz is, mon-
dod, már felnőtt vagyok, apa, nagyapa, de azért lel-
ked mélyén boldog vagy: lehetsz bármilyen idős, még
mindig a gyermek is vagy, mert van Ő, aki mindig
vár, akinek csak egy-egy levelet küldesz magad he-
lyett, miközben futnak az évek, fogy a maradék idő,
s te nem gondolsz arra, hogy ebben a maradék idő-
ben Ő is fogy, fogyogat észrevétlenül, és aztán egy
kegyetlen-szomorú napon rádöbbensz erre is, de ak-
kor már késő, mert már nem vagy többé a gyermek
is, már csak felnőtt vagy, s maradhatott pontosan
olyannak az az egykori ház, egykori otthon, mint ami-
lyen azelőtt is volt, élhetnek benne, ott testvéreid, ro-
konaid, már nem kívánkozol oda, már nincs értelme
vissza-visszatérni, mert már nincsen Ő, és mert te
már többé soha nem leszel a gyermek is, csak fel-
nőtt ezután, sírni szeretnél, de nem tudsz …

Május 2-án, Anyák Napja alka-
lmából 

Bruno Ferrero

A három gyermek
A három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. A forrás melletti kőpadon egy ősz, idős bácsika üldögélt.
Hallgatta az asszonyokat. 
Az asszonyok gyermekeiket dicsérték.
-     Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és ügyes, hogy senki sem léphet a nyomdokába.
-     Az enyém meg – állította a második – úgy énekel, hogy a pacsirta is elbújhat mellette.
-     És te mit tudsz mondani a fiadról? – kérdezték a harmadikat, aki eddig csendben volt.
-     Nem tudom, mit mondjak a fiamról – válaszolta az édesanya. – Nagyon jó fiú, mint sok más gyermek, de nin-

csenek különleges képességei.-
Az asszonyok megtöltötték a kannákat vízzel és elindultak hazafelé. Az öregember egy darabig követte őket az úton.
A három anya a kannák súlya miatt megállt pihenni.
Három fiatal közeledett feléjük.
Az első egy mutatványt rögtönzött: akrobatához illő gyorsasággal vetett cigánykereket és úgy szaltózott, mintha
gumiból lett volna.
Az asszonyok csodálkozva nézték az ügyes fiú mutatványát.
A második fiú egy gyönyörű dalba kezdett. Hangja úgy csengett, mintha tényleg pacsirta lenne. Az asszonyok őt is
megcsodálták, és úgy néztek rá, mint egy angyalra.
A harmadik gyermek odasietett anyjához, elvette tőle a nehéz kannát és mellette haladt a hazafelé vezető úton.
Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték, mit szól a gyerekeikhez.
- A gyermekekhez? – mondta az öreg. Csak egyet láttam.
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„Hittel építjük a jövőt”
- volt a mottója az idéni női világimanap

programjának. A 180 országban működő csoportok
imaláncába kapcsolodtak be az egyházmegyénk
nőszövetségei is.

Marosvásárhelyen 1993 óta ünnepelik
ökuménikusan a keresztyén nők világimanapját. Az idén
először, az evangélikus templom adott helyet ennek az
istentiszteletnek. Két megbeszélés előzte meg az ünnepi
együttlétet. A házigazda szerepét betöltő evangélikus
nőtestvérek mindegyik alkalommal meleg szeretettel,
forró kávéval és süteménnyel fogadták a szervezőket.
Református, katolikus, evangélikus, unitárius, baptista
nők, összesen 130-an töltötték meg az újjáépült, szép kis
templom padsorait. A panamai asszonyok által összeállí-
tott liturgia gördülékenyen hangzott a különböző
felekezetek  képviselőinek ajkán és magyarul-latinul
szárnyaltak a szép énekek Makkay Edith or-
gonakíséretével és irányításával. Figyelemmel hallgatták
Pap-Tóth Noémi evangélikus lelkésznő  igehirdetését a
feltámadás történetéről: szakítsuk ki magunkat a minden-
napok veszteségeiből, bánatából, gyászából; emeljük fel
a fejünket és lássuk meg, hogy ott áll mellettünk Jézus;
minket szólít a nevünkön, felkínálva nekünk az
újjászületést. Az asszonyok megfényesedett lélekkel,
örömmel eltelve állapították meg, hogy érdemes volt
eljönni és imádkozni együtt  saját életük valamint a világ
sorsdöntő kérdéseiért. 

