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Nyári zápor
“És adok reájok áldást és bocsátom az esőt ide-

jében,áldott esők lesznek.”

Mindnyájan várjuk és szeretjük a nyarat. Én magam
gyerekkoromban, de még most is nagyon szeretem nézni a
nyári záporokat. Különösképpen ha hosszú szárazság után
jön, valahogy a növényekkel, a természettel együtt örülök az
üditő esőnek. Hosszú perceken át állok az ablak előtt és szem-
lélem a nyári záport.

A Szentírásban is sokszor olvasunk az esőről, a záporról.
Tudjuk azt, hogy Izraelben az év két részre oszlik. Van az ún.
esős évszak, ami nagyjából késő ősztől kora tavaszig terjed,
amikor vannak esők és van aztán az ún. száraz évszak, ami
kora tavasztól késő őszig terjed, amikor egyetlen csepp eső
sem esik. Különösképpen nagyon várják ott a korai esőt, ami
a száraz földet megpuhítja és így az alkalmassá válik a vetés
elkészítésére és a késői esőt, ami már nem sokkal az aratás
előtt van és a szemeket dússá, gazdaggá teszi. Isten gyer-
mekei az esőben mindig az Úrtól való függőségüket látták,
hogy teljességgel rá vannak utalva Isten gondoskodó
szeretetére, az Ő áldása nélkül minden munkájuk és fáradozá-
suk hiábavalóvá lenne. Ha Isten nem ad esőt ez mindig
ítéletének jele, ez megtérésre és bűnbánatra kell índitsa az Ő
népét.

A nyári záporokban mi is lássuk Isten irántunk való
jóságát, gondviselő szeretetét, amit Ő ad az emberiség min-
den gonoszsága és istentelensége ellenére. Az eső Isten
általános kegyelmének a megnyilvánulása, amiben nemcsak a
benne hivők, hanem a hitetlenek is részesülnek. De lássuk a
nyári záporban Isten különleges kegyelmét is, hogy Ő Jézus
Krisztusban termékennyé akarja tenni a mi bűntől kiszáradt,
terméketlen hiábavaló életünket. Ha nem lenne Megváltónk,
ha nem szólna hozzánk ígéje, ha nem hullatná ránk lelki
ajándékainak sokféle áldását, akkor bizony hiábavaló és has-
zontalan életünk lenne. Egy kedves énekünkben így
énekelünk : várjuk a záport. Vagyis Isten népe lelki záporért,
lelki áldásokért, lelki ébredésért könyörög. A nyár sok-sok
evangélizáció, ifjúsági tábor, csendesnapok ideje is. Ne feled-
kezzünk el imádkozni azért, hogy ezeken ne csak cseppekben
hulljon az áldás, hanem nyíljon meg az ég és ömöljön fiat-
alokra és idősekre egyaránt a hitbeli megujúlás, a lelki
megerősödés lelki zápora. Hogy az ünneptelen félévünk ne
legyen áldások nélkül, hanem még több áldást hordozhasson
magában, mint a mögöttünk levő ünnepes félév.

Jöjjenek hát a nyári záporok, jöjjön az áldás az Úrtól!
Lőrincz István
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Hurrá, itt a nagyvakáció! 
„Aki mást felüdít, maga is üdül” (Péld 11,25).

Kevés olyan ember lehet, aki nem várja a nyarat
és nem örül a vele járó szabadságnak. Nemcsak a diák
számára jelent megkönnyebbülést, hogy a sok és nehéz
iskolai feladat után most már megérdemelten nyaralhat,
de a felnőttnek is. Nagyon sokan hónapokig tervezgetik:
hol, hogyan töltik majd a pihenőszabadásukat. És nagy
öröm, ha a végén megelégedéssel nyugtázzák: igen , így
képzeltem. Most már könnyebb lesz a folytatás, hiszen
kipihentem magam, ismét feltöltődtem egy időre. Sajnos,
nem mindig történik így; sokan kiábrándultan és még
fáradtabban, csüggedtebben térnek vissza a munkahe-
lyükre, vagy az iskolába, mint ahogyan pihenni, vaká-
ciózni indultak.

Nem közömbös tehát, hogy valóban jól tervezzük
meg a vakációnkat. Ilyenkor ezek a kérdések merülnek
fel: hol töltsem el, mivel töltsem a szabadságomat, mit
vigyek magammal, mire lesz nélkülözhetetlenül szük-
ségem? Mivel különböző természetű emberek vagyunk,
bizonyára kinek-kinek magának kell eldöntenie, mit is
szeretne vakációja alatt. Egyszerűen pihenni volna jó,
vagy megromlott egészségének gyógyulást keresni, rég
nem látott szeretteinek, barátainak a meglátogatására
menni, vagy csupán kikapcsolódni, “szórakozni” akar?
Lehet más célt, célokat is kitűzni, vagy az elsoroltakat
összekapcsolni egymással, a fontos, hogy nem csupán a
munkára, de a pihenésre is készülni kell. S ahogyan a
munkára készüléskor is számolni kell a rajtunk kívül eső
dolgokkal, többek között az eredménytelenséggel, sik-

ertelenséggel is, - ugyanígy vagyunk a nyaralásunkkal is.
Mivel töltjük a vakációt? Talán az a döntőbb

kérdést, hogy kivel töltjük azt? Lehetünk hitvesünkkel,
gyermekeinkkel, szüleinkkel, s mindez lehet nagyon
örömteli, de csak úgy, ha mennyei Társunk, Jézus is
velünk van. Ha minden napunkat Vele töltjük, biztosak
lehetünk abban, hogy áldott és másokra nézve is áldásos
lesz a nagyvakációnk. Ha Vele vagyunk, minden másod-
percünk örökkévaló békével és felülről való örömmel telik
meg. Az Ő követésében még a szolgálat is felüdülést
jelent, de nélküle a legpihentetőbb időtöltés is unalmas és
fárasztó.

Sokan megyünk gyógyulni. Megfáradt szívünket,
rossz emésztésünket, megpróbált idegzetünket, reumás
csontjainkat orvosolgatni. Csodákat nem várunk, csak
egy kis enyhülést, hogy azután könnyebben tudjuk
munkánkat folytatni. Egyet ne felejtsünk el: “Az Úr a mi
gyógyítónk!” Ne kívüle, hanem Benne keressük gyógyulá-
sunkat, akkor nem fogunk csalódni.

Szeretteinkkel való találkozásra is készülünk. Ez
sem mindig úgy sikerül, ahogyan kívánatos volna. Egy
meggondolatlan szó, viccnek szánt félmondat fájó sebet
okozhat. Ilyenkor aztán vagy a vendéglátók örülnek,
amikor csomagolunk és megyünk, - vagy őket megelőzve,
mi mondjuk (esetleg csak úgy, magunkban): ezek után
többet egy percig sem maradok! A döntő, hogy milyen
lelkülettel megyünk rokonainkhoz és barátainkhoz. Ha
Jézussal megyünk, nem leszünk terhükre, és az történik,
ami egy üdítő pásztori látogatás után. Ekkor ugyanis nem
azt mondják a vendéglátók, hogy “hol van az esze ennek
a papnak; nem látja, hogy mennyi a dolgunk, ő itt órák
hosszat a nyakunkon”; hanem ezt: “Milyen kár, hogy ilyen
hamar elment a tiszteletes úr; bár még maradt volna!”

