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Még pillangó csapong a gyér,  
Sík mezőkön tova – 

De már az erdőn ott a dér 
Aranyos, rőt nyoma. 

 
Bizony ez a nyár vége, vagy 

Ha tetszik: őszelő, 
Mikor már éjjel néha fagy, 

S az aszott fű kinő. 
 

De azért semmi gyász sehol – 
Maga az a levél, 

Mely pillanat multán lehull, 
Még napot élvez, él. 

 
Azért, hogy neki múlni kell, 
Nem tükröz bút, iszonyt – 
Ha kell: derülten múlik el 

Fű, pillangó, falomb. 
 

Nekik oly érthető s igaz  
A tél is, mint a nyár. 

Érzik mind: akárhogy havaz, 
Az élet meg nem áll. 

 
De nyár és tél, nász és gyászmenet 

Mind egy is – mindenik 
Képében az időtlen-egy 

Teremtés működik. 
 

A mindenségből semmi sem  
Vesz el, csak színt cserél, 
Míg sűrű színcseréiben 

Önlényegéhez ér. 
 

A harangszót is, mely ma itt 
Szívet átjárva szól,  

Ha a szív porrá porlad is: 
Tovább zengi a por. 

 
Örök világzenébe ím 
E rím is így vegyül – 
S világok végtelenjein  
Száll, s zeng időtlenül! 
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Holtomiglan-holtodiglan 
 
   Azt mondja egy bölcs népi mondás: ”Ha tengerre 
szállsz, imádkozzál egyszer, ha háborúba indulsz, 
imádkozz kétszer, ha párt választasz, imádkozz három-
szor.” A bölcs valószínű nemcsak az indulás kockáza-
taira gondolt, hanem a végkifejlet kudarcaira, tragédiái-
ra is. „A párválasztás tragédiáiban, a szerelmi harcok-
ban elesettek talán többen vannak, mint egyébféle há-
borúk halottai és sebesültjei. Mert sebesültek is vannak 
itt. A lélek sebesültjei, a neurotikusok óriási töme-
ge.” (Veres Péter: Mit ér az ember, ha magyar?) 
   Sokszor valóban úgy tűnik, hogy igaza van annak a 
sokat emlegetett média-riogatásnak, hogy a házasság 
intézménye válságban van, nemcsak egyes párkapcso-
latok siklanak ki, hanem maga az intézmény avult el, 
üresedett ki, vált ebben a formában megélhetetlenné. 
Aztán előszeretettel emlegetnek ugyanezen források új 
együttélési formákat, néha népszerűsítve, bátorítva, az 
emberi jogok köntösébe öltöztetve: csoportos kapcso-
latot – kommunát – egyneműek házasságát, amiből 

csak egy derül ki: nem jó az embernek egyedül lenni, 
és újra és újra megpróbálkozik a kiüresedett kapcsola-
tot valamivel pótolni. Az más kérdés, hogy ezeknek a 
pótlékoknak a csődjével tud-e kezelni valamit, hogy 
szüntelenül újítani akar, vagy helyzetével szembenéz-
ve a megújulást választja. Mert a kettő korántsem 
ugyanaz. Az előbbi értékvesztését, sőt értéktagadását 
vállalva a kísérletezés, változatosság útját választja, 
jobban mondva, ezt se tudatosan teszi, inkább sodró-
dik az ismeretlen izgalmak zuhatagában, a másik, bár 
előbbi hatásoknak maga is ki van téve, megkapaszko-
dik az örökkévaló értékek sziklájában s tudatosan vál-
lalja élete átgondolását, s vállalja is az újrakezdés kín-
ját. Mert a házasság előtt a házasságért, majd a házas-
ságban annak megtartásáért naponta meg kell vívni a 
harcot. Nem egymás ellen, hanem egymásért, azért, 
hogy az a kapcsolat valóban rendeltetéséhez méltó 
lehessen. 
   Az evangélium alapján tanító és élő egyházak bi-
zonyságtétele e téren aligha engedhet a megalkuvás 
kísértésének. Túl a nyilatkozatok szintjén a személyes 
lelkigondozás, a jegyes- és családpásztoráció, az egy-
más kezét fogó családias gyülekezeti közösség, a ki-
egyensúlyozott, boldog családok pozitív példáinak fel-
mutatása mind Isten megtartó szeretetének eszközévé 
válhat, hiszen Ő azt akarja, hogy amit Ő egybeszer-
kesztett, azt ember szét ne válassza. Harcolja hát meg 
ki-ki a maga harcát: házassága tisztaságáért, a csalá-
dok egybemaradásáért, a szenvedélyek parttalan ára-
dása megfékezéséért. És, ha mindent megtettünk és 
házunkban engedjük szóhoz jutni Istent, Ő új hajnalha-
sadást hoz házasságunkba, egyházunkba. 
                                                                     Dávid Lajos  
 

Tégy engem mintegy pecsétet a te 
szívedre, mintegy pecsétet a te ka-
rodra; mert erős a szeretet, mint a 
halál, kemény, mint a sír a buzgó 
szerelem; lángjai a tűznek lángjai, 
az Úrnak lángjai. Énekek éneke 8; 6 

 
2005 augusztus 20-án Istvánháza nőszövetségi körzeti konferenciának adott helyet. Az Alsó-marosmentéről, 
Malozsa-völgyéből, és a mezőségi tavak vidékéről idesereglett asszonyok Péter Júlia lelkésznő halálosan beteg 
emberek lelkivilágáról, gondozásáról szóló előadását hallgatták meg, majd Zoltán János lelkipásztor és Csáky Jó-
zsefné beszámoltak a marosvásárhelyi rákos-kórházban végzett szolgálatukról. A meghatóan szomorú téma elle-
nére mindnyájan jól éreztük magunkat ezen az alkalmon is, köszönet ezért a 170 lelket számláló kis gyülekezetnek, 
az itt élő asszonyoknak, akik emlékezetessé tették ezt a napot.   
 
Jótékonysági felhívás 
 
A székelyföldi árvíz az emberek lelkében és anyagi javaiban nagy pusztítást hagyott maga után.  
Az Erdélyi Református Egyházkerület felhívásához csatlakozva, arra kérjük asszonytestvéreinket, hogy imádkozó 
lélekkel és cselekvő szeretettel vegyék ki részüket az árvízkárosultak megsegítésében. 
„Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idején.” (Péld. 17,17) 
          a Marosi Református Egyházmegye Nőszövetsége 

Hírek*Hírek*Hírek*Hírek*Hírek*Hírek* 
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Márták és Máriák (14.) 
 
