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                AkaromAkaromAkaromAkarom 
 
Akarom: fontos ne legyek magamnak. 
 

A végtelen falban legyek egy tégla, 
Lépcső, min felhalad valaki más, 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 
Ám a kalász nem az ő érdeme. 
Legyek a szél, mely hordja a magot,  
De szirmát ki nem bontja a virágnak,  
S az emberek, mikor a mezőn járnak, 
A virágban hadd gyönyörködjenek. 
Legyek a kendő, mely könnyet töröl, 
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. 
A kéz legyek, mely váltig simogat, 
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. 
Legyek a fáradt pillákon az álom. 
Legyek a délibáb, mely megjelen 
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, 
Legyek a délibáb a rónaságon. 
Legyek a vén föld fekete szívéből 
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,  
Legyek a drót, min üzenet megy végig 
És cseréljenek ki, ha elszakadtam. 
Sok lélek alatt legyek a tutaj, 
Egyszerű, durván összerótt ladik, 
Mit a tengerbe visznek mély folyók. 
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, 
Míg le nem teszi a művész a vonót. 
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Fohász és áldás 
között 

 
    Sokszor halljuk ezt a kifeje-
zést, hogy a keresztyén ember 
élete egy istentisztelet. Ez jut 
eszembe, amikor a Szenthá-
romság kérdése felvetődik. Mert 
mivel kezdjük és mivel zárjuk az 
istentiszteletünket? A mi segítségünk legyen az Atyá-
tól, a Fiútól és a Szentlélektől – kérjük. A végén pedig 
áldásként hangzik el, hogy ugyanúgy ebben a hármas 
egységben maradjon velünk. Közben igét hirdetünk-
hallgatunk, imádkozunk, énekelünk.  
   De hogyan bomlik le ez a mindennapi életbe? Vala-
hogy úgy, ahogy az első gyülekezet megélte. Az Apos-
tolok Cselekedeteiben olvasunk arról, hogy hogyan él-
tek: „foglalatosak valának az apostolok tudományában 
és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a 
könyörgésben… mindenük közös vala…” (Ap. Csel. 3, 
42-47). 
   Igehallgatók, tudománnyal foglalkozók – így ismerték 
meg egyre jobban az őket teremtő, gondviselő Atyát. 
   Úrvacsorázók – a kenyér megtörésekor, a közösség 
megélésekor Jézus Krisztus jelenléte erősítette őket. 
   Adakozó, boldog emberek – a Szentlélek vigasztalá-
sával mutatkozik meg életükben a hit gyümölcse. 
   Az idők folyamán sokféle magyarázat, próbálkozás 
született a Szentháromság megértésére. Én úgy gon-
dolom, hogy nem az a legfontosabb, hogy milyen em-
beri észérvekkel támasztjuk alá Isten igazságát, ha-
nem, miként éljük meg az Ő kijelentését. Ő pedig így 
jelentette ki magát: teremtő Istenként, testté lett Igeként 
Jézus krisztusban és Vigasztalóként a Szentlélekben. 
Amikor Teremtőt mondok, akkor azt is mondom, hogy 
Gondviselő, Kormányzó, igazságban Ítélő… Amikor a 
testté lett Igét hirdetem, akkor úgy is beszélek róla, 
mint Szabadítóról, Megváltóról, Kegyelmezőről… Ami-
kor pedig Vigasztalót említek akkor folytatni kell: Bé-
kességteremtő, Lélekformáló, Erőadó… A csoda az, 
hogy mindezt egyetlen szóval elmondhatom: Isten. 
   Ez a Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek csodája, 
aki végigkísér születésünktől az örökkévalóságig, hogy 
fohász és áldás között valóban istentisztelet legyen az 
életünk.              
      Berekméri Melinda 

B 

„Mert hárman vannak akik         Mert hárman vannak akik         Mert hárman vannak akik         Mert hárman vannak akik         
bizonyságot tesznek a mennyben, bizonyságot tesznek a mennyben, bizonyságot tesznek a mennyben, bizonyságot tesznek a mennyben, 
az Atya, az Ige és a Szent Lélek:      az Atya, az Ige és a Szent Lélek:      az Atya, az Ige és a Szent Lélek:      az Atya, az Ige és a Szent Lélek:      

és az a három egy.”és az a három egy.”és az a három egy.”és az a három egy.”    
I Ján. 5, 7I Ján. 5, 7I Ján. 5, 7I Ján. 5, 7    

        Isten számít rád 
 
Egyedül Isten tud teremteni, 
   de teremtését te tudod otthonoddá tenni. 
Egyedül Isten tud életre hívni, 
   de te tudod azt óvni és továbbadni. 
Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni, 
   de te tudod megtartani és a betegséget gyógyí-
tani. 
Egyedül Isten tud reménységet adni, 
   de te tudsz a testvérednek bizalmat szavazni. 
Egyedül Isten tud szeretetet ajándékozni, 
   de te tudsz mást szeretetre tanítani. 
Egyedül Isten tud békét ajándékozni, 
de egyedül te egy mosolyt. 
Egyedül Isten tud erőt adni, 
   de te tudsz az elcsüggedtbe erőt önteni. 
Egyedül Isten az út, 
   de te tudod azt másnak megmutatni. 
Egyedül Isten a fény, 
   de te tudsz a másik szemébe ragyogást hozni. 
Egyedül Isten tud csodát tenni, 
   de te tudod az öt kenyeret és két halat elhozni. 
Egyedül Isten képes a lehetetlenre, 
   de te tudod a lehetségest megtenni. 
 
Isten egymagában mindenre képes, 
   mégis úgy látja jónak, hogy rád is számítson! 
 
                             (Egy brazíliai közösség imája) 
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Márták és Máriák (13.) 
 
 Maroskeresztúr Marosvásárhellyel összenőve, a 

Kolozsvár felé vezető út mentén fekszik. A XIV. században, 
mint a vidék központi egyházközségét, Sanctus Crux néven 
emlegették. 1601-ben Básta osztrák hadvezér seregei elől a 
környező falvak lakossága a Keresztúr melletti közös templom-
ba menekült, a katonák az épületet a bent levőkre ontották, a 
közelben levő falvakat felgyújtották. Az 1661-es török-tatár dú-
lások eltüntették a falut a föld színéről, 1670-ig Puszta-
Keresztúrként emlegették. Az újjátelepülő faluban kezdenek 
megjelenni a román nemzetiségűek, most a majdnem ötezres 
létszámú településnek a felét alkotják.  

A falu első, feltehetően Árpád-kori templomát az 1241-
es tatárjáráskor elpusztították, az emberek többször is újjáépí-
tik, az ellenség felgyújtja, mára az itt élő 1200 reformátusnak 
két temploma van. Egyik a főúttól 2,5 km-re levő régi falurész-
ben, a másik, amely külföldi segítséggel és a hívek önkéntes 
munkájával készül, a főút mentén. 

A nőszövetség 1990-ben indult, eleinte tagsági díj fize-
tésével, az utóbbi években számottevő perselypénz gyűl össze 
a nőszövetségi alkalmakon. Ebből támogatták egy szegény 
családból származó gyerek megkeresztelését, egy hasonló 
sorsban levő gyülekezeti tag temetését, adakoztak a harang 
villamosítására, a templomépítésre, az újonnan készült ravata-
lozóba gyásztakarókat vettek, 60 személyre evőeszközt, edé-
nyeket vásároltak, a férfi-napon, az öregek napján, az imahét 
utolsó napján szeretetvendégségeket szerveztek. Ebben az 
évben Maroskeresztúr szervezte a körzeti női világ-imanapot, 
öt környező falu és a helyi katolikus asszonyok részvételével. 
Ezek az alkalmak, a nőszövetségi konferenciák és a szomszé-
dos nőszövetségek látogatása, jó alkalom az ismerkedésre, 
tapasztalatcserére. 