Akkor áldásos a pihenésünk, ha mások számára
áldássá tudunk lenni!

Hadd szóljunk arról is, amikor valaki egyszerűen
csak kikapcsolódni, “szórakozni”, kötelékektől szabadulni
akar. Vannak üdítő, ártalmatlan szórakozások. De vannak
olyanok is, amik még jobban kifárasztják az embert, meg-
gyötrik a lelket, sőt be is szennyezik azt. Vallásórás
gyermekeinktől szoktam kérdezni: Mikor fáradtabbak az
emberek, pénteken-szombaton, vagy hétfőn?
Rendszerint eltalálják a választ: hétfőn. És miért? Mert
nem jól ünnepelnek. Ez valóban így van. Sajnos, lehet
ilyen a nagyvakációnk is. Ha nem Jézussal tervezzük
meg, ha nem vele indulunk, eltékozolt idővé lesz. Vele
azonban lehet testet-lelket igazán üdítővé. És másokat
felüdítővé. Mert igaz ez az ige is, amivel elmélkedésünket
kezdtük: “aki mást felüdít, maga is üdül”. 

Bustya Dezső

Jó Istenem, Te vagy Ura mind a
pihenésnek, mind a munkának, hadd

nyerjek örömöt és erőt
szabadságom idején. Segíts ahhoz,
hogy minden érzékemmel átéljem

csodálatosan teremtett világod min-
den szépségét! Segíts, hogy valóban

rendbejöjjek önmagammal is! Te
mindig ugyanaz vagy. Kísérj el

engem, ahová csak megyek. Maradj
velem mind a nyugalomban, mind a
nyugtalanságban! Újíts meg engem

és adj nekem biztonságot Tebenned!
Ámen

(Karl-Gustav Hildebrand svéd költõ imádsága)
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Márták és Máriák (10)
A Marosvásárhelytől észak-nyugat irányba haladó utas
könnyen szem elől tévesztheti a Mezőkölpénybe vezető
letérőt. A mély völgybe meghúzódó kis falu útja – főleg
esős időben-  autók számára járhatatlan. 
A Kulpen nevet már az 1332-es pápai jegyzékben
olvashatjuk, mai nevén az 1567-es jegyzékben szerepel
először, 8 kapuval. A vegyes lakosságú kis települést
mára csak 215 református lakja. 
Nőszövetsége 1989-ben kezdte el tevékenységét 15 tag-
gal, először mint dalárda és bibliakör. Amint nőtt a tagok
létszáma, bővült az általuk elvégzett szolgálat skálája is.
A kölpényi asszonyok nagy lelkesedéssel segítettek a kis
közösségükben élő rászorulókon, betegeken, öregeken.
Tevékenységük jelentős része az “árvamisszió”. 1995 óta
redszeresen külön perselyt gyűjtenek a zsoboki árvák
számára. A Lydia gyermekotthont terménnyel segítik. Az

“árvamisszió” harmadik területe az árvák nyaraltatása.
1995-ben a lelkészházaspár levélben kereste meg a
székelykeresztúri árvaház igazgatóját, két hét kölpényi
nyaralást ajánlva fel a gyerekeknek. Az igazgató nagyon
örült a lehetőségnek, és így történt, hogy többszöri lev-
élváltás, telefonálás után, egy napsütéses augusztusi
napon, egy nevelő kiséretében 15 árva érkezett
Kölpénybe. A nőszövetség süteménnyel, szendviccsel,
üdítővel terített asztallal várta őket. Nagy volt az izgalom.
Mindenki szerette volna magához ölelni, megsimogatni,
megörvendeztetni az intézeti gyerekeket, akik két hétre
valóságos családtaggá váltak. Résztvettek a család
életében, segítetek a munkában. Délelőtt a lelkészháza-
spár bibliai történeteket, a kántornő énekeket tanított
nekik. Sok volt a játék, verseny. Díjakat nyerhettek. Az

asszonyok kényeztették őket. A gyerekek nagyon hálásak
voltak a kapott ajándékokért, a szeretetért, a családért, az
anyáért, akit Kölpényben találtak. Visszajöttek 1996-ban,
majd hosszabb szünet után, amely idő alatt az árvaház
nem tudta biztosítani az árvák szállítását, - 2001-ben
nyaraltak újra itt. Azóta minden nyáron megpezsdül az

élet a többségben öregek lakta településen.
Aki elvéti a kölpényi letérőt és továbbhalad a

mezőség irányába, néhány kilométer után újabb baloldali
letérőhöz jut. S mivel a megrozsdásodott tábláról
lehetetlen tájékozódnia, sorsot vet magába, majd
leereszkedik a völgybe, remélve, hogy mégis célba ér.
Mezősámsond községközpont Marosvásárhelytől 25 km-
re fekszik. Neve az 1567-es jegyzékben 12 kapuval
szerepel. A faluban magyarok és románok élnek. A refor-
mátus gyülekezet 530 lelkes. Az iskolában I-VIII osztályos
magyar tagozat is létezik.
Működő nőszövetsége volt már 1920-ban. Tevékenységét
az akkori jegyzőkönyvekből ismerhetjük meg. 1990 már-
cius 18-án 36 alapító taggal újraalakult a nőszövetség. 14
év alatt a tagok cserélődtek, változott a névsor. Ma már 63
név szerepel abban a naplóban, amit azóta is rendszere-
sen vezetnek. A naplóból tájékozódhatunk mindarról, amit
a nőszövetség tett: öregeket, öregotthont látogatott,
naponta tízórait készített 20 kisiskolásnak, gyűjtést
szervezett beteg számára, videolejátszót vásárolt. Mindig
segített, amikor szükség volt. A farsang idejét is
tevékenyen használták ki az asszonyok: borítót varrtak az
új énekeskönyvekre. A gyülekezeti termet felújították,
otthonossá alakították. Nemrég újabb tevékenység indult
be anyukák számára. Az anyukadélutánokon gyermekn-
eveléssel kapcsolatos kérdésekről beszélgetnek. A fiatal
anyukák besegítenek a vasárnapi iskola tartásába.
Előkészítik a kézimunkákat, foglalkoznak az óvodásokkal.

B.M.

Mezőkölpényi nyaralás

Bibliaóra Mezősámsondon

·     Húsvét harmadnapján újra útnak indult a nőszövetségi zászló. Mezőméhes, Cserefalva, Radnót , Pókakeresztúr
után Csittszentiván és Marosszentgyörgy fogadja a zászlóvivőket.

·     Május 21-én nőszövetségi csendesnapot tartottak Istvánházán. A nap folyamán előadások hangzottak el a
szeretetszolgálatról. Holland vendégek és Fülöp Dénesné ismertették a saját közösségeikben végzett diakóniai
tevékenységet. A holland vendégek hidegtálak, saláták készítésére tanították a helybelieket, az istvánházi ass-
zonyok töltöttkáposzta készítésére  tanították a vendégeket. Szabó Éva eredeti varrásmintákat hozott magával
ismertetve ezek jellegzetességeit, egyik holland hölgy pedig bibliai történetek hímzéséhez készített mintákat. A
hangulatos napot a közösen előkészített ételek elfogyasztásával zárták.
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Nagyon jók voltak hozzánk

az emberek
Egy marosvásárhelyi tömbházlakásban beszél-

getünk özv. Gáll Károlyné Bogdán        Magdával, ahol
lányával együtt lakik.