A Nyárádmentén négy gyülekezet vállalta az
imanap megszervezését. Az idén ezek közé tartozik
Nyárádtő, ahol először szervezetek ilyen méretű ren-

dezvényt. A maroskeresztúri, teremiújfalusi és lőrincfalvi
asszonyok jöttek el erre az alkalomra, szép számban. Az
együtt elmondott liturgiát Székely Ferencz helybéli
lelkipásztor igehirdetése követte. A jelenlevők az új
énekeskönyből énekeket tanultak, majd kivetített képek
segítségével megismerkedhettek Panama csodálatos
világával.

Cserefalvára az ákosfalvi, benedeki és
kisgörgényi asszonyok gyűltek össze. Az alkalom megsz-
ervezése lázba hozta a helybeli gyülekezeti tagokat, akik
ötleteikkel gazdagították az előírt programot. A tombola-
sorsoláson a szerencsések finom tortát is nyerhettek.

A göcsi és szövérdi asszonyok a székelyvajai
gyülekezet vendégei voltak. Lukailencfalvára a somosdi,
káposztásszentmiklósi, fintaházi és karácsonfalvi
nőtestvérek gyűltek össze, zsúfolásig megtöltve a templo-
mot, majd a gyülekezeti otthonban együtt énekeltek,
beszélgettek.  

Az Alsó-Maros mente gyülekezetei immár ha-
gyományosan Marosbogáton  tarthatták a világimanapot.
A 18 gyülekezetből 10 képviseltette magát azon a ren-
dezvényen, melynek többszörös célja volt: bekapcsolodni
a panamai assszonyokért mondott imába, az egy-
házközségben működő Emmaus bentlakás–iskola hivata-
los megnyitása, valamint  a holland Johann
Schipaanboord előadásának meghallgatása. 

Marosszentgyörgyön a világimanapot
ökuménikusan, a magyar és román történelmi egyházak
részvételével tartották meg. Panama földrajzi fekvésének,
gazdasági, társadalmi, kulturális értékeinek bemutatásá-
val kezdődött a program. A liturgia és köszöntések két
nyelven hangzottak el. Berekméri Melinda lelkésznő ige-
hirdetése után a különböző felekezetek saját kis műsora
tette színesebbé a találkozót. Ugyancsak az asszonyok
szavalatai, éneke gazdagította az imanapot Mezőpaniton,
ahol már hagyománya van ennek a rendezvénynek.

Először szerveztek a kiadott program szerint
imanapot a pókai gyülekezetben. A újszerű rendezvény
mindenkit örömmel töltött el.  

Az imanapi perselypénzzel a Nagyvárad
Csillagváros-i Református Egyházközség idős emberek
gondozására beindított szolgálatát, valamint a kolozsvári
„Nagy Sz. Vazul” Szociális-missziós Központ iskoláját
támogattuk.

Cs. Gy. , B.M.     

VALENS ACIDALIUS 1595-ben,
Lipcsében megjelent Dissertatio
quod mulieres non sint homines
című könyvében írja: „A feltámadás
után Krisztus asszonyoknak jelent meg,
mert azt akarta, hogy feltámadásának híre
gyorsan terjedjen szét, márpedig a nők
fecsegő természetüknél fogva a hírhordás-
ra a legalkalmasabbak.”