A maroskeresztúri asszonyok életében fontos a havon-
ta tartott nőszövetségi bibliaóra. Az igemagyarázat utáni hoz-
zászólást eleinte félénkebben, most már mind bátrabban gya-
korolják. Énekek, szavalatok, születésnapjukat ünneplők felkö-
szöntése (beleértve a tiszteletes urat és asszonyt), ajándéko-
zás, vidámság jellemzi az összejöveteleket. Mivel a gyülekezet 
nagy része különböző falvakból költözött ide, sokan csak a nő-
szövetségi bibliaóra utáni születésnapi ünnepségen ismerked-
nek, ahol, ha szükséges mindenki bemutatkozik pár mondattal. 
Az iratterjesztés nemcsak nőszövetségi munka, de amíg az 
Üzenet megrendelői férfiak, a Református Család, Mária és Márta magazin, Lydia, Vetés és Aratás olvasói az 
asszonyok. Nagyobb ünnepi alkalmak után könyvárusítás van, sokan vásároltak Tapolyai Gizella könyveiből, 
Csiha Kálmán önéletírásából és Csiha Kálmánné imádságos könyvéből. A gyülekezeti teremben a Heltai Alapít-
ványtól kapott kis könyvtár áll az olvasók rendelkezésére, ezt tovább szeretnék bővíteni. 

Az egész gyülekezet legnagyobb gondja az új templom befejezése, abban reménykednek, hogy az alag-
sori gyülekezeti terem, konyha és vendégszobák, újabb lehetőségeket nyitnak az együttlétre, vendéglátásra. 

   
Meggyesfalva közelében két mellékvölgy nyomul be a hegyek közé. A Szilas patak völgyében rejtőzik 

Hagymásbodon – írja Orbán Balázs 1868-ban. Marosvásárhely felől nem látható, csak ha a hegyet megkerüljük. 
A hagyomány szerint a falu régen a Telek nevű helyen feküdt, itt már a római korban lakott település volt. Itt ha-
ladt át az országút Cserefalváról, a török-tatár csapatok gyakran pusztítottak, ezért költöztek le a lakosok védet-
tebb helyre. Ezeknek az időknek az emlékeit őrzi a Tatárdomb nevű határrész. 

A XVIII. sz-ig Koronkához tartozott az egyházközség, az ösvényt, ahol a lelkész átjárt, ma is a papok ös-
vényének nevezik. Több mint száz évig küzdöttek az önállósulásért, így érvelve a koronkaiak ellenvetésére: „... az 
Isten Igéje nincsen egy helyhez kötve, sem az igaz könyörgés.” Mostani templomuk 1802-1806 között épült, a 
családok egy tehén árával járultak hozzá a költségekhez, a kazettás mennyezetet a régi épületből mentették át. 

Nőszövetségük 1926-ban alakult, munkájukról beszámolnak a hűségesen vezetett jegyzőkönyvek és egy 
általuk készített fekete zászló. Hosszú kényszerszünet után 1991-ben újraindult a szervezett tevékenység.          

A maroskeresztúri nőszövetség 

  Fritz Schmidt-König 
 
                     Kérés 
 
 Testvérem baját magamévá tennem 
 Te segíts! Terhét viseljem vele! 
 Világod úgy világoljon szívemben, 
 hogy fénye őt is boldoggá tegye. 
 
                            (Túrmezei Erzsébet fordítása) 
 

 

A hagymásbodoni nőszövetség    
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Az asszonyok a leghűségesebb templomjárók, a gyülekezet betegeinek, a marosvásárhelyi öregotthonnak, a 
szomszédos nőszövetségeknek látogatói, a nyugdíjas tiszteletes asszonynak haláláig segítői, konferenciák rész-
vevői. A múlt év december 5-én közösen imádkoztak, hogy a magyarországi népszavazáson ne a széthúzás, ha-
nem a testvéri érzés győzzön. Énekkel, verssel szerepelnek a március 15-i, október 6-i ünnepségeken. 

Ez a kisszámú, alig 200 lelkes gyülekezet valódi közösséget alkot, a mindennapokban egymás terhét hor-
dozva, együtt és egymásért imádkozva. A minden héten – vasárnap délutáni istentisztelet után – megtartott biblia-
órákon előadásokat hallgatnak bibliai családokról, a Biblia nőalakjairól, olvasnak Vásárhelyi János: A református 
nő élete, Révész Imre: Templomozó kiskáté című könyvéből, s ennek alapján beszélgetnek a gyülekezeti élet 
problémáiról. A körorvos beszél a kórokozó vírusokról, a tbc-ről, a magas vérnyomás okairól,stb. Irodalmi és törté-
nelmi témák is érdeklik az asszonyokat: Wass Albert regényei, Petőfi erdélyi tartózkodása, a reformátorok élete, 
Bocskai, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György fejedelemsége, a trianoni és bécsi döntés. Verseket szavalnak 
Reményik, Petőfi, Arany, Jékely köteteiből. Az irodalmi és az egyházi témákhoz az anyagot a Nagy Lajos könyv-
tár, a régi Harangszók, a Vetés és Aratás, a Mária és Márta magazin biztosítja. 

A falu kiöregedett, kevés a férfi, ezért a virrasztókon és a temetéseken az asszonyok énekelnek. Szeretik 
a kirándulásokat, ahol a tiszteletes asszony mellett a „zenészük”, a tiszteletes úr teremt jó hangulatot. Felvetődik 
a kérdés: van-e kilátás a megmaradásra egy ilyen kis gyülekezetnek? A statisztikai adatok lehangolóak, de a 
hagymásbodoniak tudják, hogy az egyének és a közösségek élete is Isten kezében van. 
                 Tatár Mihályné   
 

„Kis hópelyhek az örömök” —  írja gyönyörű 
versében Reményik Sándor. Jó, ha ezeket a kis hó-
pelyheket meglátjuk életünkben, nagy áldás származik 
belőle. 

A kis történet, amelyet meg szeretnék osztani, 
épp húsz esztendős. Mezőköbölkúton, első szolgálati 
helyünkön éltünk. Isten szűk három esztendő alatt, há-
rom egészséges kislánnyal ajándékozott meg bennün-
ket. Minden gond és nehézség ellenére nagyon boldog 
család voltunk. 1985 tavaszán, jó négy évvel a harma-
dik kislányunk születése után, negyedik gyereket vár-
tunk. A nagyobbik kislányunk, Eszter hat, Zsuzsa, a 
középső öt, Sára, a legkisebb négy esztendős volt. 
Lázban égtek, nagyon várták a kistestvér érkezését. 
Messze voltunk a mai modern kor ultrahangos, kíván-
csiságot kielégítő vívmányaitól, de igazában nem is 
érdekeltek ezek a dolgok. Csak azt kértük Istentől: ér-
kezzen meg szerencsésen és legyenek egészségesek, 
az anyuka és a csecsemő egyaránt. A falu, melynek 
ragaszkodó szeretetét oly nagyon éreztük, drukkolt 
érettünk. 

Áprilisban megszületett a kisbaba. Egészséges 
kisfiú, és Ábel lett a neve. Volt nagy sürgés-forgás kö-
rülötte! A nővérei mindenben segíteni akartak. Fürde-
tés, pelenkázás, pelenkateregetés, sétáltatás, minden-
ből ki akarták venni a részüket. Természetesen, jöttek 
a látogatók is és a kislányokkal kezdődött a tréfálkozás: 
visszük el a babát, hozunk helyébe báránykát, csikót, 
csibét, s a cserebere ajánlatok egymást érték. A gyüle-
kezet gondnoka, Sanyi bácsi, nyíltszívű, egyszerű föld-
műves ember volt. Fogatos a kollektivben. Egy reggel a 
mezőre menet, valami miatt bejött a parókiára, s a 
négy és fél éves Sárikának komolyan szólva mondta, 
hogy már kész a szekér, vannak lovak is, és este Ábelt 
viszi, hogy legyen segítsége a mezőn. Szép nyári idő 
volt, s a lányok azon a napon is a templom körüli kert-
ben játszottak. Amikor, a vihar közeledtével a felesé-

gem hívja őket, Sárika sehol. Nagy későre, karján kis 
batyuval, nagyon gyanúsan a málnásból került elő. 