1920-ban születtem a szilágysági Nagydobán,
ahol édesapám lelkész volt. 1925-ben a kalotaszegi
Gyerővásárhelyre költöztünk, itt végeztem az első négy
osztályt, majd a kolozsvári
Református Leánygimnáziumban
tanultam és érettségiztem 1938-
ban.

A férjem a kolozsvár-
hidelvei gyülekezetben Biró
Mózes mellett volt segédlelkész,
aki svájci mintára az Irisz-telep
környékén egy zsoltároskertet
szervezett, ahová leginkább a fiat-
alok jártak vasárnaponként. Itt
istentiszteletet tartottak, volt egy
szószék a szabadban, énekeltünk,
ismerkedtünk. Így találkoztam én
is az urammal, de csak 1942-ben
házasodtunk össze, mert ő meg-
pályázott egy svájci ösztöndíjat,
viszont nem kapott vizumot. 1940-
ig Piteşti-en szolgált, majd a bécsi
döntés után visszament
Kolozsvárra és beiratkozott a
tanárképző egyetemre,
Székelyudvarhelyen népfőiskolát
vezetett, de abbahagyta a tan-
ulást, amikor meghívták
lelkésznek Felsőboldogfalvára.
Közben én is elvégeztem Kolozsváron a tanítóképzőt
. Első gyülekezetünk a Székelyudvarhely melletti
Felsőboldogfalva volt. Itt született az öt gyermekünk, az
első fiam 1943-ban, de egy év múlva közeledett a front,
1944 augusztusában elmenekültünk Szászrégenbe, s
onnan Zilah irányába. A vonaton több papi család is volt.
A kisfiúnk már nem szopott, volt egy tejesüvegünk, azt a
mozdonynál meleg vízzel kimostam, mikor a vonat állt, a
férjem a Bethlen-környéki falvakba ment tejért, amit
borszeszlángon felfőztem, de a vonat már indult, a tej
megsavanyodott, másnapra a gyermeknek negyven fokos
láza lett, se orvos, se gyógyszer. Érkávásra értünk, ahol
rokonaim voltak, ott maradtunk két hónapig. Közben oda
is elértek az oroszok, mi november 20-án elindultunk
haza, egy teherautóval mentünk Kolozsvárig, ezen az
autón nagy láda almák voltak felrakva, a velünk utazó
román katonák adtak belőle a gyereknek, s ezzel gyógyult
ki a bélhurutból.

Kolozsváron nagynénéméknél laktunk pár
hónapig, a férjem a hatóságoknál járt igazolványért.
László Dezső kolozsvári lelkész tanácsolta, ha az oroszok
megállítanak, mondja, hogy lelkész, s akkor nem bántják.
Tordáig autóbusszal mentünk, Feleken már igazoltattak,
átkutatták a csomagokat. Tordán a lelkésznél aludtunk,
reggel vonattal Segesvárig, majd Felsőboldogfalváig

szekérrel utaztunk. Hazaérkeztünk, boldog voltam, a
hívek élelemmel segítettek, ki egy szál kolbászt hozott, ki
tojást, szalonnát, nagyon jók voltak hozzánk. A németek,
majd az oroszok sok mindent elvittek, de a bejárónő a
többi holminkat szétosztotta a faluban, s amikor
megérkeztünk visszakaptuk. Az uram előszedte az elre-
jtett úrasztali poharat, tányért, s megindult a gyülekezeti
élet. 1945 áprilisában megszületett Feri, a második fiúnk,
hat hét szülési szabadságom volt. Előtte már Bikfalvára
jártám át tanítani, a híd fel volt robbantva, a vizen

keresztül gázoltam. Reggel
a gyermek nem szopott, én
késtem, a tanfelügyelő
megengedte, hogy kilenc
órára menjek. 1946-ban Feri
fiam lemászott
észrevétlenül a nyitott
verandáról, hátrament a
baromfiudvarba, ivott a libák
vizéből, tifuszos lett. Beteg
lett az uram is, kórházba
került Székelyudvarhelyre,
utána én is, a nagyobbik fiú,
Zoltán is. Legsúlyosabb
állapotban az uram volt, én
terhes voltam, de ott voltam
mellette. Anyósom a
kórházban segített, éde-
sanyám otthon vigyázott a
gyermekekre. Egyik este azt
mondja az orvosnő, hogy
legyek elkészülve, nehéz
éjszaka lesz. Este imádkoz-
tam az uram ágyánál, azt az
éneket énekeltem: Fogjad
kezem… Nagyon rosszul

volt, annyira izzadt, hogy azt hittük ez a vég, de Isten
megengedte, hogy megérje a reggelt. Félve jött be a
doktornő, de látta, hogy túljutott a krízisen. Októberben
jöttem ki a kórházból, decemberben megszületett Éva. Az
uram megerősödött, a székelyudvarhelyi képzőben is
tanított, de jött egy rendelet, hogy nem tölthet be két
állást. Ő a lelkészi szolgálat mellett maradt, azt mondta
nekem:”Én a hivatásom el nem hagyom, erre
megesküdtem.”

A hívek nagyon jók voltak hozzánk, mi is sokat
dolgoztunk. 1946-ban megszületett Magdi, 1953-ban
Károly. Az uram sokat látogatta a családokat, fellendült a
templomjárás, vallásos estélyeket szervezett, irodalmi
előadásokat is tartott Petőfiről, Arany Jánosról. A gyer-
mekek jártak vallásórára, a diákok bibliaórára, a
nőszövetség is működött 1958-ig. A lelkészi lakásban
szeretetvendégségeket tartottunk.

Árvátfalván volt egy pártaktivista, aki nagyon
gyűlölte a lelkészeket, s a férjemet hetente kétszer-
háromszor kirendelte éjjeli őrségre, nappal pedig követ
tőrni. A szomszédok felajánlották, hogy mennek helyette,
de a rendőrök folyton ellenőrizték.

1958-ban pályázattal kerültünk Mezőbándra,
nagy, 2000 lelkes falu volt, nehézséget a tanyavilág jelen-
tett, ahová az uram gyalog, vagy szekérrel járt. A
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József Attila
Aratás előtt

A bús biborkirályfi, naplemente
búcsúcsókjától ég a dús kalász.
Néhány vidám tücsök már dúdorász
s úgy ing a földön csendes este enyhe,

mint vén öreg huszáron lóg a mente, 
kit nem ölel a nyárestéli láz.
De itt a búza s rozs méhében száz
apróság vár a fényre, napra, csendbe.

És várnak egyre mind a virradatra,
mikor az égből napsugár pereg.
A duzzadt tábla jó, acélos fajta

s hajnalba jönnek barna emberek,
a válluk széles, nagy kasza van rajta...
Szellő fuvall, a tábla megremeg.

Mi az Isten gondviselése?

Isten mindenható és mindenütt jelenvaló ereje, mellyel a mennyet és a
földet minden teremtménnyel együtt mintegy kézen tartja, és úgy igazgatja,
hogy fa és fű, termékeny és terméketlen esztendők, eső és aszály, az étel és
ital, a jó egészség és betegség, a gazdagság és szegénység, szóval minden,
nem véletlenségből, hanem az Ő atyai tanácsából és akaratából jön.

Heidelbergi Káté, 27.