Imanap Nyárádtõn
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TALÁLÓS  KÉRDÉSEK

1. Két hét hány hét?
2. Mikor volt az esztendő három hetes?
3. J-vel sokszor használt ige?
4. Fejjel alá, lábbal fel, 

a kis ágyban úgy áll fel. Mi az?
5. 8 homokkupac meg 7 homokkupac összehordva

hány homokkupac lesz?
6. Melyik ágon nincsen levél?

Megfejtéseiteket várjuk a szerkesztőségbe!

Játék: Terpesz fogó

A játékosok létszáma:8-12 fő.
Választunk egy fogót és kijelőljük a játék-
teret, amely kb. 10x12 méteres lehet.
A játékteret nem szabad elhagyni. Aki
kilép, kiszalad, fogó lesz. A kergető elkez-
di kergetni a gyerekeket. Akit megfog,
annak terpeszállásban kell helyezkednie.
Miközben a fogó tovább kergeti a játéko-
sait, a terpeszben állót úgy lehet kimen-
teni, ha egy bátor vállalkozó átbújik a lába
között. Ha ez sikerül újra beállhat a játék-
ba.
Két perc elteltével állítsuk meg a játékot.
Számoljuk meg hány gyerek van ter-
peszállásban, 3-4 -szer megismételhetjük
a játékot és kihirdetjük a győztes fogó
nevét - aki a legtöbb gyereket megfogta.

Előző számunk találós kérdéseinek megfejtései:

1. kesztyű 
2. csend
3. mert ingyen nem adják
4. amelyiknek a feje a legnagyobb
5. a kocsisa
6. másik ülő macska

Tavasz

"Mi az?" - kérdezte Vén Rigó.
"Tavasz" - felelt a Nap.
"Megjött?" - kérdezte Vén Rigó.
"Meg ám!" - felelt a Nap.

"Szeretsz?" - kérdezte Vén Rigó.
"Szeretlek!" - szólt a Nap.
"Akkor hát szép lesz a világ?"
"Még szebb és boldogabb!"

Szabó Lőrinc
Rajz: Czirmay Ágota, I.osztályos tanuló - Marosludas

A képeken látható tavaszi
virágok nevét küldd be
szerkesztőségünk címére.
Értékes ajándékot nyerhetsz.

Én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra - Zsolt 104,1
Szükség néktek újonnan születnetek - Ján 3,7
Új tavasz ébred, megmozdul a természet, zöld fű és virágok élénkítik, tarkítják a tájat, napsugarak fénye és melege bontogatja,
simogatja zsenge szirmaikat. E csodás látványról dalol a kismadár is, s zöldellő fák lombjai közt fészkét újítani igyekszik tüstént.
E tavaszi képben vajon megtalálja-e helyét a gyönyörködő ember, jut-e neki is valamilyen szerep ebben a mozgásba lendült újuló
világban, felfedezi-e maga is nagyszerű lehetőségeit?
- Nem lehet ez más, mint Isten ékessége és fensége - kiált fel a hívő ember, s csodálatában első lépésként máris megfogalmazódik
a hála: - köszönöm, hogy megláthatlak a teremtésben, „áldlak érte Alkotóm!" 
Ez az első feladata minden embernek, minden gyereknek, s ez a hála kell eljuttasson minél több embert oda, hogy Nikodémusként
meghallja Jézus szavát: „szükség néktek újonnan születnetek". Nem csak a tavasz kell hirdesse Isten csodálatos fenségét és
ékességét, hanem az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember is. 

A tavasz kibontakozásának képében nem csak a virágzást, hanem a gyümölcstermést is láthatjuk. Az emberben is az
újjászületés által a negatív dolgok pozitív töltésű gondolattá és cselekedetté kell átformálódjanak. Igyekezzünk, hogy életünk ne
csak virágzó, hanem gyümölcstermő legyen. Olyan szükség ez, amely megvalósításához minél előbb hozzá kell látni. Nehezen
megy? Lehet, hogy igen, mert egy apró eredményre itt a földön csak azt halljuk, hogy „egy fecske nem csinál tavaszt". Ám bízzatok!
A mennyben öröm van egyetlen megtérő életéért is.