Másnap tudtuk meg, hogy Sanyi bácsi felesé-
ge, Kati néni a mezőről jövet Sárikát kis batyuval bezárt 
házuk ajtajának küszöbén üldögélve találta. Csomagjá-
ban szvetter, harisnya, kendő, bugyi, ruhácska – min-
den általa szükségesnek vélt holmi. Kati néni kérdésé-
re: Miért küldött édesanyád? – ő őszinte, könnyes kék 
szemével felnézve magyarázatot adott: A kurátor bácsi 
el akarja hozni Ábelt, pedig még nem tud magától se 
enni, se felöltözni, se járni. Én jöttem Ábel helyett, mert 
én már tudok enni, s megyek a mezőre segíteni a kurá-
tor bácsinak! A kedves Kati néni átölelte, megcsókol-
gatta, megnyugtatta a pityergő kislányt. „Siess, menj 
haza ügyesen! Édesanyád biztos nagyon keres. Ne 
félj, mert senki sem veszi el a te kicsi testvéredet!” 

Hogyan mondja az Úr? Bizony mondom nék-
tek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a 
kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a meny-
nyeknek országába (Mt. 18, 3). Úgy érzem ehhez az 
Igéhez, ebben az összefüggésben semmit nem kell 
hozzáfűzni. 
„Ne várj nagy dolgot életedbe, / Kis hópelyhek az 
örömök, 
Szitáló, halk szirom-csodák./ Rajtuk Isten szól:    
jövök.” (Reményik Sándor) 
                                                                             z.gy. 

Ha olyanok nem lesztek… 
       Ha olyanok nem lesztek… 
            Ha olyanok nem lesztek…  

Fotó: Halmen Krisztina 
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Énekeljetek az Úrnak  
hálaadással 

 
Húsvét utáni 4. vasárnap 
egyházi naptárunk szerint 
az éneklés – cantate – va-
sárnapja. Milyen önkifeje-
zési formát jelent Makkai 
Gyöngyvér zenetanárnő, 
kórusvezető számára az 
éneklés? 
– Harmóniákon, ritmusképlete-
ken, dallamfordulókon és nem 
utolsó sorban a szövegen ke-
resztül ki- és belélegezzük örö-

münket, bánatunkat, gondolatainkat, érzésvilágunkat. 
Mikor válasszuk az önkifejezés ezen lehetősé-
gét? 
– Azt hiszem, hogy ez részben alkati kérdés, hiszen 
van, aki szeret és van, aki nem szeret énekelni. Az 
utóbbi lehet, hogy csak mások előtt nem szeret énekel-
ni, de szívesen hallgatja mások énekét. Az éneklés te-
hát egy olyan megnyilvánulási forma, amelynek meg-
van a helye és az ideje önkifejezéseink sorában: „... 
mint az ecet a sziksón: olyan, aki éneket mond a bána-
tos szívű ember előtt” (Péld. 25, 20). 
Mi a szerepe az éneklésnek a Bibliában és napja-
ink keresztyén egyházában? 
– Úgy érzem, a kérdést nem lehet csak néhány mon-
datban megválaszolni. A Bibliából kiolvasható, hogy 
Isten tervében jól meghatározott szerepe van az ének-
lésnek, zenének. Jerikhó bevétele és lerombolása 
(Józsué 6), Saul meggyógyítása (I. Sám. 16, 14-23.) 
olyan témakörök, amelyek a zeneművészeten túlmutat-

va a fizikát (akusztikát), a lélektant is beavatják e kér-
déskörbe. 
Nagyon sok énekünk imádság. Szeretnek-e az 
emberek így imádkozni? 
– Talán körkérdésként kellene megválaszoltatni ezt. 
Néha elszomorodom, hallván gyülekezeteinkben az is-
tentiszteleti éneklést. Olyan énekeinket is, amelyek 
öröm, hála, vidámság kifejezői vontatottan, kedvetlenül 
énekeljük. Nem figyelünk eléggé a szövegre, nem érző-
dik éneklésünkben a megváltás fölötti öröm, a gondvi-
selés iránti hála. Gyógyír, boldogság lehet számunkra 
az ének. Ha rossz napom van, kedvetlen vagyok, akkor 
olyan énekeket dúdolok, melyek jókedvre derítenek. 
Nevelhetem ez által is magam.    
Tanulnak-e szívesen új éneket az emberek? 
– A gyülekezeti közös éneklés, énektanulás egy isteni 
felhívásra való válaszadás: a 98. Zsoltár 1. versében 
olvassuk: „énekeljetek az Úrnak új éneket.” Ha az újra 
figyelünk a megszokás csapdái elkerülnek. 
Szentháromság vasárnapja a kórustalálkozók 
alkalma. Mi a fontos a gyülekezeti kóruséneklés-
ben: a lelkület vagy a minőség? 
  – Arra gondolok, hogy nekem nem áll jogomban pró-
bakőként a szakmai szelekció követelményét felállítani. 
Szerencsés vagyok, mert olyan mesterséget, talentu-
mot kaptam ajándékként Istentől, mely jártassá tesz az 
„Úr énekében”. Vannak, akik tehetségük utolsó filléré-
től válnak meg, átadva azt nekünk gyermeki naivság-
gal, jó szándékból, bízva abban, hogy formálhatóvá 
válik a „Fazekas” kezében (Jer. 18, 6), mint az agyag. 
Ezeket az embereket is tanítani, vezetni, gyámolítani 
kell. Én hiszem, hogy szükség van az ilyen jellegű kö-
zösségi összejövetelekre, kórustalálkozókra, tapaszta-
latcserékre. Ott csiszolódunk. Zengjen hát továbbra is a 
hálaének!  

„Az élet keresztjei olyanok, mint a kotta keresztjei: felemelnek.”    
               Ludwig van Beethoven 

*Kettős ünnepe volt az udvarfalvi nőszövetségnek 2005. február 27-én. A 
lőrincfalvi nőszövetség 13 tagot számláló asszonyküldöttsége volt vendége a 
gyülekezetnek. A délutáni istentisztelet keretében vették át az egyházmegye 
nőszövetségi zászlaját, mely az igehirdető Simon Béla Károly lőrincfalvi lel-
kész szavait idézve „mint híd köti össze a gyülekezeteket”. Szavalatok, éne-
kek és az ezt követő szeretetvendégség tették színesebbé ezt a találkozást 
is. 

*Május 7-én Mezősámsond várta templomába a mezőség asszonyait. Ga-
lambodról, Mezőpanitból, Székelykövesdről érkező nőszövetségek képviselői 
Péter Júlia lelkésznő kamaszokról szóló előadását és dr. Incze Andrea szak-
orvos HÍV-fertőzéssel és parazitás megbetegedésekkel kapcsolatos tájékoz-
tatóját hallgatták meg. A kinti hűvös eső ellenére a házigazdák szeretete, az 
előadások emlékezetessé tették a jelenlevők számára ezt a találkozót is, 
melyről lelkileg feltöltődve térhettek otthonaikba. 

*Május 8-án Mezősámsond fogadta az egyházmegyei zászlót, melyet az 
udvarfalvi nőszövetség adott át a gyülekezetnek. A zászló útja folytatódik. 

*Május 17-én, Pünkösd harmadnapján, 
Nyárádkarácsonfalván volt a Nyárádmente 
nőszövetségeinek találkozója.  