Augusztus 29-én, Újkenyér hálaadó ünnepén Isten gazdag áldását kívánjuk
testvéreink életére!

mezőbándi gyülekezet is jó volt, az elődünk Imre Barna
sokat foglalkozott az ifjúsággal, akik aztán rendszeresen
küldték a gyermekeiket vallásórára. De volt egy tanító, aki
a kultúrotthon mellől leste őket, s másnap az iskolában
megszidta, megszégyenítette. A templomlátogatás is elég
jó volt, a konfirmációi oktatásra is jártak a fiatalok. 

Marosszentkirályra 1975-ben meghívással
kerültünk, jó gyülekezet volt, gyakran mondta az uram,

milyen öröm, hogy itt mindig tele van a templom.
Megválasztották esperesnek, szerette ezt a

munkát is, csak az zavarta, hogy mindig ott volt a  hivatal-
ban az állambiztonsági megfigyelő.

1984-ben mentünk nyugdíjba, Marosvásárhelyre
költöztünk, ahol sikerült egy házat vennünk, de nem
sokáig maradhattunk együtt, mert pár hónap múlva az
uramat Isten magához szólította.
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Van szabadulás
“Jézus azt tanítja az embereknek, hogy

önmagukon kívül nincsen más ellenségük, szenvedé-
lyeik tántorítják el őket Istentől, s Ő azért jön, hogy
megszabadítsa őket szenvedélyeik rabságából, elhoz-
za nekik kegyelmét, és mindnyájukból egyetlen szent
Egyházat alkosson.” – írja Blaise Pascal. E jézusi
szabadítás megtalálásához kívánnak szolgálatukkal
segítséget adni a Református Mentő Misszió
munkatársai, akik közül Adorján Kálmán, Horváth
Levente lelkészekkel és Antalfi Gizella, Borsos János
önkéntesekkel beszélgettünk tevékenységükről.

Mikor és hogyan alakult a Református Mentő
Misszió?

H.L. Már 1992-ben tapasztalhattuk az ilyen
jellegű segítőszolgálatnak a szükségességét. Akkor
Gizike Székelyudvarhelyről a magyarországi Dömösre vitt
át csoportokat terápiás hetekre. 1993-ban Csiha Kálmán
püspök úr kérésére és megbízásából megalakítottuk a
marosvásárhelyi, illetve kolozsvári támogató csoportokat.
Ezekből jött létre az Erdélyi Református Egyházkerület
Diakóniai Ügyosztályán belül működő Református Mentő
Misszió, melynek háttérintézménye a Bonus Pastor
Alapítvány.

Kiket próbál elérni a Mentő Misszió?
A.K. Kezdetben az alkoholfüggők kerestek meg

bennünket. De szolgálatunk mindenféle szenvedély-
betegségben élő emberen igyekszik segíteni. Így
kerültünk kapcsolatba különböző szerfüggőkkel, és
folyamatfüggőkkel. Esetenként ugyanolyan gondot jelent
a gyógyszertől, drogoktól való függőség, mint a munkától,
evéstől, játéktól való függés.

A szakirodalmat, statisztikákat olvasva, arra a
következtetésre jutunk, hogy az alkoholfogyasztás az
utóbbi években világszerte állandó növekedést mutat.
Népünk egyik legnagyobb közegészségi problémáját
jelenti az alkoholizmus. Valóban ilyen aggasztó a helyzet?

A.K. A második világháború előtti évekről ninc-
senek statisztikáink, az utóbbi évek statisztikái is nagyon
hiányosak. Nem mindenki vallja be azt, hogy esetleg
zugivó. Ezért nagyon nehéz egy hiteles képet adni a mai
helyzetről. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy egyre
fiatalabb korban fognak hozzá inni, kábítószerezni, füvet
szívni.

H.L. Románia a drogok szempontjából mára
tranzitországból célországgá változott, eddig hazánkon
keresztül szállították nyugatra a különböző kábítósz-
ereket, ma már el is adják itt azokat. Az 1989-ben
bekövetkezett változás új szellemiséget hozott magával,
melynek következménye a kevesebb megszorítás, a min-
denre való szabadság, korlátok nélküli élet.

Hogyan próbál segíteni a Mentő Misszió?
A.K. Tevékenységünk két fő részből áll. Egyik leg-

fontosabb része az évente három alkalommal szervezett
12 napos terápiás táborok. Ezekre a szenvedély-
betegeknek saját döntésük alapján kell eljönniük,
esetenként elkísérheti őket egy-egy családtag. A másik,
az Erdély-szerte működő támogatócsoportok munkája.
Ezek olyan havi, vagy heti rendszerességű alkalmak,

amelyek nem hagyományos bibliaórai keretben folynak,
hanem a résztvevők egyéni, sajátos problémáival
foglalkoznak, helyzetükre alkalmazva az Ige gyakorlati
vonatkozásait.

A.G. Az alkoholista a közösség, a társadalom
megbélyegezettje.”Miért iszik, vessen magára” – ez a
velük kapcsolatos vélemény. A támogatócsoport az a hely,
ahol mindenki egyforma, egyik koldus segíti a másikat.
Ilyenképpen az utógondozás helye is. A két tevékenység
szorosan összefügg: akik terápiás heten vettek részt,
utólag eljárnak a támogató csoportba alkalmazni is a tan-
ultakat, ha szükségét érzik annak. Nem kötelező.

H.L. Szolgálatunkat bővíteni szeretnénk, ennek
érdekében Marosvásárhelyen beindult egy külön csoport
feleségek számára. Iszákosok gyerekei és más fiatalok
részére prevenciós táborokat szándékozunk szervezni.

Kik a munkatársak?

H.L. Segítő szakmában dolgozók: pszichológu-
sok, szociális munkások, asszisztensek, orvosok,
lelkészek és önkéntesek, akik személyes tapasztalatuk-
ból szeretnének átadni a résztvevőknek.

Az alkoholizmus betegség-e, vagy erkölcsi csőd?
H.L. A biomedikális szemlélet szerint betegség.

Az, ami kívánságból kezdődik el, később függőséghez
vezet, s ennek különböző pszichikai elváltozásai lesznek.
Mi úgy tekintjük, hogy az alkoholizmus betegség, bűn,
függőség, emberközi kapcsolatok károsodása egyszerre.
A holisztikus (az egészet és a részt együtt vizsgáló) szem-
lélet szerint az egész embert szeretnénk meggyógyítani,
kapcsolatait helyrehozni. A terápiás hetek résztvevői
orvosi, pszichológiai előadásokat hallgatnak meg a
függőség okairól és következményeiről. A szakemberek
részvétele ugyanolyan fontos, mint más nem egyházi
szervezeteknél. Emellett mi fontosnak tartjuk, hogy hitval-
lásos alapon működjünk, így a Mentő Misszió nem csak
diakónia, hanem misszió is. Ez nem azt jelenti, hogy csak
vallásos keresztyének kereshetnek meg bennünket,
jöhetnek ateisták, vallástalanok is.

B.J. Én nem részesültem vallásos nevelésben,
nem is érdekeltek ezek a dolgok mélyebben azelőtt. A
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keresztyéneket képmutatóknak tartottam. Sokszor gondo-
ltam arra, hogy nincs Isten. De egy gyógyító hét alkalmá-
val éreztem meg azt, hogy Isten engem is szeret, keresni
kezdtem Vele a kapcsolatot. Nem mindig sikerült, de
kegyelméből újjászülethettem.

