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   Az ünnepek legmeghittebbje a Karácsony. Családi, 
közösségi együttlétek tűzmelege. Bárcsak egész évben 
érezhetnénk ezt a meleget. Űgy tűnik, hogy megtartható 
ez a meleg, meghitt békesség közöttünk. Szimbólumok 
és valóságélmény keveredik egybe: csillag, világos-
ság, bölcső és fenyőillat mellett az Úr Isten ígére-
tei, kegyelme és irgalma, az igazságnak jelenlé-
te, a megbocsátás és megbékélés pillana-
ta. 
   Miért is van szükségünk erre az ünnepre, és 
hogyan is tehetjük családunkban, földi egyhá-
zunkban igazivá ezt az ünnepet? 
   Volt idő, mikor Isten szabadon érintkezett 
az emberrel, belső közösségben élt vele, 
míg a bűn össze nem törte kapcsolatuk 
meghittségét. Istennek fájdalmat, az 
embernek szenvedést hozott ez az ösz-
szetöretés. Azóta is siratjuk mindezt.  
   „Az Ige testté lett, és lakozott közöt-
tünk” (Jn. 1, 14). Isten rombolta le a 
válaszfalat: embert küldött Jézus 
Krisztusban Az Ő érkezése beborít 
és véd, mint anya gyermekét. Más 
fordításban így olvashatjuk: ”Az Ige 
testté lett és sátorozott (eokéna) mikö-
zöttünk” Még közelebb áll hozzánk 
Jézus, mint az ószövetségi szent 
sátor. Magára vette emberi 
természetünket és lényegün-
ket. Így közöttünk lakozik. 
Valamikor, Mózes idejében a főpap egy évben egyszer 
ment a sátorba és vitte a nép gondját-baját az Úr színe 
elé. Most viszont mindenki láthatja a sátort, láthatja 
Krisztust. A Jelenések könyve tovább viszi a gondolatot, 
és jelen időben fogalmaz: „Velünk van” – Immánuel, ve-
lünk az Isten. Velünk időzik, azaz nem az ünnepek Iste-
ne Ő, hanem a hétköznapi életünké, csatáink és győzel-
meink Istene. Számíthatunk rá, építhetünk rá. Beépülhet 
az életünk minden apró, jelentéktelen szakaszába.  
   Jézus ittléte – az Ő sátora MA. Holnap pedig az új Je-
ruzsálem képe vár ránk. Hogy mi történik ma itt Jézussal 
és velünk, azaz köztünk, az meghatározó arra nézve, 
hogy mi lesz majd ott, ahol az „új ég és új föld” létrejön. 
Karácsony mindenkié – azoké is, akik csak ünnepnap-
okon keresik fel az egyházat, így gondolnak Istenre.      

Az új Jeruzsálem pedig csak azoké „akik győznek”, akik 
valóban várják Jézust, akik szomjaznak a Tőle kapott élő 
víz nélkül, akik nem tudnak már biztonságban élni, ha 
Jézust nem tudják közöttük lakozónak érezni. Lakva is-
merjük meg Őt is. 
   Csendesedj el testvérem te is a kislámpád fényénél, 
vagy egy gyertyaláng mellett és ismerd el, hogy Ő az Úr. 
Csak vele van jelened és lesz jövőd. Történt vagy történ-
het bármi körülöttünk, velünk, Ő annak a közepében van 
(Zsolt. 46.). Reménykedj és mondd tovább! 
   Egy zsidó Tóra-őr mondta egyszer nekem: „Milyen jó 

maguknak, keresztyéneknek, mert vannak örömün-
nepeik. Mi mindenkor csak szomorúságra emlékez-
hetünk – és várakozásban élünk. Sose látjuk a Mes-

siást.” 
   Mi tudjuk és látjuk Őt. A Messiás eljött. Jézus 
a kegyelmes, dicsőséges, igazságos Úr. Ben-
ne Isten minden tulajdonsága megelevenül. 