H Í R E K  

Zászló átadása Udvarfalván 
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1933-ban búcsúztunk el a képzőtől, nem volt 
könnyű, mert négy év alatt valósággal az otthonunkká 
vált. Nagyon sokat jelentettek az ott töltött évek, kiegé-
szítették az otthonról hozott nevelést, a hivatástudatot. 
Édesapám 8 gyerekes tanítóként otthagyta a marosvá-
sárhelyi állását és elment Székelybósba, Csejdre, 
Harcóra tanítani a felekezeti iskolába, hogy a magyar 
gyerekek magyarul tanulhassanak.  

1914-ben születtem Petrozsényban, ahová a 
családom Szentkirályról költözött a már meglevő 6 gye-
rekkel. Kitört az első világháború, édesapámat elvitték 
a frontra. Mikor a románok betörtek Erdélybe, édes-
anyám Kolozsvárra, a szüleihez menekített minket. A 
háború után Marosvásárhelyre költöztünk, a hűségeskü 
megtagadása miatt pedig a már említett falvakba. 

Az első négy osztályt abban az iskolában vé-
geztem, ahol édesapám tanított, aztán nagynéném és 
keresztanyám magukhoz vettek, Kolozsváron a Refor-
mátus Leánygimnáziumban tanultam tovább. Nagyon 
szegények voltunk, a bátyáim korán kenyeret kerestek, 
hárman közülük úgy végeztek egyetemet, főiskolát Ma-
gyarországon: egyikük lelkész, másik rajztanár, a har-
madik szobrász lett. Nagynéném nagyon szigorú volt, 
valósággal rettegtem tőle, de az iskolában a tanítás 
nagyon magas színvonalú volt, ennek a képzőben sok 
hasznát vettem. Én számtantanár szerettem volna len-
ni, de sem a szüleim, sem a nagynéném nem tudott 
volna taníttatni, ezért mentem a képzőbe. Püspöki ösz-
töndíjjal tanulhattam, a kolozsvári nőszövetség is támo-
gatott, magánórákat is adtam. 

A kolozsvári nagy szigorúság után jó volt a 
képzőben, itt, ha betartottad a szabályokat, békén 
hagytak. A román nyelv és a zene kivételével nem volt 
nehéz a tanulás. Kiváló tanáraink voltak: Csathó Gábri 
igazgató néniért mind rajongtunk, Nagy Elemér magyar 
tanárunk úgy tudott magyarázni, hogy mindent magunk 
előtt láttunk, Haáz Rudolf rajztanárunknak segítettünk 
berendezni a Néprajzi Múzeumot. Jól felszerelt torna-
termünk volt, minden nap sétálni vittek, télen korcso-
lyázni, ősszel gyümölcsöt szedni az iskola kertjébe. Az 
iskolának zenekara volt, színielőadásokat, szavalóeste-
ket tartottunk, ahová a városból is eljöttek. A fegyelem 
mellett sok volt a vidámság. 

Képesítő után Nyárádselyébe kerültem máso-
dik tanerőnek. A kollegám nem sokat törődött az iskolá-

val, volt olyan hatodikos gyerek, aki nem tudott írni–
olvasni. Sokat helyettesítettem, délelőtt-délután az is-
kolában voltam. Jöttek estefele a szülők, s tréfásan 
kérdezték: kisasszony, a gyerekek itt is alusznak? 
A református és katolikus iskola mellé létrehoztak egy 
állami iskolát, úgy hívtuk: kontraiskola. Azokat a szülő-
ket, akiknek a nevük romános hangzású volt, kénysze-
rítették, hogy oda írassák gyermekeiket. A mi tanuló-
inknak minden évben vizsgázni kellett, de szerencsére 
a kiküldött nyárádszeredai román iskolaigazgató rosz-
szul hallott, akkor már egy ügyes kolléganőm volt, 
Trozner Piroska, aki azt mondta a gyermekeknek: Ez a 
bácsi olyan süket, mint a föld. Ha olyan kérdést tesz 
föl, amire nem tudtok válaszolni, én a háta mögött ál-
lok, s nézzetek reám, mert megmondom a feleletet. Így 
sikerültek a vizsgák, megmaradt az iskola nyilvánossá-
gi joga. 

1935-ben férjhez mentem Péterfy László 
nyárádselyei lelkészhez, 1936-ban megszületett Laci-
ka, 1938-ban Irénke. Életünk egyik legnagyobb esemé-
nye 1940-ben a bécsi döntéskor volt, amikor az egész 
falu átment Nyárádmagyarósra, s a környékbeliekkel 
ott fogadtuk a bevonuló honvédeket. 

1942-ben a férjemet meghívták Nagykendre, 
ekkor született Évike. Nehéz volt a nyárádselyeiektől 
elválni, akik még öreg korunkban is látogattak, de 
Nagykenden is nagyon megszerettük. A háború alatt 
Magyarországra menekültünk, mindketten állást kap-
tunk Egercsehiben, de nem akartunk ott maradni. Ha-
zajőve, sok mindent tönkretéve találtunk, itt vonultak át 
az oroszok. A templom padjait, a kazettás mennyezetet 
újrafestettük a húgommal és egy kollegámmal. A tan-
ügyi reform után a felső tagozaton tanítottam, különbö-
ző továbbképzőket végeztem. Egy pár év után vissza-
tettek az alsó tagozatra, kérdezte Sárkány Dénes igaz-
gató, nem akarok-e ismét tanfolyamra menni? Azt vála-
szoltam, hogy ha most első osztályt kaptam, a követke-
ző tanfolyam után már csak iskolaszolga lehetek. Hát 
még az sem lettem, mert kitettek a tanügyből 1953-
ban. Az iskola nagyon hiányzott, de a sok lozinka-írás, 
analfabéta tanfolyam, jegyzőkönyv vezetés nem. A 

A székelyudvarhelyi képző diákja voltam 
                 Beszélgetés Péterfy Lászlóné Dabóczi Irénnel 
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nagy kert, háztartás, gyerekek, sok vendég elég munkát 
adott, soha nem unatkoztam. A férjem az egyházközsé-
gek történetét írta, azokat gépeltem, a levéltári gyűjté-
sekben, a könyvelésben is segítettem. 

A fiam Magyarországra nősült, a lányaim férjhez 
mentek, gyakran vigyáztam az unokákra, varrtam a ház-
hoz szükséges dolgokat, írásos párnákat. 1973—74-ben 
Kiskendre építettünk egy házat, 1975-ben ide költöztünk, 
helyünkbe a vejem került. Mindkét lányom közel volt, 
tudtam nekik segíteni. Most már nagyon megöregedtünk, 
a kortársaink közül alig él valaki, a férjem 9 és az én 7 
testvérem is meghalt, mi maradtunk utolsóknak. A 7 uno-
kánk és 11 dédunokánk messze van, legnagyobb örö-
münk, ha ők meglátogatnak, néha a nagykendi asszo-
nyok is eljönnek. 

Mire gondolok vissza legszívesebben? A szüle-
imre, testvéreimre, akikkel nagyon szerettük és segítet-
tük egymást. A képzőre, ahol becsületre, tisztességes 
munkára neveltek. Nyárádselyére, ahol a tanításon kívül 
iskolai szövetkezetet szerveztem, színdarabokat tanítot-
tam. A nagykendiek szeretetére, ahogy segítettek meg-
építeni ezt a házat. A gyermekeim, unokáim, dédunoká-
im születésére s a sok kedves rokonra, ismerősre, akik 
olyan gyakran vendégeink voltak. 

                                                               T.I. 
 
                                                                                                      

 

Füle Lajos 

 A hamut néztem reggel odalent 
 a nagy kosárban, míg pihent puhán, 
 a szürke, elomló halmai felett 
 megéreztem egy nagy kérdőjelet. 
 