   Radnótnál torkollik a Marosba a Lekence patak völ-
gye, más mezőségi falvakkal együtt itt található 
Mezőbodon. Így ír erről a vidékről Orbán Balázs: „A 
vidék, hol feküsznek, kopár, kietlen, legfellebb, az ott 
levő tavak láncolata ad némi festőiséget ... Mezőbodon 
valódi oázist alkot e kietlen pusztaságban. A miként 
Bodon most is a Mezőség ezen részének legszebb és 
legérdekesebb helysége, úgy annak múltja is távol kor-
ra felvihető, amennyiben lételéről, sőt magyar voltáról 
1332-ig felható adatunk van, mely évben Budun néven, 
mint ... magyar lakosságú falu fordul elő.” 
   Az egyházközség 1675-ig Dátos leányegyháza volt, 
akkor önállósult. Temploma dombtetőn épült feltehető-
en a XV. században, környékéről több római kori pénz-
érme és egy akkori sírkő került elő, amelyet a Bethlen 
udvarház falába építettek be. 
A XIX. sz. közepén 600 lelkes falu ma 500-ra apadt le, 
de még mindig tekintélyes református közösségnek 
számít. 
   Mint az Erdélyi Református Egyházkerületben általá-
ban, itt is az 1920-as években alakult a nőszövetség, 
jegyzőkönyvek számolnak be munkájukról. 1990-ben 
újjászerveződött, 1996-tól mint női bibliakör működik. 
Csak a szervezeti forma változott, a feladatok és a lel-
kiség megmaradt. Sok mindent végeztek és végeznek 
a bodoni asszonyok: megújították a szószékterítőt, új 
csillárt vásároltak, a portikusba szőnyeget, segítik az 
elesett, szegény családokat, a gyülekezeti terembe 
abroszt készítettek, látogatják a betegeket, az öregott-
hont, szeretetvendégséget tartanak, takarítják a temp-
lomot. Nyáron a vasárnapi imaóra után beszélik meg a 
közös dolgaikat, télen hétköznap is tartanak a lelkész 
vezetésével imaórát, bibliaórát. Az istentiszteleti és 
más alkalmak látogatása nem kevés idejükbe-
fáradságukba kerül, mivel a falu környéke tanyarend-
szer, vannak, akik 2-3 km-t is gyalogolnak. 
   Egyedülálló és példaértékű a gyülekezet és Zoltán 
János lelkipásztor kórház-missziós munkája, aki külde-
tésének érzi a marosvásárhelyi onkológián fekvő bete-
gek kéthetenti látogatását, lelkigondozását. Szolgálata 
kezdetén elmondta híveinek, hogy erre a szolgálatra 
készül, ha valaki úgy érzi, hogy hálaáldozattal tartozik 
Istennek, adakozzék erre a célra. A rendszerváltozásig 
titkos szeretetadománynak nevezték. Mindenki boríték-
ba teszi az erre szánt összeget, névtelenül, perselybe 
dobja, ahonnan havonta egyszer szedik ki. A lelkész 
ebből a pénzből magyar és román nyelvű igés kártyá-
kat, folyóiratokat vásárol, s a minden második kedden 
megtartott kórházi látogatás alkalmával elbeszélget a 
betegekkel, bátorítja őket, szétosztja köztük az ajándé-
kokat. Ha közülük valaki nagyon nehéz helyzetben van, 
pénzzel, gyógyászati segédeszközzel is segítik. A 
megmaradt igés kártyákat kiosztják bibliaórán, s 
ugyanebből az alapból a gyerekek vallásvizsgájára 
ajándékot vásárolnak. 
   Ez a kórház-misszió anyagi oldala, de minden alka-
lommal elhangzik a szószékről a biztatás: hordozzák 
imádságban mindnyájan ezt az Istentől kapott felada-
tot. 
A mezőbodoni asszonyok tervei között szerepel a me-

gyei nőszövetségi zászló elhozatala, bekapcsolódás az 
utcagyermek-misszióba. 
A közös feladatvállalás nemcsak összekapcsolja a gyü-
lekezetet, hanem egy-egy kórházi beteg sorsáról hallva 
örvendezhetnek a hűséges sáfár örömével, aki tudja, 
hogy mindaz, amink van, nem birtokunk, csak ránk bí-
zatott. 
    Kis református sziget Mezőméhes, Maros megye 
észak-nyugat i  részén, Marosludastól 30, 
Nagysármástól 10 km-re. A lakosság nagymértékű fo-
gyásáról tanúskodnak a statisztikák, ha csak az 1970-
es évekhez hasonlítjuk a mai adatokat: Mezőméhesen 
285-ről 189-re, Báldon 142-ről 60-ra, Sályiban 60-ról 0-
ra, Velkéren 2-ről 0-ra apadt a lélekszám. 
   Nagy román tengerben élnek az itteni reformátusok, 
a lakosság 9%-át alkotják, nincs magyar nyelvű óvodá-
juk, iskolájuk. Az 1800-as évektől vannak adatok a fele-
kezeti oktatásról, s 1915-20 között a mezőméhesi isko-
la mellett az országban első és egyedülálló intézmény 
működött itt: a Mezőségi Népinternátus és Hadiárva-
ház. Az iskolától távol lakó, illetve árva gyermekeket 
gondozták itt, felekezeti különbség nélkül. Nevelkedett 
itt református, római és görög katolikus, ortodox és uni-

A mezőbodoni nőszövetség 

A mezőméhesi nőszövetség 
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tárius tanuló egyaránt. 
   1947-48-ban a felekezeti iskolában egy tanítónő osz-
tatlan 6 osztályban 52 gyermeket oktatott. 1988-ban 
egy családon múlott, hogy megmarad-e a magyar nyel-
vű I-IV osztály, de ők a másik tagozatra íratták a gyer-
meket, s azóta megszűnt az anyanyelvű oktatás. 1996-
ban 7 gyermekkel újra indulhatott volna, de a szülők 
érdektelensége miatt nem sikerült. A lelkész vallás-
órán, konfirmációi felkészítőn próbálja pótolni a hiányzó 
anyanyelvi ismereteket, mert a családok nagy részé-
ben otthon sem beszélnek magyarul. 
   A nőszövetség az 1920-as években alakult, munká-
jukról nemcsak a jegyzőkönyvek, hanem az adakozá-
sukból vásárolt 130 kg-os harang tanúskodik, amelyet 
1935-ben szenteltek fel. Az emlékezetes ünnepségről a 
Református Szemle részletes beszámolót közölt. 
   Az 1989-es fordulat után újjászerveződött nőszövet-
ség kb. 50 taggal indult, közben lemorzsolódtak, de 
akik megmaradtak, azok elől járnak az istentiszteletek, 
bibliaórák látogatásában és a munkában egyaránt. 
Meglátogatták a mezőzáhi árvaházat cukorkát, tésztát 
osztva a gyermekeknek, a sármási kórházban felkeres-
ték az ott fekvő méhesi betegeket, rövid bibliaolvasás-
sal, imával, énekkel bátorítva őket. Az öregotthonba 3-
4 asszony viszi a nőszövetség ajándékát, minden év-
ben részt vesznek a Frátán tartott szórványtalálkozón, 
nemrég fogadták, és vacsorával kínálták a Marosvásár-
hely-kövesdombi énekkart. 
   Három napos konferenciát szerveztek az ifjúságnak, 
a presbitereknek, a nőszövetségnek, ahol a környékbe-
li falvakból mintegy száz vendég gyűlt össze. A műve-
lődési házban szorgoskodtak az asszonyok a főzéssel, 
terítéssel, mosogatással, takarítással. Az ünnepélyen 
szerepelt a nagysármási fúvózenekar, elhangzottak 
versek, énekek. 
   Az asszonyok ragaszkodnak régi lelkipásztoraikhoz: 
meglátogatták Vámosgálfalván Keszegh tiszteletes 
urat, együtt ünnepelték a nők világimanapját Pókában 
Ferenczi tiszteletes úrékkal és tervbe vették, hogy fel-
keresik legidősebb tiszteletes asszonyukat, az egyházi 
öregotthonban levő özv. Pünkösti Lajosnét. 
  Minden szolgálatukban részt vesznek a báldi asszo-
nyok is, mint legutóbb a magyarózdi konferencián, 
ahonnan nemcsak az előadások, igehirdetések üzene-
tével tértek haza, hanem az újjáépülő Pekri kastély 
fényképével is. 
„Az asszonyok a gyülekezet motorjai”- mondja Fekete 
Márton tiszteletes úr, nemcsak mint a nőszövetség tag-
jai, hanem mint presbiterek is fáradoznak az egyház-
község dolgaiban. 
A gyakran váltakozó lelkészek miatt sokszor érezték, 
hogy sorsukra hagyták őket. „Már azt hittük, 
szétszóratunk, mikor elmentek Ferenczi tiszteletes 
úrék, de az Isten új pásztort rendelt, hogy gondját visel-
je a nyájnak”-mondják.                                               
                                                                Tatár Mihályné 
 

Tóth ÁrpádTóth ÁrpádTóth ÁrpádTóth Árpád    
 
KECSKERÁGÓKECSKERÁGÓKECSKERÁGÓKECSKERÁGÓ    
 
Az égen nyári fényözön;  
De minden bokrot megelőzve  
A kecskerágó már az őszre  
Bíborsapkásan ráköszön. 
 
Mintha lombjain csupa kis  
Tündéri pöttöm püspök ülne,  
S bíbor birétumban örülne,  
Hogy mily szép még meghalni is. 
 
Ó, áldott őszi tarkaság! 
Szelíden búcsúzkodó lángok!  
A néma domboldalban állok,  
S nézem a bölcs kis dudva-fát. 
 
Igen, igen, vergődni kár.  
A sziromtépő vén mohóság  
Hiába. Meghaltak a rózsák.  
Eredj békével, drága Nyár! 
 
Tán nem találkozom veled  
Többé. Mindegy. A szél megindul,  
És ajakamra fú a lombbul  
Egy első hervadt levelet. 
 