Félelmetes és nagyszerű egyszerre. Olyan 
igazság, mely nem vádol bennünket, ha-
nem felszabadít, melyet átjár a szeretet és 
irgalom Lelke. Augustinus mondta: „Tudom, 
hogy nem eshetek az ítélő Isten kezéből 
csakis a kegyelmes, irgalmas Isten kezé-
be.” 

Csendesedj el testvérem és ismerd el, 
hogy Ő az Úr. Ő megelőzött már 
szeretetével és ismer téged. Tudja 
kinek az oldalán állsz. Ő ott állt böl-
csődnél – mint most te a jászolágy-
nál. Ő ott lesz halálodnál, hogy ott 

lehess az új Jeruzsálemben. Isten 
megjutalmazza hűségünket, és nem kér 

lehetetlent tőlünk. Mert bennünk kell meg-
születnie a Krisztusnak. Mert nekünk kell 
Isten templomává lennünk. A változás 

csakis bennünk kezdődhet el.  
   Mit tehet a ma embere, akivel ma Isten sátora van Jé-
zus Krisztusban? Hagyja Istent munkálkodni - közeledni 
az Igéből, a prédikációból, az ima csendjéből. Vigyázzon 
az egyház, és lelki temploma tisztaságára. Szabaduljon 
fel a bálványoktól, a vitáktól, a széthúzásoktól, az emberi 
agyafúrtságoktól. Munkálkodjon a megbocsátáson és a 
békéltetésen. Vesse el az ellenségképet, bontsa le a 
falakat. 
   Hadd éljen az Ige bennünk és mi Őáltala. 
   Adjon Isten csendességet, bűnbocsánatot otthoni, kö-
zösségi és egyházi életünkben, hogy készüljünk, mint 
győztesek a ma ünnepére és a jövő találkozására. Áldott 
ünnepeket! 
                                                               Lakatos Gabriella  

  

 
Imé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei  

 
lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. (Jel. 21:3)  

 A karácsonyi sátor 
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Kasza-Marton Lajos 
 

Utak fehér szőnyegénUtak fehér szőnyegénUtak fehér szőnyegénUtak fehér szőnyegén    
 
Ünneplőbe öltözött 
szelíd házsorok között 
követem friss nyomát a hóesésnek. 
 
Az úton gondolat szalad - hallom 
amint az emberek hívő hangon 
Karácsonyról mesélnek... 
 
- A roppanó hó dallamában 
vajúdást üzen az esti szürkület. 
Utak fehér szőnyegén járok 
s gondolataim közt viszem az új éneket. 
 
Még nem volt elég az útból, 
még csak pár órás ez a fehér üzenet. 
Az ünnepből úgy szeretnék megőrizni 
minden képet, minden múló ütemet... 
 
 

Karinthy Ferenc 

                   Karácsonyi mese 

    
R. volt a legkomiszabb, legerőszakosabb gép-
kocsivezető Pesten. Senki őt meg nem előzhet-
te, és ha netán mégis, R. visszaelőzött, kiszorí-
totta, leszorította, még oda is ordított, hogy mar-
ha. A járdasziget mellett gyorsított, a zebrán 
szétfröccsentette a gyalogosokat, cikázva s öt-
letszerűen váltogatta a sávokat, nem adta meg 
az elsőbbséget, jobbról-balról betört a forgalom-
ba, de senki őelé nem kerülhetett, még a mentő-
autó se, sötétben fényszórójával elvakította a 
szembejövőket. Számtalan esetben bírságolták 
meg gyorshajtásért, veszélyeztetésért, hatósági közegek sértegetéséért. 
   Karácsony estéjén idős, beteges édesanyjától, aki Budán lakott, az Erzsébet-hídon át hajtott 
Fiatjával haza a családjához. A templomi gyertyák, felfüggesztett lámpafüzérek, a kirakatokban 
a földíszített, kivilágított fenyőfák ünnepi hangulatba ringatták. Gyöngédség fogta el, elhunyt 
hozzátartozóira gondolt, és feleségére, erre a szent asszonyra, apró, ártatlan gyermekeire: 
meghatottságában szerette volna átölelni a világot. 
   A Semmelweis utcából egy Trabant dugta ki orrát, és készült balra kanyarodni az Astoria fe-
lé. Előbb nekiindult, majd észrevéve az ő Fiatját, mégis megtorpant. Hülye állat, mormogta R., 
de aztán levette lábát a gázpedálról, és intett a Trabantnak, hogy tessék, csak ön után.     
Emelkedett lélekkel, karácsonyi áhítatban ért az övéihez: tett valamit az emberiségért. 
 