Az oldalt szerkesztette:
Czirmay Izabella
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Szobanövények
átültetése

A fiatal növényeket minden
tavasszal ültessük át, amíg nem érik
el a fajra-fajtára jellemző nagyságot,
vagyis ameddig fejlődésben vannak.
Az átültetés időpontja általában már-
ciustól májusig tart. A későbbiekben
tartásuk folyamán a növények maguk
is jelzik, ha igénylik az átültetést, pl.
leáll növekedésük, nem hoznak új
leveleket, lehullatják az alsó lev-
eleiket, vagy a talajuk elsavasodik,
levegőtlen lesz, a talaj felszínén meg-
jelenek a tripszek.

Ha – kifejlődött növény
esetében – a növény nem jelez
hiányoságokat, jól érzi magát, elég,
ha tavasszal a talajának felső egyhar-
madát cseréljük ki jó minőségű
virágfölddel vagy az igényének
megfelelő speciális földkeverékkel.

Növényeinket általában egy
számmal nagyobb cserépbe, tálba
vagy műanyag edénybe ültessük át.
Az edénnyel szembeni követelmény,
hogy jól szellőző és vízáteresztő
legyen (az alján legyen lyuk, ha
nincs, készítsünk rá). 

Az átültetés előtt jól öntözzük
be a növényt, hogy az könnyen ki-

üthető legyen a cserépből. Az átül-
tetésre használandó edényeket is elő
kell készíteni. A cserépből készült új
edényt áztassuk be, hogy megszívja
magát vízzel és ne a növény talajából
szívja el a nedvességet. A korábban
használt edényeket mossuk ki, és
fertőtlenítsük bordói lé 5%-os oldatá-
val. A fából készült edényt, dézsát
vagy virágládát is fertőtlenítsük ki, és

éles szerszámmal kaparjuk át a
belsejét. Az edény alján levő
vízelvezető nyílást ellenőrizzük, szük-
ség esetén tisztítsuk ki. Készítsünk
elő virágföldet vagy speciális földke-
veréket.
A növényt fejjel lefele fordítjuk, egyik
kezünk ujjai közé helyezzük a tövét, a
másik kezünkkel megfogjuk a cserép
alját, és így tartva, az edényt addig

ütőgetjük, amíg a növény a gyökér-
labdával együtt ki nem csúszik belőle.
Soha ne a növény meghúzásával
próbáljuk kivenni a cserépből. A föld-
labda alsó és felső részét óvatosan
eltávolítjuk. Az átültetésre használt
edény aljára vízáteresztő réteget
(apró kavicsot), majd annyi
virágföldet rakunk, amennyit a
növény földlabdája megenged, majd
a növény behelyezése után feltöltjük
az edényt úgy, hogy közben
tömörítjük a virágföldet és az edény
peremétől 1,5-2 cm-es részt
szabadon hagyunk az öntözővíz
számára.

Vannak növények, melyek-
nek a gyökere nagyon érzékeny, kön-
nyen törik – ezeket próbáljuk meg
sérülésmentesen átültetni.
Más növényeket megfiatalíthatunk,
ha gyökerüket megkurtítjuk (egyhar-
madát levágjuk). Ilyenek az aszpara-
gusok, a csüngő csokros-indák.
A levágott gyökeret távolítsuk el.
A növényt rakjuk meleg helyre, eset-
leg fóliával takarjuk le lombját, hogy
csökkentsük a párologtatást – ezzel
segítve a növény gyors rege-
nerálódását.