Van-e gyógyulás a szenvedélybeteg számára?
H.L. A biomedikális modell szerint nincs gyó-

gyulás. Az alkoholista, ha újra inni kezd, előbb-utóbb
vi-sszaesik. Szociális ivóvá visszaalakulni lehetetlen. De
mi hisszük, hogy van szabadulás. Az addig lelkiismeretére
rátöltő alkoholista, megismerve Isten ingyen kegyelméből
való bűnbocsánatát, szabaddá válhat szenvedélyétől és
absztinens módon, tisztán élhet.

A.G. A szabadulás útja hosszú és küzdelmes. A
beteg személyisége leépül, testileg külső korlátaival kell
szembesülnie. Egy befogadó közösség támogatásával
erői a belső növekedésre összpontosulhatnak.

Mi az, ami felszabadít?
A.K. Az őszinteség, a szeretet, a befogadás és

elfogadás megérzése, annak felismerése, hogy számára
is van jövő.

Tartanak-e kapcsolatot hasonló tevékenységű
civil szervezetekkel?

A.K. Jó kapcsolatunk van az országban működő
Kék Kereszt mozgalommal, az Anonim Alkoholisták nevű
szervezettel. Az itt dolgozó szakemberek besegítenek
nekünk, kölcsönösen irányítunk egymáshoz embereket.

Az esetleges érdeklődők, hogyan léphetnek kapc-
solatba a Mentő Misszióval?

A.K. Megkereshetnek telefonon, a
marosvásárhelyi 254460-as számon, vagy levélben:

Marosvásárhely,of.p. 1, 48-as postafiók címen. Eljöhetnek
személyesen a péntek d.u. 5 órai bibliaóránkra, melyet a
Ludasi utcai gyülekezet templomában tartunk.

Köszönöm a beszélgetést, és Isten további
áldását kívánjuk szolgálatukra.

Borsos Melinda

Egy anya élete
Az asszony mozdulatlanul terül el a földön. Egyik lába

maga alatt, a másik oldalt kinyújtva, feje mélyen mellére
hajtva. Bódult kábulatában nem érzi az esés közben
felsebzett homlokát és karját. Nem fáj semmije, nem érez
semmit, mellette egy feldőlt mosdótál és szerte széjjel
kimosott, terítetlen ruhák. Távolból egymásnak felelgető
kakasok hangja hallszik. Jóval éjfél után van. Férje, gyer-
mekei már régen alszanak. Nehezen múlik bódultsága,
nem érzi az idő múlását.
Délelőtt munkahelyen dolgozik, délután magánvál-
lalkozásban próbál eleget tenni. Nem elég a fizetés amit a
férjével kapnak, hogy gyermekeit egyetemre,
középiskolába jártassa. S még mi minden kell egy ekkora
családnak. 

Este vacsorát készít és odateszi a tűzhelyre a másnapi
levesnek valót... majd megfő az éjszaka folyamán. Míg az
étel készül, kimossa a beáztatott ruhákat és rendre a ház
mögé hordja, ahol a fák közé kifeszített kötelekre teríti.
Már hónapok óta ilyen tempóban él. Gyakran belép a
kamrába, ahol egy régi kredenc jobb felső sarkából, több
más üveg közül kiválaszt egyet. Egy-két kortyot húz
belőle, megrázkódik és megy tovább. Nem alkoholista...
zugivó... erőt akar meríteni, hogy tovább mehessen. Ezen
az éjszakán már a harmadik tál ruhát cipelte ki, mikor

bizonytalan lépésekkel, a teher súlya alatt egyensúlyozva,
neki csapódott a járda melletti almafának és elesett.

Látása nehezen tisztul. Tőle három méterre a föld felett
bólogató tárgyra lesz figyelmes. Nem tudja mit lát. Lassan
körvonalazódik a földhöz lapuló, kivert, lompos kutya,
mely farkával próbálja az asszony értésére adni: éhes és
gazdátlan, segítségre vágyik. Mint villámcsapás hasít az
asszony tompult tudatába, mélyre zuhant, elesett állapota
és a kivert kutya közötti hasonlatosság, s lelkéből mint
utolsó segélykiáltás szakad ki: Uram, Istenem! Segíts fel-
egyenesednem!

Attól az éjszakától kezdve italt többet nem tett szájába.
Több év telt el azóta. Egyedül az úrvacsorai bor nem kelt
benne viszolygást.

Gyermekei felnőttek, elvégezték tanulmányaikat,
megélhetőséget teremtettek maguknak és családjaiknak,
nagyszámú unokával örvendeztetve öreg szüleiket.

Az asszony már nem lázadozik, megbékélt önmagával
és a világgal. Éli öreg éveit. Az éj magányos óráiban, az
ima csendes perceiben Istennel beszélget. Áldást és
egészséget kér szeretteinek, békét hittestvéreinek,
nemzetének, hogy rájöjjenek: mindenkor és mindenben,
csak az Őbelé vetett hittel, és segítségével tudnak ered-
ményes, emberhez méltó életet élni.  

Pilinszky János

KÉSŐ KEGYELEM

Mit kezdjen, akit elítélt, 
de fölmentett később az ég,
megvonva tőle a halált,
mikor már megadta magát?

Kit mindenétől üresen
talált a szörnyű kegyelem,
megsemmisülten, mielőtt
a semmi habjaiba dőlt!

Mit kezdjen itt! Közületek
talányait ki fejti meg?
Szorongva anyját kémleli:
ha elzokoghatná neki!

Fogódzanék akárkibe,
de nem lesz soha senkije;
szeméből, mint gazdátlan ág, 
kicsüng a pusztuló világ.
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Tíz törvény a lelki nyugalom eléréséhez
1.    Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem minden próblémáját.
2.    Ma igen nagy figyelmet fordítok szavaimra: senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat

helyreigazítsak vagy kijavítsak, csak magamat.
3.    Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra születtem… nemcsak a másvilági , hanem az evilági

boldogságra is.
4.    Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy megkívánnám: a körülmények alkalmazkodjanak az én

kívánságaimhoz.
5.    Ma tíz percet szánok az ídőmből egy jó olvasmányra; amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki

élethez szükséges.
6.    Ma elvégszem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem vele.
7.    Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, ha gondolataimban sértődöttnek érzem magam, gondo-

skodom róla, hogy senki se vegye észre.
8.    Ma új részletes programot állítok össze. Talán nem ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. És

két rossztól tartózkodom: a hajszától és a határozatlanságtól.
9.    Szilárdan hiszek – akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják – abban, hogy az isteni Gondviselés őgy

törődik velem, mintha egyedül volnék a világon.
10.  Ma nem félek és különösen örülök mindennek, ami szép és hiszek a jóságban. Nekem adatott meg, hogy

tizenkét órán át jót tegyek.

Pilinszky János

A Szentírás margójára
Az ember társas lény. Bensőséges fogalmazásban: az

ember szeretetre született. Mégis, szeretni is nehéz, s a
szeretetet elfogadni is nehéz.