Minden  
kedves olvasónknak 

Istentől áldott 
 karácsonyi ünnepet 

és boldog új esztendőt 
 kívánunk! 

 
Mária és Márta magazin 

 
****    
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   A Faág mérhetetlenül felháborodott, amikor letörték a 
törzsről. Tél volt, éppen mélyen aludt, álmában virágait len-
gette a szél, és a darazsak zsongó zümmögésével volt tele 
a világ. Azt sem tudta, hol van. Hideg és sötétség és tél 
mindenütt. Az Ember csattogva tördelt újabb ágakat, miköz-
ben bocsánatkérően suttogta: - Ne haragudjatok, tüzet kell 
raknom, kell a fényetek és a meleg!  
   Nagy halom ágat tört így le, és elment parázsért. Az ágak 
csak hevertek tehetetlenül. A Faág zsörtölődni kezdett, 
mert az ember előtt csak nem szólhat, hát fújta most dühö-
sen:  
   - Miféle eljárás ez velünk, fákkal? Most fűtsünk, de kér-
dem én: ki hoz tavasszal virágot, ki érlel gyümölcsöt egy 
nyáron át, hogy ősszel csodájára járjanak?  
   Az Öregág válaszolt:  
   - Az a dolgunk, hogy szolgáljuk az Embert. Ha kell, akkor 
gyümölcsöt hozunk, ha kell, akkor elégünk.  
   A Faág elhallgatott. Az Öregággal nem lehet vitázni, a 
múlt nyáron hagyta, hogy a kismadarak mély odút fúrjanak 
rajta, és ott lakjanak. Sose törődött magával. Most sem. De 
nem kell őt követni! És a Faág elhatározta: csak azért sem 

fog elégni! Égjen az 
Öregág, meg a többiek!  
   Az Ember sietve meg-
érkezett. Ügyes kis cse-
répedényben parazsat 
hozott. Pillanatok alatt 

összerendezte az ágakat, a vékonyakat, a vastagokat - és 
hamarosan pattogott a tűz. Kesernyés, könnyű füst után 
fellobogtak a lángok.  
   A Faág körülnézett. Valami barlang bejáratánál lehettek. 
De nem nagyon nézelődött, - védekezett. Az összes ned-
vességével hadakozott a tűz ellen. Nem, és nem akart égni!  
   Az Öreg lángja magasba csapott - és boldogan lobogni 
kezdett, miközben sisteregve suttogta: - Ó, de gyönyörű! Ó, 
de boldog vagyok, hogy láthatlak!  
   A Faág elképedt. Mit lát ez a bőszen lobogó Öregág? És 
sorban a többi ág is magasra szökő lángolással ujjong! - Mi 
van itt? A Faág próbált a többiek tüzénél valamit leselked-
ni , de csak a vastag sziklafalakig látott: nem volt lángja. 
Minden ág lángja magasan lobogott , és valami csoda foly-
tán ez a lobogás nem szűnt. És a lánggá lett ágak nagyon 
halkan, nagyon meghatottan énekeltek!  
A Faág most már akart égni! De nem bírt. A többiek mesz-
sze, a magasba égtek, mitől gyulladjon ő itt meg? Próbált 
beljebb gurulni, de semmi sem sikerült. Ekkor, maga is 
meglepődött - sírni kezdett. Bánta konok önzését, amivel 
csak annyit ért el, hogy nem lehet részese ennek az éneklő 
lángolásnak! És a végén kidobják majd a hideg télbe, mert 
semmire sem jó, lobogni sem tud. Nyöszörögve sírt.  
   Az Ember meghallotta, és odaguggolt eléje. Mintha értet-
te volna síró jajongását. Megfogta a könnyes Faágat, és a 
végét beletartotta a tűzbe. Aztán amikor látta, hogy égni 
kezd, magával vitte. Be, a barlangba. A tartóra tette, a ma-
gasba. A Faág pedig nagyra nyitotta lángszemét. Először 
az Asszonyt látta meg. Valami szalmaágyfélén ült, és hal-
kan énekelt. Az ember mosolyogva nézte. Csak aztán látta 
meg az Asszony ölében a Gyermeket. Kicsike volt, ó, mi-
lyen kicsi! Persze, hogy kell neki a meleg! Ó, hát mi lenne 
vele ebben a zord télben? A Faág a legszelídebb lángjával 
égett, hogy föl ne ébredjen álmából Az, Aki a legkisebb 
most, de mégis neki zeng altatót az égiek és földiek kórusa.  
 