Pappné Dr. Tarányi Zita

Hajunk egészségéért
Mindnyájan azt szeretnénk, ha szépen fénylő, nem töredezett, egészséges hajunk lenne. Semmi gond! Csak tudnunk kell

hogyan ápoljuk. Míg arcbörünket rendszeres tisztogatással, krémek használatával három-négy hét alatt újjá varázsolhatjuk,
hajunknak két-hat évre van szüksége ahhoz, hogy visszakapja rugalmasságát, fényét. Ezért nagyon fontos a helyes hajápolás.
Az egészséges  haj hajtincsei szépen egymás mellett csüngnek, könnyen formázhatók. Sajnos, minden haj idővel megkopik,
elfárad. Ha elhalásnak indul, önerőből nem tud regenerálódni, segítenünk kell neki. 
Hajunk egyik fontos építőeleme a víz, ideális esetben súlyának 30%-ka nedvesség. Ez biztosítja a haj fényét, rugalmasságát,
erősségét és formázhatóságát. Szükséges tehát hajunk állandó hidratálása. A nem hidratált haj töredezett és száraz. A haj ápolása
függ a hajtipustól, ezért mindig hajtipusunknak megfelelő sampont használjunk a mosásához. Száraz hajnak árt, ha sokáig nem
mossuk meg. A jó hír az, hogy száraz hajra alkalmas samponnal mosva, egy hét alatt is feljavulhat. A zsíros haj hamar veszít a
volumenéből, összeesik. Ezért olyan sampont válasszunk a mosásához, amelyik nem zsírosít és  étkezzünk zsírszegényen.

Makacs gondot okozhat a hajunk korpásodása, főleg festett ha esetén. Itt is a megfelelő sampon segíthet.
Makacs, kemény haj legjobb gyógyszere a rövid, szépen vágott frizura, amelyet könnyű habbal formázhatunk. Vigyázzunk arra,
hogy ne tegyünk rá olyan ápolószereket, amelyek nehezítik. Gyönyörű, ha göndör a hajunk, de ápolása és formázása nagyon
nehéz. Balzsamot, vagy habot téve rá, hajszárítóval finoman megszáríthajuk, ügyelve arra, hogy össze ne törjük. Finom, vékony
szállú haj esetén nagyon erős hajformázó habra vagy zselére van szükségünk, hogy hajunkat dúsabbá varázsoljuk. 
Végül néhány jó tanács: 

·      Ne használjunk túl sok sampont a mosáshoz. Könnyen masszírozzuk a hajunkra. Ha nem habzana, akkor még tegyünk
egy keveset, körkörösen, néhány percig masszírozzuk fejbőrünket, majd langyos – nem forró – vízzel öblítsük le.

·      Ha vitaminos pakolást teszünk a hajunkra, csavarjuk be meleg törülközővel és hagyjuk állni.
·      Mosás után csavarjunk törülközőt hajunkra, hajunkról így itatva le a vizet. Sose dörzsöljük szárazra hajunkat.
·      Ne feküdjünk le nedves vagy felcsavart hajjal.
·      Először globálisan szárítsuk meg hajunkat a levegőn, vagy 20 cm-re tartott hajszárítóval, majd erősebb fokozatra állítva a

szárítót, közelebbről adjunk neki formát.
·      Ne tegyünk kárt hajunkban. Sok készítményt vásárolhatunk, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy hajtincseink szépen áll-

janak, de egyetlen készítmény sem tud új hajtincseket növeszteni.



Növények a Bibliában

A tavasz a vetések, ültetések
ideje. Így volt a bibliai korban is.
Rejtvényünkben 10 olyan zöldség és
fűszer nevét rejtettük el, melyek
szerepelnek a Szentírásban és
ugyanakkor ma is szinte minden kony-
hakertben megtalálhatók.    