 A nagy kosárban benne hallgatott 
 a fű, a fa, az erdő élete, 
 és kijelentést hordozott a csend,  
 hogy hivatásának mind megfelelt. 
 
 S míg a kapuban a kosár hamu 
 útjára készült némán, boldogan, 
 hogy valahol egy csendes nyughelyen 
 a földbe térjen, s humusszá legyen, 
 
 úgy éreztem, hogy láthatatlanul 
 körülállják a boldog kis szobák, 
 körülállják a dermedt emberek, 
 s megköszönik, hogy otthonuk meleg. 
 
 Ott álltam én is a kapu alatt, 
 És megáldottam én is a hamut, 
 és megköszöntem a kérdőjelet, 
 melyet szívembe ISTEN így vetett: 
 
 „El tudsz-e égni lassan másokért, 
 Mint egy darab fa, hogyha tűzbe vet 
 dermesztő télben egyszer a kezem? 
 Szolgálsz-e zokszó nélkül s nesztelen? 
 
 Akarsz-e égni szent oltáromon 
 névtelenül, mint egy a sok közül, 
 ha életedből csak hamu marad? 
 Feláldozod-e így is magadat?” 
 
 A hamut néztem, s néztem a szívem. 
  – Árnyékok jártak a kapu alatt –  
 Én erre képes nem leszek soha, 
 de JÉZUS él, és áll a Golgota! 
 
 És éreztem, hogy Ő a felelet, 
 És éreztem, hogy Benne az  i g e n. 
 Az ISTEN LELKE távlatot nyitott, 
 ott áll kibontva, ott várt a titok, 
 
 hogy végtelen nagy szoba a világ, 
 hideg van benne sokszor, vad hideg, 
 de lángra gyújtott életek dalolnak 
 az áldozatról, és övék a holnap.  

                                        A HAMU TANÍTÁSAA HAMU TANÍTÁSAA HAMU TANÍTÁSAA HAMU TANÍTÁSA         

Gy. Szabó Béla: Falusi kislány 
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— Legtöbben csak kívülről láttuk, 
rémhíreket hallottunk a börtönök-
ről. Mikor indult a börtönlelkészi 
szolgálat, s hogyan kapcsolódott 
be ön ebbe a munkába? 
— 1990-ben indult a szolgálat, az 
ortodox lelkészeket már 1992-ben 
alkalmazták. 1995-ben marosvásár-
helyi lelkészként Bustya Dezsőtől 
örököltem a börtönlelkészi szolgála-

tot. Nagyon sokan, lelkészek, s 
nem csak ők, idegenkednek a fegy-
háztól, s lakóitól. Én viszont, bármi-
lyen furcsának hangzik otthonosan 
éreztem magam. Ennek előzménye 
van: édesapán több évig börtönbe 
volt sok más lelkésztársával együtt. 
Gyermekkoromban nagyon sokat 
mesélt az ott töltött évekről, és azok 
a lelkészek is, akik hozzánk jártak. 
Részletesen és többször elmesél-
tek mindent, így amikor bementem 
a marosvásárhelyi börtönbe nem 
volt idegen számomra. Emlékezte-
tett mindarra, amit hallottam. Ennél 
is fontosabb édesapám vallomása: 
amikor őt letartoztatták, és elhurcol-
ták édesanyám, engem már a szíve 
alatt viselt. Akkor édesapám imá-
ban kéret Istent, hogy engedje meg, 
hogy fiai bemehessenek a börtönbe 
azzal az evangéliummal, amiért őt 
bevitték, meghurcolták. 37 év után 
meghallgattatott gondolatban el-
hangzott imája. 
— A börtönben tartott istentiszte-
let nem hagyományos, szokvá-
nyos.  
— Hetente egyszer és nagy ünne-
pekkor kétszer van református is-
tentisztelet a marosvásárhelyi bör-
tönben, ahol 700-nál több rab van. 
Az  alkalmak egy pár perces be-
szélgetéssel kezdődnek, majd éne-

kelünk. Egysze-
rű énekeket, 
mint például a 
Ne aggodalmas-
kodjál, Az Úrnak 
terve van velem, 

Bűnös a nevem. Ha valakinek van 
kedvenc éneke, akkor azt mindig 
elénekeljük. Igeolvasás és igema-
gyarázat következik. Vannak olyan 
igék, amelyeken keresztül jobban 
meg lehet érinteni őket, így főként 
azokról beszélek. Nem csak beszé-
lek, hanem kérdezek is, hogy meg-
magyarázhassam, ha valamit nem 
értenek, ha kérdéseik vannak. Van 
olyan eset, hogy egy-egy rab job-
ban odafigyel, kérdez, s ilyenkor 
inkább csak rá figyelek, neki ma-
gyarázok. Konfirmándusaimnak 
szoktam mondani, hogy a fegyen-
cek sokkal fegyelmezettebbek, mint 
ők, s ez így igaz. Soha nincs imád-
ság közben piszmogás, mozgás, 
hanem mély csend. Általában 20-25
-en vannak. Sátoros ünnepekkor 
úrvacsorát is osztunk. Nem tudhat-
juk, hogy ki van megkeresztelve, ki 
milyen szívvel járul az Úr asztalá-

hoz, ki eszik áldást, s ki ítéletet. 
Csupán egyszer tagadtam meg az 
úrvacsora kiosztását, egy olyan 
fiatalnak, aki végigbeszélte, végig 
zavarta az istentiszteletet, s mégis 
képes volt odaállni elém. Elküldtem. 
Nagyobb ünnepekkor a református 
gyülekezetek tagjai, kórusok, nő-
szövetségek, fiatalok is elkísérnek, 
énekelnek, kalácsot, almát visznek. 
Például évek óta a Szabadság utcai 
kántor Kovács Gyöngyi vezetésével 
a gyülekezet tagjai Húsvétkor bá-
rányhúsos szendvicset és piros 
tojást visznek az istentiszteleten 
résztvevőknek. Ezek az istentiszte-
letek áldásos alkalmak. Évekkel 
ezelőtt egy gondok fia került be a 
börtönbe. A helybéli lelkésszel kö-
zösen megszerveztük, hogy a gyü-
lekezet tagjai, a fiú szülei is bejö-
hessenek a börtönbe, énekelhesse-
nek, szolgálhassanak. Anya és fia 
találkozhatott, a fegyenc érezhette, 
hogy a közösség, amelyből szárma-
zik kiáll mellette. 
— Mint minden szolgálatban itt is 
vannak örömteli és szomorú em-
lékek. Meséljen ezekről is a Mária 
és Márta olvasóinak. 
— Amikor egy édesanyát a gyüle-
kezet többi tagjával együtt bevittünk 
börtönbe levő gyermekéhez, s el-
énekelte neki, hogy Ó jöjj fiam, jöjj 
haza, vagy amikor egy elítélt édes-
anyához bevihettük férjét, nagyob-
bik lányát, s egy órán át foghatta 
kezüket. Sok ilyen kedves élmény 
van. Egyszer megmaradt a bevitt 
kalácsból, s megkérdeztem a tiszte-
ket, hogy kinek adhatjuk oda. Azt 
mondták azoknak, akiket senki nem 
látogat, akikhez 5-10 éve senki nem 
jött. Mert ilyenek is vannak. A nega-
tív, szomorú okok közé tartozik pél-
dául az, hogy sok elitélt nem fogja 
fel, hogy mit tett. Volt olyan fiatal 
rab, aki mosolyogva mesélte, hogy 
embert ölt. Nem értette, hogy miért 
olyan nagy dolog ez. Az is kellemet-
len, hogy sok fegyenc miután kisza-
badul felkeres engem, pénzt kér, 
ellop valamit. Szükség lenne utó-
gondozásra, vagyis arra, hogy a 
szabadultakkal foglalkozzunk, se-
gítsünk nekik munkát találni, beil-
leszkedni. Visszatérve az áldásokra 
meg kell még említenem azt is, 
hogy van olyan volt rab, aki miután 
kiszabadult rendszeresen járt temp-
lomba, hivő életet élt. Mert van 
olyan korsó is, amelyik  megtelik... 