Dsida Jenő 
 

Itt van a szép karácsonyItt van a szép karácsonyItt van a szép karácsonyItt van a szép karácsony    
 
          
Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e? 
 
Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született. 
 
Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhítat 
minden szívet átitat. 
 
Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép. 
 
Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született! 

Hajdu Júlia:  

  A  f a áA  f a áA  f a áA  f a á gggg 
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   Advent első gyertyáját meggyújtva, 
gondolom, mindenki előre vetíti a 
következő időszak rá háruló felada-
tait egészen karácsonyig. Tudjuk, 
hogy felgyorsul ilyenkor az idő, sür-
get a takarítás, jön a disznóvágás, 
kigondoljuk az ünnepi menüt, és 
még mindig hátra van a legnagyobb 
gond: az ajándékozás. Ekkor döbbe-
nünk rá, hogy sok a vásárolnivaló, 
futkározunk a boltokban és megálla-
pítjuk: minden van, csak ami kellene, 
az hiányzik. Végelkeseredésünkben 
megveszünk valamit, akármit, amiért 
később lehet bánkódunk.  
   Ajándékozni öröm, szoktuk mon-
dani, de nem mindig így éljük meg. A 
mi családunkban a karácsonyi vá-
sárlás már húsvét után elkezdődik. 
Ekkor kezdjük figyelni, ki mit szeret-
ne, mi az óhaja, mire lenne szüksé-
ge, és lassan kezdünk vásárolni. 
   Népes család vagyunk, (10-12-en 
álljuk körbe a fát), így ésszerűbb 
időben nekifogni… Ősz fele már 
megírjuk a levelet az angyalnak. Az 
a jó, hogy a levélre fel lehet írni min-
dent, mérettől, ártól függetlenül. Min-
denki ír levelet, kicsi és nagy egy-
aránt. Természetesen, nem fog min-
den a fa alá kerülni. Figyelembe 
vesszük a legszükségesebbeket, a 
leghasznosabbakat, de nem téveszt-
jük szem elől a célt: örömöt szerezni 
szeretteinknek. A nagyon szükséges 
dolgokat úgyis megvesszük évköz-
ben. Nálunk az örömöt nem az aján-
dék ára határozza meg, hanem az, 

hogy valamikor, valaki meghallotta, 
mit szeretnénk, mit kívánunk. Sosem 
törődünk azzal, hogy más családok-
ban milyen drága ajándékokat adnak 
egymásnak. Gyermekeink ezt így 
örökölték tőlünk és így természetes 
nekik. 
   Vásárlás után az ajándékot cso-
magoljuk és címkézzük. Fontosnak 
tartom a csomagolást. Ízléses, ötle-
tes, az ajándék tartalmára utaló dísz-
papír nagy választékban vásárolható 
a boltokban. Címkézés azért is hasz-
nos, mert így tudjuk nyilvántartani 