Érintésétől áhitat  
Borzong át, mintha áldozónak  
Nyújt ajkára az áldozópap  
Hűvös ostyát. Lement a nap. 



Mária és Márta magazin 5. 

 Kövess engem 
 
   Marosszentanna Marosásárhelyhez csatolt részé-
ben lakik Sámuel fiával özv. Szabó Gergelyné Oláh 
Luca. Nehéz, de Istentől megáldott életéről beszél-
gettünk. 
 
   Szentegyházasfalván születtem 1930-ban, hatgyer-
mekes családban. Jól tanultam, beírattak az Udvarhelyi 
Református Tanítóképzőbe, amely áldott hely lett szá-
momra. Olyan jó barátnőket adott Isten, mint Dávid 
Klári, Szabó Ilonka. A tanáraim nagyon szerettek, ne-
kem Molnár Margit francia-vallásszakos tanárnő volt a 
legkedvesebb. Dávid tiszteletes úr készített fel a konfir-
mációra 135 társammal együtt, csodálatos bibliaórákat 
tartott, ő ismertette meg velem 
az Úr Jézust. Az utolsó biblia-
órán azt mondta: ”Édes gyerme-
keim, akárhová visz az élet, ha 
harangszót hallotok, jusson 
eszetekbe, hogy Isten hív, mert 
elkészítette a lelki eledelt.” Soha 
többet nem hiányoztam az Isten 
házából. 
Molnár Margit néni mindig kér-
dezte: Luca, nem mentek el 
Miklósfalvára és Óczfalvára, 
mert ott nincs tiszteletes úr? 
Tartsátok meg a vasárnapi isko-
lát csak egyszer-kétszer. Jó, 
Margit néni, mondtam, s akkor 
mentünk 5 esztendeig minden 
vasárnap. 
   Nagyon szerettem volna orvos 
lenni, de édesapám kulák lett, 
nem lehetett. Elvégeztem egy 
nővérképzőt, amit Dr. Csiszér 
Zoltán vezetett. 
   1945-46-ban az iskolai csendesnapokat teológiai ta-
nárok tartották. Az egyiken, amelyet Borbáth Dániel 
nagytiszteletű úr tartott, megszólított Jézus: „Kövess 
engem!” Mikor ezt elmondtam, az osztálytársaim közül 
sokan kikacagtak, de Isten soha többet nem hagyott el. 
Édesapámnak fafeldolgozó üzeme volt, ezért az iskolá-
ból kizártak, mint kulákgyereket, de Csathó Gábri néni 
visszavett, mint iskolanővért. Aztán őket is kitették, s a 
menye, Viola néni engem kirakott, mert én a társaim-
mal énekeltem, s az ő gyermekeit is megtanítottam 
imádkozni. Az IMSZ gyűlés elé hívatott, s mondta, 
hogy mutassam meg az Istent. 
   Az államosításkor 24 óra alatt az egész családnak el 
kellett költözni. Marosvásárhelyre hurcoltak. Nem adtak 
sehol munkát, a városházán egy Tiboldi nevű hivatal-
nok azt mondta, hogy kulákot nem rejteget. Én a folyo-
són sírtam édesapámnak egy régi ballonkabátjában, s 
éppen akkor járt a városban az akkori miniszterelnök, 
Groza Péter. Megszólított, előbb románul, aztán ma-
gyarul elmondtam neki családunk helyzetét, így kaptam 
iskolanővéri állást a faipari szakiskolában, majd a fertő-
ző klinikára kerültem. Olyan orvosokkal dolgoztam 
együtt, mint Dr. Kelemen László, Dr. Szabó Pál, sokat 
tanultam tőlük, az Isten áldja meg emlékezetüket. 
   A Vártemplom mellett levő épületbe jártunk ifjúsági 

bibl iaórára. Mikor ott  beszámoltam egy 
Nyárádmagyaróson tartott összejövetelről, ott volt Sza-
bó Gergely, de még nem ismertük egymást. Másnap 
mentem Nagy Jenőnéhez injekciózni, hát ott ül náluk. 
Bemutatkozik, igét olvasunk, imádkozunk, s megkérde-
zi, engedem-e hogy hazakísérjen. Feleségül kért, de 
én még nem tudtam válaszolni, megegyeztünk, hogy 
kérjük Isten útmutatását. Mikor pár nap múlva jött meg-
kérdezni, a napi ige Mózes V. 31. volt: „Legyetek erő-
sek és bátrak... én az Úr, a te Istened magam megyek 
veled.” Ezzel az igével indultunk el, így lettünk udvarfal-
vi lelkészi család. Isten nagyon megáldotta az életün-
ket, mindent megtettünk a híveinkért, 43 évet töltöttünk 
ott. Akármennyi dolgom volt, soha nem hiányoztam az 
Úr színe elől. Minden héten együtt meglátogattuk a 
betegeket, a kórházban levőket is. Kollektív volt, az 

uram kaszált együtt a fiaival, tar-
tottunk tehenet, disznót, sokat 
dolgoztunk, de a házasságunk 
ideje alatt egyszer össze nem 
vesztünk. Minden este leültünk a 
gyerekekkel a konyhaasztal köré, 
Bibliát olvastunk, énekeltünk, 
imádkoztunk. 1952-1969 között 6 
gyerekünk született, 1 lány és 5 
fiú. Nagy nehézségek árán nevel-
tük, tanítottuk őket. Az uram min-
den istentiszteletet -szombaton 
este, vasárnap, hétfőn reggel - 
elvégzett, dolgozott a kertben, a 
mezőn, a gyerekek segítettek. 
Engem sokszor hívtak beteghez, 
gyakran még éjjel is megverték 
az ablakot. A segítséget igyekez-
tek meghálálni tehetségük sze-
rint. Nincs olyan udvarfalvi, aki-
nek a házában ne jártam volna 
injekciózni. Mikor már tehenünk 
volt, a tejért kaptunk pénzt. Az 

egyik fiam 4 évig hordta minden nap a városba a tejet. 
Volt, amikor nehezebben voltunk, de Isten mindig meg-
segített. Egyszer történt meg, hogy presbiteri gyűlésre 
bementem, a kicsi szobába be akartak tenni egy taní-
tót, azt mondtam, hogy amíg itt vagyunk, férfi nem lak-
hat a parókián. 
   1994-ben el kellett jönni nyugdíjba, de nem volt sem 
házunk, sem pénzünk. Láttuk erre a marosszentannai 
házra kiírva, hogy eladó, de számunkra sok volt az a 
pénz, amit kértek. Isten ismét csodálatosan megsegí-
tett: több embert arra indított, hogy kölcsönt ajánljon 
fel, amit aztán rendre visszafizettünk. Gergely temeté-
sén az udvarfalviak nevében két asszony búcsúztatta, 
Szász Zoltán tiszteletes úr temette. A temetési beszé-
det mi nem dicséretnek vettük, hanem a megemlítést 
mindannak, amit mi Udvarfalván Isten segítségével 
elvégeztünk. Ahhoz is erőt kaptunk, hogy mi ketten 
mindig támogassuk egymást. 
   Mióta Gergely meghalt, Sámuel fiammal lakunk 
együtt. Nehezen járok, két mankóval, de Isten most 
sem hagyott el, velem jár, beváltotta az ígéretét: „... én, 
az Úr magam megyek veled.” 
                                                                      Tatár Irén 
 