Vízszintes:  1. Illatos fű-
szernövény, 7. Levele, szára ma is
kedvelt teakeverék, 12. Főzve,
sütve egyaránt használják, 15.
Kévékből rakott halmaz, 16. Növény
része, l7. Lehulló csapadék, 18.
Pataki Sándor Árpád, 19. Templomi
szolga, 21. Nagyapa, 23. A nagy
varázsló neve ( é.h. ), 24. Ninive prófétája, 26. Bánat, 27.
Délelőtt, 28. Párolt alkohol mellékterméke, 30. Becézett
Sára, 32. Fűszeres, 33. Földrészeket elválasztó
hegyvonulat, 34. Összevágott szár! 35. Igásállat, 36. Sikó
Levente, 38. Kedvelt hüvelyes, 39. Latin ember, 40.
London folyója, 41. Motiváció, 42. Skálahang, 43.
Világnyelv, 45. Ánis fele! 46. Filmszínház, 48. Taszít, 49.
Fej része, 50. Földből kiszed, 53. Kártyajáték, 55.
Másolópapírral összekent, 58. Vissza: ma is egyik ked-
velt fűszernövényünk, 59. Konyhakertek kedvelt
( plántált ) gyümölcse.

Függőleges: 1. Savanyúságok kedvelt
fűszere, 2. Összeszerel, 3. Összetört máz! 4. Étvágy
része! 5. Verőfényes, 6. Vissza: nem kicsi, 7. Megyénk
jele, 8. Mutató névmás, 9. Vissza: talán, 10. Becézett
keleti autó, 11. Azonos magánhangzók, l2. Angolok ked-
vence, 13. Régi (é.h.), l4. Ezékiel különös kenyerében e
növényből is volt ( Ez. 4. ), 20. Bordák mértéke, 22.
Orosz repülő, 24. Megkülönböztető jegy, 25. Tengerparti
síkságot Izraelben ( Ézs. 35. ), 27. Iratgyűjtő, 29.

Lóeledel, 31. Fél ráma! 32. Csonthéjas gyümölcs, 33. A
IV. Mózes 11. szerint már Egyiptomban is szívesen
fogyasztották, 34. Fűszer, 35. Talál, 37. Ézsau eledele,
39. Lakás, 40. Ilosvai hőse, 42. Igásállat, 44. Nyugtalanító
lelkiállapot, 46. Vissza: templomokban gyakori kő, 47.
Zavaros kín! ( é.h. ), 49. Antal Gizi Nóra, 51. Íme, 52. Fél
saru! 53. Ugron Hunor,  54. Azonos magánhangzók, 55.
Félig ifjú! 56. Idegen szavak előképzője, 57. Vissza: gyom
közepe!

Beküldendők: Vízszintes 1, 7, 12, 38, 58, 59.
Függőleges 1, 14, 33, 37.
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Csöröge

Hozzávalók: 1 kg liszt, 2 tojás, ¼ kocka margarin, 1 mokkáskanál szódapor (ecettel leöntve), pici só, 2-3 evõkanál
cukor. Annyi aludtej vagy joghurt amennyit felvesz (kb. ½l ).
Jó puha tésztát gyúrunk, ½ órát pihentetjük, ½ cm vastagra kinyújtjuk, derejevágóval kivágjuk, forró olajban sütjük, por-
cukorral hintve tálaljuk.

Gyümölcsös gomboc – cseh hagyományos étel

Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 30 dkg liszt, esetleg gríz, 1 tojás, 1 kanál vaj vagy margarin, ½ teáskanál só.
A hozzávalókból tésztát készítünk, szükség esetén tejjel lágyítjuk. Kis darabokra vágjuk, és kiserítjük. Különböző idény
gyümölcsöket – cseresznyét, meggyet, fél barackot, almát, epret – tehetünk bele, gombócot formálunk belőle és sós
vízben 8 percig fözzük. Szűrőkanállal kivesszük, cukorral, tehéntúróval megszórva, vagy tejföllel leöntve tálaljuk.
Fagyasztott gyümölccsel is elkészíthetjük.  
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