A szeretetre született ember állandó elménye, hogy
egyrészt nem szeretik “eléggé”, másrészt, hogy nem
engedik szeretni, vagy nem engedik “igazán“ szeretni.
Ennek a tapasztalatnak , a felebaráti, emberi szeretet
tragikumának felsorolhatjuk okait, enyhíthetjük fájdalmát,
az alapvető ellentmondás akkor is megmarad: szeretetre
születtünk, de tökéletes megvalósítását hiába keressük a
földön.
Az igazi szeretet – ahogy azt a középkori himnuszköltők

elmondották – gyűjteménye minden földi erénynek:
alázatos, türelmes, szelíd, áldozatos, hűséges és igazsá-
gos. De az igazi szeretet igazi próbája mégis, hogy nem
fél a másik ember szeretettétől, hogy elegendő benne a
szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja
azt. Hányszor hallunk terhes, idegesítő, elviselhetetlen
szeretetről. S hányszor látjuk, kivált a szerelemben, két
egymást “szerető” lény párbaját, üldözött és üldözője har-
cát, a szeretet valóságos kannibalizmusát.

Ezért, az emberi szerete tragikuma felől nézve is nagy
könyv a “könyvek könyve”, az Evangélium. Igéiben az az
Isten él, aki engedi szeretni magát! Ez a szeretet legnagy-
obb ismérve. S aki egyszer is eljutott oda, hogy az
Evangélium szavait egészen magához eressze, annak a
számára örökre a legmélyebb istenérv marad az
Evangélium szeretet-érve. Isten az , akit szeretni lehet.
Nincs az a szomjúság, ami elriassza. Francois Mauriac
jellemzi így egyik hősét, ki papnak megy: ”Ha valakit
szeretett, mindig ő volt az, aki jobban szeret, s az ilyen
szívek könnyű prédái Istennek.” Merész fogalmazás, mely
lényegében épp a fordítottját jelenti: az ilyen szívekre

egyedül Isten tudja odaadni magát. Sőt, őket hívja csak
igazán keblére. Kiknek szeretete elől mindenki megfutott,
azokra várakozik legodaadóbban Isten – rejtezkedve,
mégis közelien, láthatatlanul, mégis csodálatos intimitás-
sal. Ezért oly vigasztaló egy hosszú nap zaja, zűrzavara
után az éjszaka csendjében bele-belelapozni az
Evangéliumba. S ez a fölülmúlhatatlan is benne: 
a szeretet, az isteni szeretet zsenialitása. Sokszor jut
eszembe: vajon milyen megrendülést jelenthetett egy
görög, vagy egy latin olvasó számára a Jézussal való első
ismerkedés? Hisz ismerjük a mitológiák kegyetlen Isten-
törvényét, melyben az új isten detronizálta 
a régit, Zeusz ledöntötte Kronoszt, ahogy az új lomb kitol-
ja a tavalyit, ahogy a barbár törzsekben a fiú megölte az
apát. A fejlődés áldozatot követelt, s e nyers természeti
törvényt tükrözte még az istenek születése és halála is. E
görög és latin mitológián nevelkedett olvasót bizonyára
megdöbbentette, amit az Atya és Fiú kapcsolatáról az
Evangéliumban olvasott, mit csodálkozó szívvel és
elmével valahogy így fogalmazhatott meg magában: “Íme,
egy új Isten, aki tiszta áldozatként önmagát mutatja be
Atyjának. 
A Szebtháromság a szeretet győzelme, mely megállította
a hosszú sort, a gyilkos evolúció rettenetes folyamatát. A
Szentháromságban valóban az örök Isten jött el végre
hozzánk.”

“Ne féljetek, én meggyőztem a világot” – mondja Jézus,
s mikor ezt mondja, tudjuk, véghetetlen szeretetére gon-
dol. Szeretete az, amit nem lehet fölülmúlni, amit nem
lehet megkerülni és elfelejteni többé. A szeretet a valósá-
gról alkotott legmélyebb fogalmunk. Jézus szava ettől
olyan halk, győzelme előtt oly szelíd és türelmes. S ahogy
szeretet nélkül nincs öröklét, a szeretet is egyedül az
örökben és a tökéletesben nyugodhat meg. Az
Evangélium egyetlen hatalmas szeretet-érv Isten léte
mellett, ahogy a Szentháromság titka is legjobban a
szeretet logikájával közelíthető meg. Innét az Evangélium
örök modernsége.  
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Részletek egy elképzelt
Biblia naplójából

Január 20.
Nyugodt hetem volt. Újév első estéjén gazdám szokása
szerint belémlapozott, olvasgatott innen-onnan,  - de
azóta kézbe se vett.
Február 16.
Ma takarítás volt. A többi könyvvel együtt engem is lep-
oroltak, aztán visszakerültem megszokott helyemre, a
könyvespolcra.
Március 24.
Reggeli után a gazdám a kezébe vett. Néhány helyet
kikeresett belőlem. Aztán a zsebébe tett és elvitt az
istentiszteletre.
Május 8.
Ma keményen dolgoztunk. Gazdámat bízták meg azzal,
hogy vezessen be a gyülekezetben egy bibliaórát és
izgatottan készült erre. Ide-oda lapozgatott bennem,
nyugtalanul. Többnyire nem találta meg a keresett
verseket, - pedig azok a helyükön voltak.
Június 1.
Ma valaki kinyitott és egy négylevelű lóherét helyezett el
a lapjaim között. Hallottam, amint mondja: itt majd
szépen lepréselődik.
Június 29.
Előkerültek a bőröndök. A ruhákkal együtt engem is
betettek az egyik táskába. Úgy néz ki, hogy nyaralni
megyünk!
Július 10.
Én még mindig a táskában vagyok, pedig mellőlem már
mindent kipakoltak. Azt sem tudom, hol nyaralunk!

Július 15.
Ismét a régi helyemre kerültem, a polcra. Elég strapás
volt az utazás, nagy szorosságban voltam a többi holmi-
val együtt. Fogalmam sincs, miért vittek el engem is a
nyaralásra, ha egyszer sem nyitottak ki ott.
Augusztus 10.
Ma megint belémlapoztak. Meghalt a gazdám barátjának
az apja. Vigasztaló levelet írt. Ehhez kellett belőlem
néhány vigasztaló ige. Nagy nehezen talált is.
Augusztus 30.
Újra nagytakarítás. Megint leporoltak, s aztán visszatet-
tek helyemre, a polcra…

Újra úton a zászló!
Folytatja útját a zászló. A láng. Nyitni a szíveket. Melegíteni a szíveket. Indítani az asszonyokat a húsvéti örömhírrel.
Hosszú volt az ősz, a tél. Dagasztó sárral, vastag hótakaróval, hideg zúzmarával borította be az utakat és némely
gyülekezetben a szíveket is. Beleragadt, belefagyott a sárba, a zúzmarába a zászló, és pihent a télen. De sok helyen
várták már a nőtestvérek! Sok helyen tudják, hogy mekkora érték a Nőszövetségben együvé tartozni. Egymás gondját,
örömét megosztani, felvállalni. Egymás hitét erősíteni. Az Úr Jézus igájával felcserélni a magunkét, mert a magunké
nehéz, de az ő igája könnyű és az ő terhe gyönyörűséges. Az előttünk járó zászló azt jelzi, hogy mi követjük az Úr
Jézust azon az úton, ahová küld. Tanítványokká tenni a népeket. Meglátogatni betegeket, öregeket, árvákat, foglyokat.
Vinni nekik az örömhírt, felvállalni a gondjaikat.