                                                  Szabó Gergelyné 



Előítéletek 
 

   Gondolkozásunk, életünk tele van előítéletekkel. 
Megdöbbentő, ahogy Jézus megjelenése után azonnal 
előítélettel találkozunk. Amikor a pusztában Keresztelő 
János rámutat a közeledő Jézusra: „Íme az Isten Bárá-
nya!” – két tanítvány azonnal követi Jézust, nála ma-
radnak, majd amikor haza indulnak, örömmel mondják: 
„Megtaláltuk a Messiást!” Filepnek is bizonyságot tesz-
nek erről és ő Náthánáelnek újságolja el: „Aki felől írt 
Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názá-
reti Jézust, Józsefnek fiát. És monda Náthánáel: Názá-
retből támadhat-e valami jó?” (János 2: 46-47). Később 
is nagyon gyakran találkozunk a kérdéssel: „Kicsoda 
ez, hogy a bűnöket megbocsátja? – Kicsoda ez, hogy a 
szél és tenger engedelmeskednek neki - ” ... és a kér-
dések mögött mindig az előítélet áll: hogyan fogadjuk 
Őt el, egyszerű szegény vándort? 
   Egy régi gyermek-ének jutott eszembe, elemista ko-
runkban a körjátékban gyakran énekeltük: „Zöld fű, 
zöld fű a lábam alatt, aki a legszebb, tőlem csókot kap. 
Ez a szép ruhás lány, ez nekem nagyon tetszik, fordulj 
egyet, hadd látom, te leszel a barátom...” –  s már kira-
gadta a körből a középen álló és boldogan forgott vele. 
Ez a szép ruhás lány – de ha szegényes, csúnyácska, 
ha ágról-szakadt, nyomorult családból származik, mi 
hasznom a barátságából? Otthon a szülők is elcsodál-
koznak: Éppen ilyen gyermekkel barátkozol, őt hozod 
haza? Előítéletekkel nézzük gyermekkorunkban társa-
inkat, vagy éppen reánk néznek így. Úgye mennyire 
tud fájni, mennyire igazságtalannak érezzük, főleg ha 
rólunk, esetleg jó barátainkról van szó.  
  Telnek az évek és az ifjúság is előáll a maga előítéle-
teivel: képmutató, szenteskedő, a tanárainak tetszeni 
akaró, nem vesz részt a buliban – minél hamarabb el 
kell engedni a kezét, még rám is szégyent hoz – tartja 
a másikról, pedig csak komoly, megfontolt, valódi érté-
keket kereső, őszinte s már tudja: „ha embereknek 
akarok tetszeni, ha az egész világot megnyerem is, 
lelkemben kárt vallok, s Istennek szolgálja nem lehe-
tek.” 
   Évekkel ezelőtt Bielefeldben voltam, a bétheli diako-
nisszák mutogatták a sok ezer súlyos epilepsziás ott-
honát, munkahelyét. Egyik asztalnál egy szőke, 17 
éves fiú ült, akku-lemezeket válogatott, rekeszes ládá-
ba rakosgatta. Megálltam a háta mögött, s arra gondol-
tam, milyen szomorú, üres élete lehet, biztosan elkese-
redett, szerencsétlen. Kérdezgetni kezdett, honnan 
jöttem, ki vagyok? „Milyen öröm lehet lelkipásztornak 
lenni”- jegyezte meg. Zavartan mondtam: „Nem akarlak 
a munkádban akadályozni, nehogy eltévessz valamit.” 
– „Majd a kezemmel végigsimítom a lemezeket, be-
szélgethetünk nyugodtan, nemcsak epilepsziás, vak is 
vagyok. De nagyon boldog vagyok, hogy ilyen Uram 
van, aki megsegít, hogy dolgozni tudjak. És nagyon jó 
gondozóim, munkatársaim vannak. Boldog vagyok”- 
ismételte és ragyogott az arca. Nagyon szégyelltem 
magam akkor előítéleteim miatt.  
   Ugyanezzel az előítélettel nézzük sokszor a gyüleke-
zetünk tagjait, a mellettünk élőt, bizalmatlanul vádas-
kodva, vagy éppen rágalmazva őket. Az önzőnek, hitet-
lennek, magányosnak, látszó embert jobban megismer-

ve fedezzük fel benne, hogy mennyire vágyik a közös-
ségbe, komoly hívő, segítőkész, őszinte, nyomorúság 
idején igaz barát. 
   Jó lenne elfogadni egymást megelőlegezett bizalom-
mal, befogadni, úgy ahogy Krisztus is befogadott min-
ket. Megvizsgálni magunkat az Ige tükrében, igyekezni 
arra, hogy ne előítélettel, hanem a Jézustól kapott sze-
retettel nézzük embertársainkat: „Mert akik Krisztusba 
keresztelkedtetek meg, Krisztust öltözzétek fel. Nincs 
zsidó, sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi 
sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Jézus 
Krisztusban... és ígéret szerint örökösök.” (Galata 3: 27
-29)                            

özv. Antal Sándorné  
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Dietrich Bonhoeffer 
 

Ki vagyok én?Ki vagyok én?Ki vagyok én?Ki vagyok én?    
 

Ki vagyok én? Sokszor mondják nekem: 
Úgy lépek ki a cellám ajtaján, 
Mint földesúr a saját birtokán. 
Nyugodt, vidám és bátor a szívem. 
 

Ki vagyok én? Sokszor mondják nekem: 
Őreimmel is tisztán, szabadon 
Beszélgetek, barátságos hangon,  
Mintha én parancsolnék őnekik. 
 

Ki vagyok én? Azt mondják nekem: 
Fogságomat közömbösen veszem, 
Mosolyogva és büszkén viselem,  
Mint kinek megszokott a győzelem.  
 

Valóban az vagyok akinek tartanak? 
Vagy az a másik, ahogy ismerem magam? 
Nyughatatlan, vágyodó és beteg, 
Mint kalitkába zárt madár remeg, 
Légszomjjal küzdve, mint kit fojtogatnak, 
Éhes színre, világra, madárhangra,  
Szomjas a jó szóra és emberközelre, 
Önkénytől, bántástól, haragra gerjedve? 
Benn hajszoltan; mégis nagy dologra várva,  
Féltõn gondolva a távoli barátra. 
Kimerült, de kész a nagy búcsúvételre? 
 

Ki vagyok én? Csak ez – vagy talán amaz is? 
Vagy ma még csak ez, és holnap már a másik? 
Vagy mindkettő vagyok? Másnak jót mutatva, 
Magam előtt pedig önsajnáló gyáva? 
Vagy hasonlít bensőm a megvert sereghez, 
Zavartan hátrál, és nem jut győzelemhez, 
Amit már kivívott érte a nagy Hős! 
Ugyan ki vagyok én? 
Magányomban gúnyt űz belőlem e kérdés, 
De bár ki legyek is, Te ismersz Istenem,  
Mert a Tied vagyok! 
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 Természeti katasztrófák évtizede 

        A rombolás visszaüt 
 Az ENSZ a természeti katasztrófák csökkentése 
nemzetközi évtizedének nyilvánította az 1990-es éveket, 
remélve, hogy meggátolhatja a természeti csapások ká-
rainak növekedését. Ehelyett az 1990-es évek a kataszt-
rófák nemzetközi évtizedeként vonulhatnak be a történe-
lembe, amikor is a világot, példátlan károkat okozó árvi-
zek, viharok, földrengések, és tüzek áradata sújtotta. 
Mindnyájan emlékszünk még az ázsiai szökőárra, még 
mindig hallhatunk híreket az amerikaiakat sújtó hurrikán-
ról, s a nyomában maradt pusztulásokról, de országun-
kat sem kerülte el a termé-
szeti csapás, elég, ha a szé-
kelyföldi nagy árvizekre gon-
dolunk. A Mária és Márta 
olvasói között is lehetnek 
olyanok, akik idén, vagy az 
elmúlt években szenvedtek 
az árvizek miatt. A megyei 
vízügyi igazgatóság nemrég 
tartott sajtótájékoztatóján 
elmondták: az áradásokat, 
viharokat ma sem tudjuk 
teljes mértékben megállítani. 
Fel kell készülnünk a károk 
csökkentésére, a pusztítások 
mihamarabbi felszámolásá-
ra. A zetelaki és bözödi víz-
gyűjtők megvédik megyénket 
a nagyméretű áradásoktól, 
de a megáradt patakok, a 
dombokról lezúduló esővíz 
ellen nem lehet védekezni.
                                                                                                                                                                                    