Simon Virág 

Állunk egy korsóval töltött 
szoba egyik sarkában, s meg-
próbáljuk a csőből folyó vízzel 
megtölteni az üres edényeket. 
Legtöbb víz a korsók mellé 
megy, de lesznek olyan cse-
répedények is, amelyekbe ke-
rül folyadék, sőt egy-kettő 
meg is telik – ezzel a hason-
lattal lehet a legjobban érzé-
keltetni egy börtönlelkész 
szolgálatát, véli Lőrincz István 
marosvásárhely, alsóvárosi 
református lelkész, aki immár 
tíz éve hetente tart istentiszte-
letet a marosvásárhelyi fegy-
házban.  Az érvényben levő 
törvények értelmében fegyhá-
zanként csak egy hivatalos 
börtönlelkész lehet, a többi lel-
kipásztor (református, római 
katolikus, baptista, adventista) 
csak misszionárius fedőnév 
alatt szolgálhat. A csak leg-
több esetben áldássá válik. 
Lőrincz Istvánnal a tíz éves 
tapasztalatról, a nehézségek-
ről és örömökről beszélget-
tünk.. 

 

Bevinni a börtönbe az evangéliumot 

Isten edényei vagyunkIsten edényei vagyunkIsten edényei vagyunk 
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Wladyslas Stanislaw Reymont 
                                     

A nyár 
 
 Másnap gyönyörű napra virradtak. Az ég 
felhőtlen volt, s olyan kék, mintha kimosták volna. 
A föld harmattól csillogott, a madarak vidáman 
énekeltek, s minden teremtmény izgett-mozgott a 
friss, illatos levegőben. 
 (…) Amint a nap néhány embernyi magas-
ságba fölemelkedett, mintha összebeszéltek volna 
valamennyien, indultak aratni. Minden házból csa-
patosan mentek, s mindenfelől csillogtak a sarlók 
és a kaszák, minden udvarból szekerek gördültek 
a mesgyékre, dűlőutakra. 
 Amikor a harang megszólalt a toronyban, 
már mindenki munkára készen állott a földjén. 
Amint a harangszót (…) meghallották, imádkozni 
kezdtek. Sokan letérdeltek, mások hangosan 
imádkoztak, olyik pedig csak ájtatosan felsóhaj-
tott, s így nyert erőt és kedvet a munkához. Mind-
egyik keresztet vetett, markába köpött, megvetette 
lábát a földtáblán, megragadta a sarlót vagy a ka-
szát, meghajtotta a derekát, s hozzáfogott a mun-
kához. 
 Ünnepélyes, mély csönd ülte meg a mezőt. 
Megkezdődött a szüntelen és gyümölcsöző mun-
ka verejtékes szent ájtatossága. 
 A nap mind magasabbra emelkedett, a hő-
ség óráról órára fokozódott, tüzes fény öntötte el a 
mezőket. 
 A falu mintha kihalt volna. A házak be voltak 
zárva, mert még a gyermekek, az öregek és bete-
gek, sőt a kutyák is kimentek a nép után, kihúzód-
tak a pusztán maradt házakból. 
 Minden földön, amerre a szem ellátott a ret-
tenetes hőségben az aranyszínű vetések között, a 
rezgő és vakító levegőben hajnaltól késő estig 
csillogott a sarló, a kasza, fehérlett az ing, piroslott 
a szoknya, fáradhatatlanul mozogtak az emberek 
és folyt a csöndes, megfeszített munka. Senki 
sem gondolt semmi másra, csak a föld fölé hajol-
va dolgozott arcának verejtékével. (…) 
 Az aratás napjai úgy peregtek egymás után, 
mint a nap aranyos sugaraiban csillogó kerekek. 
Egyformán verejtékesek, de egyformán örömet 
hozók is voltak. 
 A pompás időben néhány nap múlva kévébe 
is kezdték kötni a learatott rendeket. Majd tizen-
ötével kepékbe rakták a kévéket, s nemsokára 
lassan hordták is. 
 Szünet nélkül mentek kattogva a nehéz, 
megrakott szekerek. Gördültek, nyikorogtak, min-
den irányból az összes dűlőutakon, a kitárt csűrök 
felé, mintha porlós aranytól megdagadt hullámok 
ömlenének el az utakon, az udvarokon és a szérű-

kön. Még a tó fölött is rezegtek, az utak mentén, a 
fákon is csüngtek aranyszín szalmaszakállak s az 
egész táj illatos volt a száradó gabonaszáltól, fűtől 
és a szemes terméstől. 
  Itt-ott a pajtákban már csattogott a csépha-
daró: sietve csépeltek kenyérnek valót. A tágas 
tarkóföldeken, aranyos tájakon ludak gázoltak ka-
lász után, juhnyájak és tehéncsordák legelésztek. 
Némely helyen füstölt már a tűz, új kenyeret sütöt-
tek s egész nap visszhangzott a leányok dala, az 
örömrivalgás és rikoltozás, távol és közel a sze-
kérzörgés és ragyogott az emberek napbarnította 
boldog ábrázata. (…) 
 Mert hát vége volt az aratás előtti koplalás-
nak, tömve voltak a csűrök, a gabona meglehető-
sen fizetett, s a legszegényebb ember is büszkén 
emelte a fejét, bizalommal nézett a holnap elé, s 
valami réges-régen vágyott boldogságról ábrándo-
zott. 

József Attila 
             

           Ne légy szeles... 
 
 Ne légy szeles. 
 Bár munkádon más keres —                    
 Dolgozni, csak pontosan, szépen 
 Ahogy a csillag megy az égen, 
 Úgy érdemes. 
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Ha a négyzetrács valamennyi sorát kitöltöd, megtudhatod, 
hogy melyik könyv található a Biblia közepén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Öt könyve van az Ószövetségben 
2. 66 részbõl áll a könyve az Ószövetségben 
3. Ennyi részbõl áll az Énekek éneke 
4. Az Ószövetség utolsó könyve 
5. Az utolsó történeti könyv az Ószövetségben 
6. Egy részbõl áll a könyve 
7. Szomszédjai a Bírák és a Sámuel elsõ könyve 
8. A 36. könyv az Ószövetségben 
9. Szomszédjai a Náhum és Sofóniás könyve 
 

Mocsárjárás 
  
Anyag– és eszközigény:  

-  Papírlap, ceruza, olló, jutalom 
 Elõkészítés:  

-  Tegyünk egy gyermekcipõt papírlapra, és 
rajzoljuk körül a talpát. 
-  Vágjuk ki a talpformát. (6-10 db-ra lesz szük-
ség.) 
-  Jelöljük ki a kezdés helyét és a célt. 
-  Készítsünk apró ajándékot a célponthoz. 
 Játékleírás, szabály:  
 Tetszés szerint teremben vagy szabad-
ban játszhatjuk, egyéni, páros vagy sorverseny 
formájában. Az egyéni játékos az indulásnál 
kap három talpat, kettõre rááll, a harmadikat 
pedig a kezében tartja. A játékvezetõ jelére 
maga elé teszi a kezében lévõ talpat, és átlép rá. 
A szabadon maradt talpat felveszi a háta mögül, 
elõreteszi, s újra rálép. Így folytatja egészen a 
célig. Ha közben lelép a földre, egyet vissza 
kell lépnie , s onnan kell haladnia tovább. Páros 
vagy sorverseny esetén az a gyõztes, aki elõbb 
ér a célba. Egyéni verseny esetén a gyõzelmet 
(és a jutalmat) a táv teljesítése jelenti. 
 Két játékosnak adhatunk öt talpat, így 
sokkal nehezebb a játék, de közben rájönnek 
arra, hogy szükségük van a társukra ahhoz, 
hogy eljussanak a célhoz. 
 Merész vállalkozók három vagy több fõs 
csapatban is nekivághatnak a távnak. Mindig 
egyel több talp szükséges a játékhoz, mint am-
ennyi a játékosok lába. 
 