Húsvét harmadnapján maroknyi női csoport a Gecse utcai gyülekezetből útra kelt és elvitte a zászlót
Mezőméhesre. Kis templomban maroknyi, de lelkes gyülekezet vett részt az ünnepi istentiszteleten. Ez a csepp
mezőségi gyülekezet, akik most éppen pap nélkül vannak, fogadták a zászlót és ünneppé tudták tenni ezt az alkalmat. 

Barát István, mezőzáhi lelkipásztor szívhez szóló prédikációval készítette elő a zászló fogadását, János 20,
24-29 versei alapján. Jézus keres minket, úgy mint Tamást. Megáll a tanítványok között középen, ahogyan ma is
életünk középpontjában akar lenni. Jön, megáll a szívünk közepében és átváltoztat minket. Átváltoztatja a hitetlen-
ségünket hitté, a zaklatottságunkat békességgé, a szomorúságunkat örömmé, a halálunkat üdvösséggé. Hiteles
életünkkel, cselekedeteinkkel akarja látni a világ az Úr Jézus Krisztust.

Ezután Borsos Melinda, megyei elnöknő bemutatta a zászlót és elmondta a jelentőségét. Ismertette jelképein-
ket, a stilizált lángot és a hozzátartozó igét “Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cse-
lekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Albu Piroska szavalatai, “A nagy titok” és “A meghallgatott imád-
ság” című versek tették ünnepibbé az alkalmat. Az ünnepély finom krémes sütemények, forró fekete kávé és üdítők
kínálásával zárult. Úgy a mezőméhesi, mint a mezőzáhi Nőszövetség szolgálatot vállalt a marosvásárhelyi öregotthon-
ban.

Csáki Józsefné
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NYÁR

Tudjátok-e mit énekel
a csobogó kis patak?
"Gyertek, igyatok vizembol,
szomjas vándormadarak!"

Tudjátok-e mit zizegnek
a réten fuszál, virág?
"Gyertek hozzám lakomára,
megéhezett barikák!"

Tudjátok-e mit susognak
az erdoben a lombok?
"Gyertek aludni árnyamba,
ti elfáradt vándorok!"

S tudjátok-e, mit énekel
fáradt vándor és madár?
"Szép az erdo, szép a mezo,
gyönyöru a nyári táj!"

Zelk Zoltán

Sámson és a bölcs ember

Élt egy öregember, aki azt hirdette
magáról, hogy furfanggal bárkinek
túljár az eszén. Hírét vette ennek
Sámson, a bírák bölcse és
magához rendelte.
- Ki tudnál-e vinni a házamból a
piactérre anélkül, hogy a testemet
érintenéd? - kérdezte.
- Ez meghaladja eromet! - mondta
az öreg. De a piactérrol a házadba
be tudlak vinni anélkül, hogy akár
egy ujjam is érintene. 
- Nekem úgy is jó! - nevetett
Sámson. 
A piactérre érve azonban elment a
kedve a nevetéstol. 
Miért?

Játék
A gyerekek körbe állnak, szorosan
egymás mellé, arcukkal a kör
belseje felé fordulva. Egy gyerek
kívül marad és körbejár. Akinek a
hátához hozzáért és a fülébe súgja:
pszt! annak ki kell ugrania a
helyérol és futva meg kell kerülnie
a kört.

A fogó ugyanígy tesz, csak o az
ellenkezo irányba szalad. Aki elobb
ér az üres helyre, beáll a körbe, aki
elkésett, az fog körbejárni.

Előző számunk megfejtései:

Találós kérdések: 77, 777-ben, jár, hagyma, egy homokkupac, nadrágon
Tavaszi virágok: hóvirág, ibolya, gyöngyvirág, nárcisz, jácint

Könyvjutalmat nyert Réman Krisztina marosvásárhelyi, I. oszt. tanuló.

A d j  n e v e t  e  n y á r i  v i r á g o k n a k  é s  k ü l d d  b e  a  s z e r k e s z t ő s é g b e !

Olvasd: 3Móz 23,10-14
Szívesen jársz-e templomba? Kötelességednek érzed-e vagy elfelejtett kötelességgé vált a nyugalom napjának megszentelése? Gyakran kitalálsz
valamit, hogy otthon maradhass, kipihenni a hosszabbra sikerült szombat esti szórakozás vagy tévézés fáradalmait? Főként most, amikor egy
hosszú nyári vakáció áll előtted mennyit mulasztasz lelki gyarapodásod kárára? Úgy gondolod, hogy egyszerű vasárnapokon kívül semmi érdekes,
semmi vonzó nincs ebben az “ünneptelen” félévben, amely szentháromság vasárnapján kezdődött s adventig tart. Ne gondold, hogy így van ez, hisz
minden vasárnap ünnep, igazi keresztyén ünnep, amelyen Isten elé állsz, és megköszönöd azt, amiért egész héten dolgoztál és imádkoztál, azt az
ajándékot, amit kezéből átvehettél. 
Az egyik legnagyobb “nyári” ajándékunk a kenyér, testi táplálékunk legfontosabb eleme, melynek ünnepe augusztus végén gazdagítja isten-
tiszteleteink sorát. Nem református találmányként született, hanem a teremtett világot fenntartó és igazgató Atya Isten parancsából és akaratából,
mint az emberiség egyik legrégebbi ünnepe. Mózes által rendeli Isten s a nagy ünnepek közé sorolja. A jelző, amely a kenyér előtt áll nem csak arra
a csodára hívja fel figyelmünket, amiről leginkább egy-egy magvető vagy arató ember tudna beszélni, hogy hogyan lesz egy földbe vetett gabona-
magból jóízű, ropogós kenyér, hanem azokra a megújuló lehetőségekre is, amelyeket Isten Lelke által munkál bennünk. Hogyan lehet például egy
kötelességét elfelejtett emberből buzgó, hálaadó ember, aki nem csak kér “mindennapi kenyeret”, hanem ad is mindennapi, de legalább vasárnapi
hálát. Ne hagyd ki a lehetőségeket és alkalmakat, mert csak így kerülhetsz olyan közegbe, ahol minden lappangó erő napfényre törhet, termőerővé

válhat és gyümölcsözhet harminc, - hatvan, - vagy akár száz annyit is.

Az oldalt szerkesztette Czirmay Izabella
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Mit kell tudni 
a szénanátháról ?

A tavasz és a nyár eljöttével virágzásnak indulnak
a fák, füvek , bokrok és elkezdődik a szénanátha
időszaka. A betegség kora tavasztól késő őszig gyötri a
betegeket. Manapság egyre többen szenvednek a szé-
nanáthától, főként a serdülők és fiatal felnőttek korcso-
portjában.

A szénanátha egy allergiás betegség, mely a
levegőbe kerülő virágpor (pollen) hatására alakul ki a
betegségre hajlamos egyéneken. Márciustól a kora
tavaszi fák (mogyoró, nyár,  éger, kőris), áprilistól júliusig
a füvek és gabonák (perjefélék, rozs, kukorica), augusz-
tusban  szeptember végéig a gyomok (parlagfű, útifű,
ürömfélék) okozzák a szénanáthát.  

A virágpor allergiás beteg tünetei : vizes orrfolyás,
orrdugulás, tüsszögés, orr és torokviszketés,  gyulladt
viszkető könnyező szem, néha erős köhögés és fulladás.

Az allergológus szakorvos meg tudja állapítani
egy náthás betegről, hogy virágpor allergiás. Kikérdezi a
beteget, bőrtesztet végez, tanácsot  ad az életvitelre
vonatkozólag és  előírja a szükséges gyógyszeres
kezelést. 