 A „természeti" csapá-
sok pusztításának egyre nö-
vekvő hányada világszerte 
környezetromboló tevékeny-
ségünkből ered. Sok ökológiai rendszert oly mértékig 
károsítottunk, hogy elveszítették rugalmasságukat, és 
nem képesek már ellenállni a természeti hatásoknak, 
megteremtve ez által a „természetellenes" katasztrófák 
lehetőségét - amelyek egyre gyakoribbak és súlyosab-
bak. Az emberiség mérhetetlen gyarapodása és 20. szá-
zadi épített környezetünk miatt egyre több ember és gaz-
dasági tevékenység válik sebezhetővé. Az emberek a 
városokba és a partvidékekre vándorolnak, ami szintén 
növeli sebezhetőségünket számos természetes veszély-
forrással szemben. Az erdők pusztításával, a folyók fel-
duzzasztásával, a mocsaras területek feltöltésével át-
szerveztük magát a természetet. A gyorsan növekvő 
gazdasági veszteségek és az aggasztóan szaporodó 
nagyméretű katasztrófák nyilvánvalóvá teszik, hogy vál-
toztatnunk kell a természettel való bánásmódon és saját 
viselkedésünkön. Mindnyájan egyen egyenként felelősek 
vagyunk környezetünkért. A vízpartokon eldobott háztar-
tási hulladékok nemcsak a kilátást rontják, hanem hozzá-
j á r u l n a k  a z  á r a d á s o k h o z  i s .                                                                                                                 

 A 20. században több mint 10 millió ember pusz-
tult el természeti katasztrófák következtében.  A halottak 
fele árvizekben pusztult el. Székelyföldi napilapnál dolgo-
zó újságírótól kérdeztem meg, hogy az ott bekövetkezett 
árvizek előtt értesítették-e a lakosságot, s ha igen, akkor 
az emberek, miért nem menekültek el? A rendőrök és 
polgármesterek mindenkinek szóltak, minden házhoz 
bekopogtak, de az emberek nem hitték el, hogy valóban 
árvíz lesz. Azt gondolták, hogy több tíz, talán száz éve 
nem volt azon a vidéken áradás. Ha most lesz, akkor is 
felhúzódnak a padlásra, s ott nem árthat nekik a höm-
pölygő ár. Olyanok is voltak, többnyire idős emberek, 
akik egyáltalán nem féltek, nem vették komolyan a figyel-
meztetést, s lefeküdtek aludni. Sokukat álmában ért a 
végső álom. A legtöbb áldozatot követelő katasztrófák 
sorában a második helyen állnak a földrengések, ame-

lyek 169 000 emberi életet 
követeltek. 1985 és 1999 
között a katasztrófák 37 
százaléka volt szélvihar, 15 
százaléka földrengés. A 
tüzek és földcsuszamlások 
a többi 20 százalékba sorol-
hatók.                                                             

 Világszerte az árvizek 
okozzák az összes gazda-
sági kár közel egyharmadát, 
a halálozások felét és az 
otthontalanná válás 70 szá-
zalékát. A romboló áradá-
sok mind gyakoribbá és sú-
lyosabbá válnak. Ezek olyan 
típusú katasztrófák, ame-
lyek súlyosbodásában a 
legnagyobb szerepet az 
ember játssza. Kína Hunan 
tartományában például a 
történelmi feljegyzések ta-
núsága szerint a régebbi 
századokban nagyjából 20 
évente egyszer jelentkeztek 

nagy árvizek, napjainkban viszont minden 10 esztendő-
ből 9-ben. Európában a Rajna mentén az árvízhelyzet 
azért romlott, mert másképp bánnak a folyóval.   

Természeti és természetellenes katasztrófák 

Fontos különbség van a természeti és a természetelle-
nes katasztrófák között. Sok ökológiai rendszer és faj 
alkalmazkodott a természetes csapásokhoz, és arra 
szükségük is van fennmaradásuk érdekében. Számos 
erdőség és füves térség például hozzászokott a 
periodikusan fellángoló természetes tűzvészekhez, me-
lyek szükségesek is a halott vegetáció kiégetéséhez, a 
talaj termékenységének visszaállításához és a magvak 
szétszórásához. Hasonlóképpen a folyórendszereknek is 
szükségük van rendszeres áradásokra, és ehhez az ott 
élő növények és állatok már alkalmazkodtak. Az áradá-
sok természetes rendjének megzavarásával megszakít-
juk a kapcsolatot a folyó és az őt körülvevő földterület 
között - olyan kölcsönhatások ezek, amelyek sokszínűb-
bé és termékenyebbé teszik őket. A természetes áradá-
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sok annyira jótékony hatásúak, hogy a legjobb halásza-
ti és mezőgazdasági eredmények sokszor az árvizek 
utáni években voltak. Nem meglepő hát, hogy az árte-
rületek és folyódelták évezredek óta vonzzák az emberi 
településeket, és az emberi civilizáció bölcsői voltak. 
De a beköltözött ember módosította a folyó természe-
tes életterét, s a víz ezért bosszút áll. Ám a közhiede-
lemmel ellentétben a folyókat kordában tartó partok, 
duzzasztóművek, csatornák, tározók és más műtár-
gyak nem csökkentik az árvízveszélyt. Ehelyett nagy-
mértékben növelik az áramlási sebességet, és még 
súlyosabbá teszik a lezúduló árvizet. A Rajnát például 
felső folyásán megfosztották eredeti árterületének 90 
százalékától, ezért ma a korábbinál kétszer gyorsab-
ban folyik. Az áradások a medencében gyakoribbá és 
súlyosabbá váltak a megnövekedett urbanizáció és a 
gyatra folyó- és árterület-kezelés következtében.             
 Nem minden természeti csapás természeti ka-
tasztrófa, és nem minden katasztrófa teljes mértékben 
természetes eredetű. Oly sok természetes rendszert 
változtattunk meg kíméletlen terjeszkedésünkkel, hogy 
azok zavaró hatást kivédő képessége erősen csökkent. 
Az erdőirtás tönkreteszi a vízgyűjtő területeket, megnö-
veli az erdőtüzek kockázatát, és hozzájárul az éghajlat 
megváltozásához. A parti nedves területek, erdők fel-
számolása tönkreteszi a természet állóképességét a 
parti viharokkal szemben. Az emberi települések is ru-
galmatlanabbá váltak azáltal, hogy egyre több épít-
ményt, nagyobb gazdasági tevékenységet és több em-
bert helyezünk el védtelen területeken. A rendellenes 
természeti jelenségeket rendszerint olyan rövidlátó 
módszerekkel próbáljuk megelőzni, amelyek gyakran 
csak tovább súlyosbítják a helyzetet. A duzzasztók és 
gátak például megváltoztatják a folyók folyását, és nö-
velhetik az áradások és aszályok gyakoriságát és sú-
lyosságát. Az erdőirtás következtében fellépő áradások 
és földcsuszamlások nem korlátozódnak csak a fejlődő 
országokra. Az Egyesült Államokban a Csendes-óceán 
menti északnyugati területeken, ahol jelenleg évente 
sok száz földcsuszamlás követi egymást, egy tanul-
mány szerint az esetek 94 százalékában az ok a tarvá-
gás és a faszállító útvonalak kialakítása. Paradox mó-

don az erdők kivágása az aszályokat is súlyosbítja a 
száraz években, lehetővé téve a talaj gyorsabb kiszá-
radását. Ilyen szárazságok táplálták az 1997-98-as 
indonéziai és brazíliai rekorddöntő tüzeket. Ezek a ma-
kacs tüzek olyan trópusi erdőkben keletkeztek, ame-
lyek normális körülmények között túl nedvesek ahhoz, 
hogy kigyulladjanak. Ám amikor a fakitermelés és a 
mezőgazdasági célokra folyó területtisztítás feldarabol-
ta az erdőket, azok oly mértékben kiszáradtak, hogy a 
földnyeréshez szándékosan gyújtott tüzek könnyen 
elharapództak, és kicsúsztak az ellenőrzés alól. A fejet-
len erdőgazdálkodás is jelentős szerepet játszik a ter-
mészeti rend felbomlásában. Sok gazda úgy érzi, hogy 
a kommunizmus idején elkobzott erdőikben most ked-
vük szerint gazdálkodhatnak. Csakhogy elmaradt vagy 
elenyésző a faültetés, így az erdők csak fogynak. 
A szakemberek szerint korábban is előfordultak ka-
tasztrófák, akkor valószínűleg nem volt hozzá annyi 
újság, hiányzott a televízió, ezért nem szereztek róla 
tudomást az emberek. Mióta a világ világ, ettől sokkal 
nagyobb orkánok is lehettek itt a Kárpát-medencében. 
A természet változékony, ha a mi életünkben, a 40-50 
évben gondolkodunk, akkor is voltak nagyon száraz és 
csapadékos periódusok, amik váltották egymást, és 
voltak a mostanihoz hasonló természeti csapások.  A  
vízügyi és környezetvédelmi szakemberek szerint 
Kárpát-medence, a medence, nagyon változatos mete-
orológiai sajátosságokat eredményez. Nagyon nehéz 
prognosztizálni, hogy milyen lefutású lesz egy front, hol 
adja le a legtöbb csapadékot, itt kicsivel bonyolultabb a 
dolog, de akár a csapadékban, vagy a szélben, vagy 
különböző fajok felszaporodásában gondolkodunk, azt 
kell mondani, hogy ezek mind előre jelezhetők. Csak 
figyelnünk kell az előrejelzésekre, fa- és kőkitermelés 
során be kellene tartanunk a szakemberek javaslatait, 
tisztán kellene tartanunk folyópartjainkat, patakmedre-
inket, s lehetőségeink szerint egyen-egyenként véde-
nünk kellene a természetet. Örökség ez, amit ránk bíz-
tak, s amit egyszer gyermekeink számon kérnek tőlünk.
        