Ez a játék rávezet arra, hogy a keskeny úton 

nem könnyû járni, de mégis lehetséges, és a 

végén vár a jutalom..— Lk 13,22-24; Mt 7,13-

14 

Telefonálunk 
 A telefon használata ma már mindenki számára mindennapos, egyszerû dolog. Nem elég azonban tárcsázni és beszél-
ni. A telefonálásnak is vannak illemszabályai. 
 Elõször az idõpontról kell eldöntenünk, hogy alkalmas-e vagy sem? Ahogy látogatóba sem mehetsz bármikor, így a 
telefonálásnál is figyelembe kell venned az idõt. Magánlakást, ha nem családtagról van szó, sürgõs ok nélkül reggel 9 óra 
elõtt és este 9 óra után nem illik hívni. Tartsuk tiszteletben a napközbeni és hétvégi pihenési szokásokat is. 
 Ha telefonálsz, te vagy az elsõ személy. A napszaknak megfelelõen köszönj, mutatkozz be, és mondd meg annak a 
teljes nevét, akivel beszélni szeretnél. 
 Fontos szabály, hogy röviden beszélj. Közölnivalódat röviden foglald össze, ne élj vissza mások idejével sem akkor, 
ha te tárcsáztál, sem akkor, ha téged hívott fel valaki. Három perc alatt annyi mindent el lehet mondani, mint amennyi egy 
könyvlap két oldalára van írva. Ha cseng a telefon és felveszed, te vagy a második személy. Ilyenkor várd meg, míg a hívó 

fél köszön, bemutatkozik. Legjobb, ha a telefon tulajdonosának a nevét mondod: Kiss-lakás, 
Szabó-lakás stb. és tisztázod vele, hogy ki vagy. Ebbõl átválthatsz baráti hangra, ha a barátod 
téged keres, de udvarias köszönésre is, ha hivatalos ügyben édesapádat keresi valaki. 
 Ha másvalakit hívnak a családból, ne mondj félhangosan véleményt a hívóról. 
 Ha jelenlétedben mást hívnak a telefonhoz, tapintatosan távozz a szobából 
 Aki a beszélgetést kezdeményezi, az is fejezze be a telefonálást. Ha valóban nem érsz rá, 
néhány udvarias szóval megmondhatod, hogy ne haragudjon, de menned kell valahova. 
 Ha mobiltelefont használhatsz, ne élj vissza vele. A mobil jelzõ, nem jelenti azt, hogy 
bárhol használhatod. Rendezvényeken, templomban, iskolai órákon, elõadásokon, közösségben 
illetlenség, sõt tilos telefonálgatni, magánügyeidrõl nagy közönség elõtt nyíltan csevegni. Min-
dig vegyük figyelembe a mobiltelefon használatát tiltó táblákat és zárjuk le a készüléket. 

Rajz: Székely Ervin, Marosludas 
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... és meleg az idő..., gyermekeink kikapják a nyári va-
kációt és megkezdődik a jól megérdemelt pihenés ideje. 
Elcsépeltnek tűnik ez a kijelentés, de csak azért, mert 
nem készül felmérés arról, mennyire terheli meg gyer-
mekeinket a tanév. Nem készül ilyennemű felmérés, 
pedig ha megtennénk, sok esetben fény derülne a has- 
és fejfájások okára: az iskolai stresszre. A diákok több-
sége tapasztalja ezt a lelket és testet romboló érzést, a 
maga módján, enyhébb vagy erősebb formában. És 
történik ez az év kilenc hónapjában. 

Fontosnak tartom, hogy a vakáció valóban a 
pihenés, a nyugalom, az aktív újjászületés ideje legyen. 
A jelenlegi gazdasági helyzetre gondolva legtöbben rög-
tön azzal érvelnek, hogy egy tartalmas vakáció meg-
szervezéséhez sok pénz kell, az pedig nincs! De van 
ráfigyelés, gondoskodás, ötletesség, családi szellem, 
amiben mi igazán bővölködünk. Ezen képességek birto-
kában már sikeres és kellemes vakációt szervezhetünk 
gyermekeinknek és a családnak. A magam részéről 
még néhány jó tanácsot is ajánlok. 

Elsősorban ne próbáljuk előre megszervezni az 
egész időszakot. A fontosabb eseményeket rögzítsük, 
de ezeken kívül válasszunk a pillanat adta lehetőségek 
közül. 
 Ha sikerül az egész családnak egyszerre vakáci-
ózni, adjuk meg a lehetőséget gyermekeinknek is, hogy 
ötletekkel álljanak elő a program összeállításakor. Így 
tudatosítjuk bennük, hogy fontosak nekünk és vélemé-
nyüket nem hagyjuk figyelmen kívül. A közös nyaralás 
után összegezzünk, értékeljük ki legalább az elkészült 
fotók kapcsán. 

Ha nagyobb csapattal sátorozunk, táborozunk, 
fókuszáljunk a nemes célokra: vegyünk részt a szerve-
zésben, a közösségi érdeket tartsuk szem előtt, vezérel-
jen a segítőkészség, meglepetésnek állítsunk össze 
szórakoztató programot, mindezt a kellemes együttlét 
céljából. Ilyenkor tanítsuk meg gyermekeinket alkalmaz-
kodni, ráfigyelni másokra és örülni a közösségnek. 

Régebb a levegőváltozást szinte receptre írták 
fel kicsiknek, nagyoknak. Mi is megtehetjük ezt, legol-
csóbban sátorral, egy patak partján. Mert mi lehet nyug-
tatóbb a víz csobogásánál, a harmatjárásnál, az üstben 
való főzőcskélésnél. S ehhez még csodás vidékeink 
megismerése is társul. Ilyenkor lesik el gyermekeink a 
tűzgyújtás technikáját, a fagyűjtés izgalmát, a sátorhú-
zás művészetét és tapasztalják meg, hogy a legfino-
mabb étel a szabadban készül. És még valami nagyon 
fontos: megtanulnak lazítani, úgy ahogy mi tesszük, óra, 
naptár, hírek, újság, TV, számítógép nélkül. 
 Ha nem tud minden szülő kirándulni, ezt a szere-
pet felvállalhatja egy közülük, aki több csemetét össze-
gyűjtve indul neki a közeli erdőnek. Ha csak félnapos is 
a kiruccanás, akkor is többet jelent, mint a tömbházak 
között tölteni az időt. 

Ha nincs lehetőség családi nyaralásra, és gyer-
mekünk otthon tölti a vakációt, ügyeljünk, hogy ne csak 
a számítógép vagy a TV rabja legyen. Ajánljunk neki 
olvasnivalót is, olyat amit szívesen olvas, ami érdekli. 
Ne föltétlen a háziolvasmányokkal kezdjük! Bemelegí-
tésnek javasoljunk mást! 
 Lássuk el feladatokkal. Ezek viszont ne haladják 
meg képességét. A vidéki gyerekre gondolva, túl sok 
házi, mezei munka ne zúduljon rá, mert most vakáción 
van. Dicsérjük a munkáját, hogy megszeresse, és szí-
vesen csinálja. 
 Ügyeljünk minden esetben, hogy a munka és a 
pihenés legyen egyensúlyban! 