Mit tegyen a szénanáthás beteg? A betegsége
tüneteiért felelős szezonban keveset tartozkodjon a

szabadban, viseljen szemüveget, gyakran mosson
hajat,arcot, ne vigye a hálószobába  a nappal viselt ruháit.
Kerülje a kirándulást mezőre, erdőbe és általában olyan
helyekre, ahol sok a virágzó növény. Szobájában ne tart-
son vágott virágot, meleg szeles időben tartsa az
ablakokat zárva és ne aludjon nyitott ablakkal. Ha vonaton
utazik, ne üljön a nyitott ablak mellé, hanem menetirány-
nak háttal a kocsi közepén foglaljon helyet, a gépkocsi
ablakát is zárni kell, bármennyire kellemetlen is a meleg.
Ne fogyasszon virágport, virágporos mézet, a szemboro-
gatás kamillateával tilos, mert fokozza az allergiás
tüneteket.

Mivel az allergiáért felelős pollenek teljes elk-
erülése lehetetlen, szükséges a gyógyszeres kezelés.
Elsőként úgynevezett antihisztamin tartalmú tablettákat
szem és orrcseppeket  ír ki az orvos, ha szükséges ezt
kiegészíti szteroid tartalmú erős gyulladáscsökkentő
orrspray-el. Ügyelni kell a tüneteket gyorsan, de kevésbé
tartósan csökkentő  érszűkítő orrcseppek és szemc-
seppek  tartós használatára, mert ezek maradandó
károsodást okozhatnak. Ha a felsorolt kezelési
lehetőségek eredménytelenek, az allergológus szakorvos
javasolhatja az antiallergiás vakcinák alkalmazását.

Mivel a szénanátha kialakulásának oka
ismeretlen, a betegség nem gyógyítható, de rendszeres
gyógykezeléssel a tünetek enyhíthetők és 50 éves kor
fölött a betegség  magától is egyre enyhébbé válik.

Dr. Todea Csilla

A nyár divatszínei
Magda Cantineau holland divattervező, színtanácsadó szerint  különböző hajszínhez különböző színű ruházat

illik. Íme az ötletei:
·     Szőke hölgyeknek rusztikus színek találnak, sikkes árnyalatokkal. Így jól áll nekik a világos- és égszínkék,

halvány szürke, a homokszín. Olyan színek, mint a görögdinnye és a meleg csokoládé színe szintén pompás
a viseletükben.

·     Akinek barna vagy sötét hajfürtjei vannak, bármilyen színben jól érzi magát. Ezek esetében a legdivatosabbak
a piros különböző árnyalatai, az ibolyakék, vagy a tengerkék. Gyönyörűen hat rajtuk a lazac-rózsaszín.

·     A vörös hajuak az ősz színeibe öltözzenek. Rózsdabarna, narancssárga, és sötétbarna a találó nekik. Ezeken
kívül jól áll rajtuk a méz szín, a fehér, a citromzöld, a türkíz, valmint a petroleumkék.

·       Pünkösd harmadnapján Káposztásszentmiklóson sor került a nyárádmenti körzet nőszövetségi konferenciájára.
Az előadók annak a beszélgetésnak a lehetőségeit, szabályait igyekeztek megmutatni, melyet lelkigondozásnak

nevezünk.



Rejtvényünkben Péter apostol első
levelének egyik kedves biztatását
rejtettük el, a vízszintes 1, 21 és a
függőleges 1 soraiban.

Vízszintes: 1. Az igevers kezdete(
zárt betűk: G,O,K,T,Á), 12. Helytelenül
emelte, 13. A Biblia első szőlőművese,
l4. Értéke, 15. Azonos mással-
hangzók, 16. Zavaros víz!  18. Vissza:
alföld, 20. Személyes névmás, 21. Az
Ige folytatása, 23. Tág, 24. Hajó
hátsó része, 25. Görögöknél a
szerelem istene (é.h.), 26. Dél-afrikai
holland, 27. Tűzben történik, 29.
Ábrándos képzelődés, 31. Marosvásárhely egyik nyugati
perem faluja, 32. Ábrázolt hasonmás, 33. Álmos teszi, 34.
Vissza: betegség tünete, 35. Régi após, 36.
Menyasszony, 37. Gyomot írt, földet lazít, 39. Fél ajak!
41. Rendetlen társ!  42. Betegség, 43. Azonosítatlan
repülő tárgy, 44. Kevert olajtársaság! 46. Mutatószó, 48.
Tápláltatás.

Függőleges: 1. Az igevers befejező része ( zárt
betűk:N,G,N,A,R), 2. István királyunk fia, 3.Vissza: félig
rendel!  4. Rómában ötszázötven, 5. A gazda vetőmagot
szór, 6. Vissza: minden szerves vegyület eleme, 7.
Határozórag, 8. Biztató szó, 9. Athéni keresztyén mag-
yarosított neve ( ApCsel. 17,34.), 10. Ajtót, kaput szélesre
nyit, 11. Hiányos orr!  l7. Vissza: kikémleli, 18. Elemi
részecske, 19. Részben okos! (é.f.), 21. Kovácsolt tár-
gyak anyaga, 22. Csermelynél is kisebb, 23. Bánatos, 24.
Szakít, 26. Ilyen gyógyász is van, 28. Munkát végző
szerkezet, 29. Nem maga ásta, 30. Vissza: becézett
Katalin, 31. Mulatság, 33. Rendetlen város! 34. Vissza:

becsap, 36. Arad fele!  38. Itáliai folyó, 39.  Mozgást gátló
szerkezet ( névelővel ), 40. Jövendőmondó, 41. Zavaros
báj!  43. Földrengéskor ilyen rezgés is van (é.h.), 45.
Rómában ezerötszáz, 47. Török Nóra, 48. Azonos
magánhangzók, 49. Félig etet!
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Néhány jó tipp!
*Az öregebb tyúkot főzés előtt kenjük meg ecettel. Olyan lesz a húsa, akár egy csibéé.
*A leveshús főzővízébe tegyünk egy evőkanál ecetet.
*Hintsünk néhány szem sót főzés előtt a kávéba, jobb lesz az aromája.
*A hagyma és a hal szagát úgy tüntetjük el, hogy sóval mosunk kezet.
*A hal finomabb lesz, ha sütés előtt negyed óráig tejben áztatjuk.
*A szétfövő burgonyát sós vízbe tegyük főzni, akár héjában, akár meghámozva főzzük.

*Az újburgonyát hámozás előtt sózzuk meg, így a héja könnyebben lejön.
*A piskóta nem esik össze, ha a sütő ajtajához egy szál gyufát teszünk. A fölösleges gőz eltávozik és nem lapítja le
a tésztát.
*A bizonytalan helyről vásárolt tojásokat ne üssük egymás után a tálba, hanem mindegyiket külön- külön először egy
csészébe, nehogy egy rossz elrontsa az összes tojást.
*Tejszínhab helyett forrázott szirupos tojáshabot is használhatunk.
*A tejszínt felverés előtt 12 órán keresztül jó hideg helyen tartsuk.
*Forralt tej föléből is lehet tejszínt verni, jól lehűtve. 
*Jobb a hosszúkás gömb alakú habverő, mint a rugós, mert egyúttal kavarhatjuk is vele a habos krémet.
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