                  Simon Virág (a Sulinet nyomán) 

 
Hogyan határozzuk meg magunkat, mi nők? 
 

Szerepeink és küldetésünk 
 
   Életünk során az egyik legfontosabb döntés, amikor 
elfogadjuk, hogy teremtettségünkből adódóan nők 
vagyunk. Ezzel a tudattal és bizonyossággal keressük 
helyünket a „világban”, az emberek között. A Szent-
írásban számtalan példát találhatunk arról, hogy a 
Teremtő milyen elgondolással van a nőre nézve (pl. 
Eszter királyné, Sára, Deborah, Lídia, Mária és mások 
személyén keresztül, vagy éppen a Példabeszédek-
ben). 
   A tudomány azokat a viselkedésformákat, mintákat, 
melyek bizonyos meghatározott területre vonatkoznak 
és szinte mindenki számára ugyanazt az elvárást tá-
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masztják, szerepeknek nevezi. Tulajdonképpen, mint 
lényeges erőforrások vannak jelen a szerepek. És mi-
nél több, és önállóbb szerepet (pl. tanár, anya, feleség, 
nagymama, leány, nő-körbe járó stb.) tudunk magunké-
nak, annál több erőforrásunk van, és ha valamelyik 
szerep sérül, vagy megszűnik, még mindig marad még 
erőforrás (a témakör bonyolultabb és sokrétűbb, de 
most itt kiindulópontnak megfelelő). 
Gondoltunk arra, hogy ezek a szerepek mintaként előt-
tünk is „álltak”? –… gyerekként eljátszottuk, kipróbáltuk 
(-hattuk).  
   A szerep-viselkedés egyszerre egy ember sajátja és 
ugyanakkor a társadalomba való bekapcsolódás mód-
ja. A szerepeknek mindig is az volt a feladatuk 
(funkciójuk), hogy az egyének számára leegyszerűsítse 
a társadalmi szerkezetbe (életterünkbe, közösségbe) 
való élés technikáját, előreláthatóvá tegye az érintkezé-
sek lezajlását. 
   Lényeges fogalom a szerep mellett még a státus fo-
galma, hiszen egész sor szerep kapcsolódik egy stá-
tushoz (például – a tanárnő státushoz egyszerre kap-
csolódik az anya, a nő, a leány, szomszédasszony, 
stb.). A státus betöltésekor nem azonos viselkedéssel 
viszonyulunk egyik vagy másik emberhez.  
   Igen fontos kérdéskörnek tartom azt is, hogy milyen 
típusú szerepek vannak, és hogyan alakulnak ki, mi-

lyen dolgok határozzák meg kialakulásukat. A legelő-
ször kialakult szerep, amint azt már a legelején említet-
tem a nemi-szerep, de léteznek (a felsorolás kedvé-
ért…) velünk született szerepek, szerzett szerepek, 
generációs szerepek, rokonsági szerepek, foglalkozási 
szerepek, szituációs szerepek stb.    
   Fontos tudni arról is, hogy szerepkonfliktus  jelent-
kezhet akkor, amikor túl sokat vállal fel egyszerre a 
személy és nem számol azzal, hogy egyszerre nem tud 
két szerepnek megfelelni ( például - egy főnök, aki egy-
ben saját felettesei beosztottja is nehezen tud vezető is 
és alárendelt is lenni, vagy az a tanár aki hazaviszi ta-
nárságát és otthon nem anya, hanem tanár marad, 
stb.). A szerepkonfliktust onnan is felismerhetjük, hogy  
feszültséggel jár, csökken a figyelem és megfontoltság 
a viselkedésben, és csökken a teljesítmény is.  
   Felelősek vagyunk egymásért, és észre kell vennünk 
saját magunkban, vagy szeretteink életében a hasonló 
helyzeteket és segítséget kell nyújtanunk. Akár szak-
ember közreműködésével is... 
 A szerepek tehát erőforrások az életben, és az 
önazonosság megélésében segítenek, az egyszeriség 
és megismé-
telhetetlenség 
ennél sokkal 
több. 

Becsky Borbála, pásztorálpszichológus 

                        Családorvosi tanácsok  
 

    A magas vérnyomás 
    
    Habár nap, mint nap szembesülünk va-

lamilyen módon a magas vérnyomás kérdésé-
vel, legyen az rádió, az újság, családtag vagy a szomszéd, 
mégis úgy döntöttem, hogy erről a témáról írok néhány sort. 
   Mottó: „Segíts magadon, az Isten is megsegít” 
   Kommentár: Ha lemondasz testi-lelki egészséged megőrzé-
séről, lemondasz Atyádról, a Teremtődről. 
   Nagyon sokszor szembesülök azzal a problémával, hogy 
maguk a magas vérnyomástól szenvedő betegek nem veszik 
komolyan betegségüket és az orvosi tanácsok ellenére, olyan 
elemi hibákat követnek el, melyek veszélyeztetik egészségü-
ket. Nem a betegség tüneteire, kezelésére fogok kitérni, ha-
nem a megelőzésre, prevencióra. 
   Elsődleges prevención értjük azokat a cselekvéseket, ame-
lyek révén megakadályozhatjuk valamely betegség kialakulá-
sát. Ismerve a rizikótényezőket, szükséges, hogy:  
 – magas vérnyomású szülők esetén gyakrabban méressünk 
vérnyomást, legalább kétszer egy évben 
 – megfelelő életmódot folytassunk, hagyjuk el a cigarettá-
zást, mértéktelen alkoholfogyasztást, a feketekávét 
 – óvakodjunk a zsíros, kövér húsoktól és ételektől 
 – mozogjunk, kocogjunk 
   A másodlagos prevenció a már meglévő betegség gyógyí-
tására vonatkozik, hogy megelőzhetőek legyenek annak szö-
vődményei: szív, és ér megbetegedések, vesebetegségek, 
látószervi, és központi idegrendszeri megbetegedések. 
   A harmadlagos prevenció a kialakult szövődmények keze-
lését jelenti azok meggyógyulásáig, vagy legalább a tünetek 
enyhítését, akár azok visszafejlesztését célozza meg. 
   Mindezek után olyan hibákra térnék ki, melyek a másodla-
gos prevenció során fordulnak elő és sokszor bosszantó felü-
letességben nyilvánulnak meg a beteg részéről saját magával 
szemben. 