Sok gyerek szívesen tanul ilyenkor is. Ellenzem 
a kötelező feladatokat a vakációk alatt. Viszont, ha ön-
szántából végzi, akkor értékelje ki a szülő is, és főleg a 
pedagógus! 
 Szabadidejét sokszor barátok társaságában tölti 
gyermekünk. Legyen szabály, hogy tudjuk hol, mikor, 
kivel tölti idejét. Értessük meg vele, hogy saját érdeké-
ben tesszük. Ha elengedjük a barátokkal, akkor megbí-
zunk benne, és ezt adjuk tudtára! Bizalmunk kötelezi és 
megtanul felelősséget vállalni önmagáért. Csak azért, 
mert féltjük, nem tarthatjuk mindig magunk mellett. Úgy 
nem tud felnőni. 

Összegezve: a vakációban legyenek délig alvá-
sok, lustálkodás, szórakozás, kikapcsolódás, pihenés, 
békés újratöltődés, hogy jó kedvvel, bizakodóan, jó 
eredmények előrevetítésével kezdhessék gyermekeink 
az új tanévet.  

          Páll Irén 
                                                                                                                             

T á b o r o z á s iT á b o r o z á s iT á b o r o z á s iT á b o r o z á s i     

*Június 15 — július 15 között 
délutáni vakációs programot 
szervez I-IV osztályos gyerekek 
számára a Philothea-klub. Ér-
deklődni a 211015-ös telefon-
számon lehet. 

*A marosvásárhelyi CE és a Philothea tini-táborba 
várja a 14-18 éves fiatalokat június 30 - augusztus 6 
között, a Bucsin-tetőn. Jelentkezni lehet a 211015-ös 
telefonszámon. 
*Angol nyelvtábort szervez 14-18 évesek számára a 
Calepinus Alapítvány,  a helyi és írországi CE szerve-
zetével együtt. Időpont augusztus 13 – 20, helyszín a 
Bucsin-tető. Érdeklődni és jelentkezni  június 30-ig 
lehet a 264660 telefonszámon vagy az alapítvány 
székhelyén, Marosvásárhely, Bernády tér 3 szám 
alatt. 
*A Kallós Zoltán Alapítvány a következő táborrozási 
lehetőségeket kínálja Válaszúton: kézművestábor      I-
VIII. osztályos gyerekek számára július 17-24. között 
valamint családok számára július 24-31. között. Érdek-
lődni lehet a 0264-598813-as telefonszámon. 
 

l e h e tl e h e tl e h e tl e h e tőségek    
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A  j ó  g a z d a s s z o n y  h o l t i g  t a n u l 
 
 
Egresszörp 
Hozzávalók: 3 kg egres, 2 kg cukor, 1 zacskó befőtt-tartósító. 
A megmosott megtisztított egrest fazékban kissé szétnyomkodjuk. Felöntjük 1 liter vízzel és felforraljuk. A gyümölcs-
pépet kifeszített gézre, esetleg szűrőre öntjük, és hagyjuk, hogy a leve lecsöpögjön, majd jól kinyomkodjuk. Az egrest 
a cukorral felforraljuk, majd belekeverjük a tartósítót, és üvegekbe töltjük. Fogyasztás előtt jól felrázzuk. 
Sárgarépás almalé 
Hozzávalók: 2,5 kg sárgarépa, 2,5 kg alma, 1 kg cukor, 1 zacskó tartósító. 
A megtisztított sárgarépát feldaraboljuk. Az almát megmossuk, és ugyancsak darabokra vágjuk. A sárgarépát és az 
almát a cukorral gőzölős lényerő készülékbe rétegezzük, majd 45 percig gőzöljük. 1 üveget teletöltünk a kinyert lével, 
a sárgarépára meg az almára öntjük, és további 15 percig gőzöljük. A tartósítót a forró lébe keverjük. Azonnal üve-
gekbe töltjük, és légmentesen lezárjuk. 
Ribizliszörp 
Hozzávalók: 3 kg ribizli, 75 dkg cukor, tartósító. 
A ribizlit leszemezzük, megmossuk, lecsöpögtetjük, és fazékban szétnyomkodjuk. 1 liter vízzel felöntjük és felforral-
juk. A gyümölcspépet kifeszített gézkendőre töltjük, és hagyjuk lecsöpögni. A felfogott gyümölcslevet a cukorral fel-
forraljuk, és belekeverjük a tartósítószert. A levet üvegekbe töltjük, és légmentesen lezárjuk. 
Csipkebogyós körtelé 
Hozzávalók: 2 kg körte, 2 kg csipkebogyó, 75 dkg cukor, 1 zacskó tartósítószer. 
A körtét és a csipkebogyót megmossuk, majd feldaraboljuk. A gyümölcsöket fazékba tesszük, nyeles krumplitörővel 
szétnyomkodjuk, és 1 liter vízzel elkeverjük. Felforraljuk, majd kifeszített gézkendőre töltjük, és hagyjuk lecsöpögni. 
Közben a gyümölcspépet kinyomkodjuk. A felfogott levet a cukorral felforraljuk, belekeverjük a tartósítót, és üvegek-
be töltjük. Azonnal légmentesen lezárjuk. 
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K er e s zt r e j t v é n y  
 
 
Rejtvényünkben Jeremiás siralmainak egyik 
eléggé ismert és sokszor megzenésített ver-
sét rejtettük el. 
 
Vízszintes: 1. Az igevers első része, 12. Felje-
lentői, 13. A Tisza máramarosi mellékfolyója, 
14. Régi aradi sportklub (é.f.), 15 Vízben élő 
ízeltlábú, 16. Szakadozott zseb, 18. Időmérőt 
javító szakember, 20. Vissza: fűszer. 21. Hu-
szárok viselik, 23. Állatok lakhelye (é.f.), 24. 
Azonos mássalhangzók, 25. Legnagyobb konti-
nens, 28. Szilárd, tartós, 30. Becézett Izabella, 
31. Lég...-modern autók tartozéka, 32. Ruhát 
fog át,  33. A nagy varázsló, 34. Vissza: megfi-
zet, 35. Zavaros úri! 36. Romlott zsír, 37. Hiányos szám-
la! 38. Ráró egynemű hangzói, 39. Zamat, 40. ...-Arábia, 
a világ egyik legnagyobb kőolajkitermelő országa, 42. 
Határozórag, 43. Férj, feleség édesapja, 45. Rendetlen 
Ibi! 46. Anyagi részecske, 47. Hátsó fog, 49. Barnás, 
vöröses, 51. Harapdál, 53. Talán, 54. Kergeti. 
 
Függőleges: 1. Lépegető, 2. Azonos vissz. 18, 3. Mese-
figura, 4. Hamisítvány, 5. Tüskés szárú illatos virág, 6. 
Összemorzsolt ánizs! 7. Érik egynemű hangzói, 8. Be-
széd része. 9. Vidékünk nagy folyója, 10. Vissza: titkot 
mond, 11. Fél atom! 17. Mesékben ez forgatja a kincset, 
19. Igeképző, 21. ...cakk, zegzugos vonal, 22. Kis ..., a 
Szentendrei- sziget legészakibb települése, 24. A látás 
érzékszerve, 25. Az igevers második része, 26. Kalória-
dús tápanyag, 27. Falvaink egyik gondja, 29. Erdeink 
kedves állata, 30. Rég megírta, 32. Övezet, 34. Ludastól 

délre, a Malozsa-völgy jeles faluja, 36. ...-szigetek, Por-
tugáliától nyugatra lévő Atlanti óceáni szigetcsoport       
(é.f.), 37. Pásztor gyapjas ruhái, 39. Vissza: 3,14,; 41. 
Vissza: dalmű önálló részlete, 42. Jézus őse a bírák ko-
rából. 43. ... nagyfalu település Bethlen közelében, a 
Mezőség peremén, 44. Annál inkább, 46. Vissza: veri 48. 
Fél ábra! 50. Morzejel, 52. Azonos mássalhangzók. 
 

Készítette: Zöld György 

 