A már hipertóniás betegnek legalább hetente, vagy tíznapon-
ta rendszeres vérnyomásmérésre kell jelentkeznie. Ez által a 
családorvos ellenőrizni tudja a bevezetett gyógyszeres keze-
lés hatásosságát, a szükséglethez tudja igazítani a gyógy-
szeradagolást (dózist), módosításokat tud alkalmazni a beteg 
visszajelzései alapján. 
Nem ritka hiba, hogy a kiírt kezelésben a beteg vakbuzgón 
megbízik, és amikor hónapok, vagy akár évek elteltével vala-
milyen ok folytán orvosi vizsgálatra kerül, kiderül, hogy az 
bizony nem vált be. 
   Egy másik hiba, hogy amikor orvosi ellenőrzésre jelentke-
zünk, nem vesszük be a kiírt gyógyszereket, hadd lássuk 
nem gyógyultunk-e meg, esetleg nem hagyhatjuk-e ki azo-
kat? Ha az orvos nem figyelmes, becsapjuk őt is, de magun-
kat is, mert magas érték esetén hatásosabb gyógyszert fog 
kiírni, bár erre lehet, hogy nincs is szükségünk. Egy másik 
ehhez kapcsolódó tévedés, amikor az orvos tudta nélkül 
olyan készítményeket használunk, melyek befolyásolják mind 
a vérnyomást, mind a szívműködést, az orvos pedig 
„kínlódik” ezek kordában tartásával, mindaddig, amíg ki nem 
tudódik a turpisság. Példa erre a Distonocalm nyugtatóként 
való szedése. 
   Még számos hibát lehetne felsorolni, de egy jó tanáccsal 
szeretném befejezni soraimat. Tiszta szívből kérek minden 
vérnyomásos beteget, ne bízzon abban, hogy ő maga érzi, 
amikor baj van, és csak akkor kezelje magát. A magas vér-
nyomásnak nincsenek kötelező tünetei, nagyon sokszor tü-
netmentesen zajlik. Az olyan általános tünetek, mint fejfájás, 
szédülés, tarkómerevség, izzadás, bőrkipirulás, gyengeség, 
remegés, számos más esetben is jelentkezhet, melyek közül 
csak egy néhányat említek: alacsony vérnyomás, alacsony 
vércukorszint, emésztési zavarok, idegkimerültség, 
szpondilozis, stb. 
A magas vérnyomás, mint betegség nem gyógyítható, csak 
kezelhető, ezért keressük fel minél gyakrabban családorvo-
sunkat. 
Isten adjon egészséget minden olvasónak! 
                                                                 Dr. Moldován László  



Elkészítés: Színezd ki az alábbi áb-
rát, majd a vastag vonal mentén fi-

gyelmesen vágd ki. A szaggatott vo-
nalak mentén tűrögesd meg, a szé-
leken lévő füleket ragasztózd meg, 

majd illeszd össze.  
Javaslat: Ha azt szeretnéd, hogy 

édesanyád vagy nagymamád lapja 
egészben maradjon, akkor kopí-

rozd, vagy fénymásold le az ábrát 
egy vastagabb rajzlapra és abból 

készítsd el a bárkát.  
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Állatok a bárkában 
 
Kis cédulákat készítünk úgy, hogy két-két cédulán 
ugyanaz az állatnév szerepeljen. 
 
A gyerekek kihúzzák egy kalapból a cédulákat, majd 
felállnak egymással szemben, két sorban. Mindenki 
annak az állatnak a hangját utánozza, amelyiknek a 
nevét húzta. A nagy hangzavarban az állatok keressék 
meg a párjukat. Akik megtalálták, leguggolnak. 
  
 
Újabb cédulahúzással meg lehet ismételni a játékot. Ha 
egy gyerek ugyanazt az állatot húzza, mint korábban, 
húzzon helyette másikat. 
 
A játék tovább építhető az állatok mozgásával: minden 
pár az adott állat mozgását utánozva keresi párját.  

Étkezés*Étkezés*Étkezés*Étkezés*Étkezés* 
 
Csak kézmosás után ülj az asztalhoz, miután hölgypartnered is elhelyezkedett.  
Közös imádság a terített asztal felett – sose feledjük! 
Tálaláskor hölgyeké és idősebbeké az elsőbbség. 
Ha már tálaltál, ne ess rá rögtön a tányérra, várd meg az asztalközösség minden tagját.  
Ne beszélj tele szájjal! Ne hadonássz az evőeszközökkel! 
Hangkíséret nélkül (csámcsogás, szürcsölés) egyél! 
Köhögés, tüsszentés, orrfúvás esetén fordulj el az asztaltól, s használd a zsebkendődet! 
Kenyeret csak a kosárral együtt kínálj!  
A használt evőeszköz helye a tányéron és nem az abroszon van.  
A fogpiszkálót, ha használod, a másik kezeddel takard el! Használat után ne hagyd a szádban. 
Amit már megérintettünk, vegyük is ki. Ne válogassunk. Amit kitálaltunk, illik is megenni! 
Mielőtt a családanya, vagy a vendéglátó hölgy asztalt bontana, imádsággal fejezzük be az étkezést.  
Az étkezési illemszabályokhoz sorolhatjuk a rágógumi rágást is. Napjainkban nagyon elterjedt szórakozás. 
Bárhol légy, diszkréten rágjad, nem csámcsogva. Semmi esetre se rágjad, ha olyan közösségben vagy, ahol má-
sokat zavarhat. Tilos viszont templomban, színházban, előadásokon, iskolai órákon, gyűléseken, egyéb összejö-
veteleken rágógumit majszolni. Az elhasznált rágóguminak a szemeteskukában a helye, ne ragaszd a székre 
vagy pad aljára, mert anyagi következményei is lehetnek, ha például valaki, esetleg éppen te beleülsz. 

 KIS ILLEMTAN 

Szerkeszti Czirmay Izabella  

NOÉ BÁRKÁJA  NOÉ BÁRKÁJA  NOÉ BÁRKÁJA  ���� 
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„Vége van a nyárnak, 
hűvös szelek járnak…” 
és kezdődik az iskola. Kissé összeszorul a gyomrunk, 
mert kiderül, hogy a nadrág a gyermek „bokáját legye-
zi”, szűk a blúz, feszül a kabát, de ezeken túl a tansze-
rek ára riasztgat a legjobban. Osztunk, szorzunk, s ki-
derül, mégis futja mindenre a pontos beosztás révén.  
Mint minden kezdetkor, célokat és feladatokat eszelünk 
ki. Iskolakezdéskor pedig ilyen gondolatok születnek: 
„Az idén szigorúbbnak kell lennem a gyerekkel. Jobban 
és többször fogom ellenőrizni a munkáját. Gyakrabban 
megyek be az iskolába, stb.… stb.” mert ugye, hogy a 
Kovácsék gyereke az idén is jobb bizonyítványt vitt 
haza, mint a miénk, többször említették a nevét az év-
zárón… 
 És máris elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahonnan 
nehéz visszatérni az arany középútra. Olyan világot 
alakítottunk ki magunk körül, amelyben a dolgokat, 
helyzeteket, mindent megítélünk, osztályozzuk a jó és 
rossz között. Fel se merül, hogy létezik egy sokkal hu-
mánusabb és valódibb megítélés is, a MÁS. A mi gye-
rekünk se nem rosszabb, se nem jobb, mint a többi, 
hanem más. Lehangoló látványt nyújtanánk, ha min-
denki egyforma lenne. Lelkünk mélyén tudjuk, látjuk 
csemeténk jó tulajdonságait, de „okos” elménk mindig 
összehasonlít, mert színesebbnek látjuk a kerítésen. 
túli világot. 
 Egy még nagyobb tévedés, hogy megállapításain-
kat eredményét ki is mondjuk, mégpedig gyermekünk 
előtt, vagy ilyen-olyan módon éreztetjük vele. Súlyos 
terhet akasztunk ekképpen a nyakába. Gondoljuk csak 
el, ha férjünk a szomszéd feleségét dicsérné. A gyer-
mek nem tud védekezni és a helyzetet úgy próbálja 
megoldani, hogy versengeni kezd a Kovácsékéval. Le-
het, hogy megtalálja magában azt az erőt, amellyel 
sikert ér el, de a fordítottja sokkal gyakoribb és veszé-
lyesebb. Lehet, hogy a versengésből vesztesen, testet-
lelket összetörten kerül ki, és vesztes marad egész 
életére, mert a kudarcot sosem tudja feldolgozni. Gon-
doljunk csak vissza saját versengéseinkre. A versen-
géshez mindig két ember kell: én, aki versengek és ő, 
akivel versengek. Mindig hozzá kell igazítanom maga-
mat. Mindig őrá kel figyelnem és nem magamat próbá-
lom megismerni, fejleszteni, tisztelni. Ő fontosabb lesz, 
mint én! 
 A versengés lényegében egy harc, amelyben ellen-
felek vesznek részt. Mindig résen kell lenni, ami fárasz-
tó és önemésztő minden területen. 
Szomorú képet nyújt az az osztályközösség, amelynek 
tagjai a közös, örömteli, felemelő értékű munka helyett, 
egymást letiporva akarnak előbbre jutni. 
 Felmerül a jogos kérdés: Mi a megoldás? Elsősor-
ban a célt kell pontosan meghatározni. Azt szeretnénk, 
hogy gyermekünk békés lelkű, munkát és tanulást ked-
velő, a közösségben helyét meglelő, önmagát értékelni 
tudó felnőtté váljon. Ezekhez az értékekhez ő fel kell 
nőjön. Az útját viszont nekünk, szülőknek kell egyen-
getnünk. Hogyan? 
 Az elismerő szavaink révén fejlődik a gyerek öntu-

data és önértékelése. A dicséret balzsamként hat rá. 
(Ránk is!) Ha figyelünk rá, értékeljük, amit csinál, érzi, 
hogy szeretjük. Dicséretünk legyen reális; ne dekával 
mérjük, de ne is zúdítsuk rá minden apróságért. Pszi-
chológusok szerint, csak akkor alakul ki pozitív önérté-
kelése és akkor érzi boldognak magát, ha megküzd a 
feladatokkal, eredményesen tevékenykedik valamilyen 
területen, saját erőből éri el eredményeit, tudván, hogy 
bátorítjuk, segítjük, ha szüksége van rá. Méltányoljuk 
igyekezetét is. A siker nem mindig az első próbálkozás 
után következik be. A többszöri nekifutás kitartásra 
tanítja. 
 A sikerei szemünkben lehet, hogy semmiségnek 
számítanak, de önmagához mérve nincs kizárva, hogy 
csúcsteljesítményről van szó. Elismerésünknek adjunk 
hangot! Ne fukarkodjunk vele, tanítsuk meg örülni ezek 
hallatán. 
 Tegyünk elismerő megjegyzést a társai jó eredmé-
nyeire is. Érdeklődjünk a közösség munkája iránt. Igye-
kezzünk, hogy az osztály rendezvényei az ő igényeit 
elégítsék ki, segítsünk ezek megszervezésében, be-
vonva minél több szülőt. E tevékenységek kezdetekor 
mondjuk ki elismerő szavainkat, hogy érezzék, érdekel 
a munkájuk, követjük botladozó lépéseiket, és büszkék 
vagyunk rájuk, mert nekünk ők a legkedvesebbek. 
Gyengébb lépéseiket nem ítéletként, hanem új nekifu-
tás kezdetének tekintjük.  
 A teljesítményközpontúság (jó jegyek) ne legyen 
elsődleges cél. Ez csak akkor következik be, ha bízik 
magában, hiszi, hogy a jó eredmény munkája méltó 
jutalma, és mi szülei tudjuk, hogy ez így van. Ezeket a 
gondolatokat próbáljuk megbeszélni a többi szülővel is. 
Meglepetéssel fogjuk tapasztalni; mások is küszködnek 
velük. Hozzájárulunk ekképpen egy olyan közös célú 
támogatás kialakításához, amelytől gyermekeink csil-
loghatnak. 
               Páll Irén                                                                                                                 

Versengés vagy elismerés? 
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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 
 
 

 Ötletek kezdőknek és haladóknak 
 
 - Az almás sütemények aromásabbak lesznek, ha a megtisztított almaszeleteket, vagy 
cikkeket először néhány percig fehérborban áztatjuk. 
- A vagdalt dió vagy mogyoró a sütőben is megpörkölhető. Egyszerűen szórjuk a tepsibe, 
egyenletes rétegben terítsük el, és 200 fokon 8-10 percig pirítsuk. 
- A tojáshab porcukor hozzáadásával sikerül a legjobban, mivel ezeknek a szemcséi 
gyorsan feloldódnak. 
- A kelt tészta sikerének titka a hozzávalók hőfokában rejlik: mindegyik szobahőmérsékle-
tű legyen. A tészta gyúrása és kelesztése közben ne nyissunk ki sem ablakot, sem az 
ajtót, nehogy a helyiség kihűljön. 
- A beáztatott, majd feloldott zseléport mindig csak addig hevítsük, amíg fel nem forr. Kü-
lönben könnyen elveszíti zselírozó hatását.  
- A nyers keverék elsimításához a legalkalmasabb eszköz a tésztalapát. Könnyebben és 
szebben dolgozhatunk vele, ha előzőleg lisztbe mártjuk. 
- Az élesztő jobban kifejti kelesztő hatását, és könnyebben eloszlik a tésztában, ha elő-
ször cukorral és kevés langyos vízzel vagy tejjel elkeverjük. 
- A gyümölcsöt mindig leszárazás és kimagozás előtt mossuk meg, máskülönben kicsu-
rog a leve, valamint túlságosan kiázik a vízben. 
- Ha a meggyet piskótába akarjuk keverni, hempergessük meg lisztbe, így nem fog le-
süllyedni. 
- A piskóta nem esik össze, ha a sütő ajtajához egy szál gyufát teszünk. A fölösleges gőz 
eltávozik, és nem lapítja le a tésztát. 
- Hogy az ecetben eltett uborkát megóvjuk a penésztől, tegyünk egy kis zacskóba mustár-
magot és helyezzük el az uborka közé. Akkor mindig friss és penésztől mentes marad. 
 
 Így főzünk mi – be! 
             
             Ecetes szilva 
A magvaváló szilvát óvatosan mossuk meg, hogy a hamva rajta maradjon. Tegyük üvegbe és a következő folyadék-
kal öntsük le: 1 liter víz, 70 dkg cukor, 3 dl ecetet forraljunk össze, adjunk hozzá fahéjat, szegfűszeget. Másnap kös-
sük le az üvegeket, és tegyük őket helyükre. 

 
Marinált vegyes zöldség 

Hozzávalók: 2 fej karfiol, 60 dkg sárgarépa, 3 piros paprika, 3 cukkíni, 30 dkg apró vöröshagyma, 40 dkg csiperke-
gomba, 1-1 csokor rozmaring és kakukkfű (csombort), 1 fej fokhagyma, 2 liter zöldségerőleves, 4 citromkarika, 4 ba-
bérlevél, 5 evőkanál ecet, fél liter olaj, só, őrölt bors. 
A megtisztított, megmosott karfiolt nagyobb rózsákra szedjük. A meghámozott sárgarépát, a kicsumázott paprikát és 
a megtisztított cukkínit megmossuk, durvára feldaraboljuk. A hagymát és csiperkegombát megtisztítjuk és felvágjuk. 
A kakukkfüvet és rozmaringot megmossuk, a fokhagymagerezdeket félbevágjuk. A felforralt levesben a karfiolt kb. 6 
percig főzzük, majd kivesszük és nagy befőttes üvegbe rétegezzük. A zöldségeket egymás után előfőzzük: a paprikát 
3 percet, a cukkínit és gombát 1 percet, a sárgarépát és hagymát 5 percet. Ezután a fokhagymával, citromkarikákkal, 

rozmaringgal, kakukkfűvel és babérlevéllel üvegekbe rétegezzük. A levest elkeverjük 
az ecettel, sóval, borssal ízesítjük. Végül belevegyítjük az olajat, és a zöldségekre 
öntjük. Kb. 24 órát állni hagyjuk.  
Paradicsompaprika (gogos) eltevése 
Hozzávalók: 5 kg paradicsompaprika, háromnegyed liter ecet, negyed kg cukor, 5 
kanál só, 2 kanál olaj, babérlevél, bors, torma karikára vágva.  
A paradicsompaprikát megmossuk, kicsumázzuk, szeletekre vágjuk, hozzátesszük a 
megtisztított, karikára vágott tormát, ecetet, olajat sót, borst, cukrot, babérlevelet. 
Estétől másnapig állni 
hagyjuk, közben többször 
megkavarjuk. Üvegekbe 
tesszük, ráöntjük a levét 
és lekötjük.  
 

  Kiadja a Marosi Református Egyházmegye Nőszövetsége.     
  Munkatársak:  Borsos Melinda, Czirmay Izabella,                                                                              
              Tatár Mihályné, Simon Virág.                                                
  Tördelés: Székely Ferencz   Borítólap: Orbán Tibor   
  Cím: Marosvásárhely, Bernády tér 3 szám. Telefon: 214975 
  ISSN: 1583-1329  
  Készült a marosvásárhelyi Ansid nyomdában 