kinek vásároltunk már. Én külön név-
sort vezetek, hogy ha egy szép aján-
déknak valót látok, tudjam, kinek 
lehet megvenni. Itt említem meg, 
hogy azokban az időkben, amikor 
szinte semmit sem lehetett a boltok-
ban vásárolni, mindenkinek magam 
varrtam ajándékokat (kötényt, meleg 
inget szibilből, gyerekkabátot kis 
plédből, kézelőnek a kinőtt harisnya-
nadrág szárát téve, díszítésként fa-
karikát használtam), csak ötlet és idő 
kérdése az egész. 
   Ekképpen, időben előkészülve, 
izgatottan várjuk a Szentestét. A 
nagy napon négy generáció gyűl 
össze a nagyszülők (akik már déd-
szülők) otthonában. A „késő kásák” 
még csomagolópapír után kutatnak. 
A konyhából finom illatok szállnak. 
Az ifjabbak feldíszítik a fát és lassan 
mindenki alája csempészi ajándéka-
it. Ekkorra a harangok istentisztelet-

re hívnak. Hazatértünkkor koccintás 
és máris csenget az angyal. A kiseb-
bek – mert hála Istennek mindig van-
nak kicsik a családban – nagy izga-
lommal rohannak a szobába és láss 
csodát: ott a karácsonyfa, égő gyer-
tyákkal. Elénekeljük a Mennyből az 
angyalt, és kezdődik a csomagok 
kiosztása. Ez a feladat mindig a csa-
lád legkisebb tagjáé. Ő viszi oda 
mindenkinek és megvárja, amíg ki-
bontja, lefényképezzük a meglepe-
tés-örömet, majd jön a következő. 
Közben a nagyszülők finom, nemes 
borát kóstolgatjuk. 
    Pár órát tart a csomagok kiosztá-
sa. Együtt örülünk mindenkivel.       
A végén mindenki megköszöni min-
denkinek az ajándékot, és nem fe-
lejtjük el meghálálni a Gondviselő-
nek azt a bőséget, amiben részünk 
van. Ennek a bőségnek a látványa 
egész évben megmarad az emléke-
zetünkben, ez a tudat hoz minden 
családtagunknak elégedettséget az 
életébe. 
A nagymama finom vacsorája már 
csak hab a tortán. 
Vacsora után otthonunkba térünk és 
összegezzük: a legszebb ajándék, 
amit adhatunk gyermekeinknek és a 
körülöttünk élőknek az a szeretet, 
amely több generációt képes össze-
tartani. Ez a legértékesebb útravaló. 
   Családunk példája, tudom, nem 
egyedülálló. Azt is tudom, sok he-
lyen ennek az ellenkezője történik. 
Változtatni, viszont mindig lehet, ha 
van akarat, szeretet és bátorság. 
    Kívánok mindenkinek békés,    
boldog és áldott Karácsonyt! 
                                             Páll Irén                                                                
 

Karácsonyeste jöjj el már,  

mi tiszta szívből várunk! 
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Reménnyel tölt el minden, 
amivel találkozom 

 
Dr. Tapolyainé Bartha Gizellát sok erdélyi gyülekezetben 
ismerik, találkoztak vele személyesen vagy hangszalag-
ra rögzített bizonyságtételei, könyvei által. Beszélgeté-
sünk alkalmával életéről faggatom. 
 
Miként került Amerikába a Tapolyai család? 
- 1967-ben Magyarországon nagyon sok lelkészt börtön-
be zártak. Nehéz évek voltak ezek. Hívő emberek lévén, 
gyülekezetünk aktív tagjai voltunk. Szegényeket, a be-
zárt lelkészek családjait látogattuk, segítettünk, ahol le-
hetett, erősítettük egymást. De a hatóságok minden lé-
pésünket követték és amint csak lehetett, akadályokat 
gördítettek elénk. Nagy családunk volt (van), kilenc gyer-
mekkel ajándékozott meg bennünket Isten. Csakhogy a 
szegénység mellett, amiben éltünk, a gyerekeinknek 
megaláztatásokat, meghurcoltatásokat kellett elszenved-
niük. A 17 éves fiamat katonai kiképzőtáborba vitték Ta-
tára agymosásra, a legkisebbiket nem vették fel óvodá-
ba. Egyik gyermekünk szlovák gimnáziumba járt, noha 
semmi kapcsolatunk nem volt a szlovákokkal, de csak 
oda vették fel. Férjemet elfogták, amint Erdélybe bibliá-
kat csempészett át a határon. Bebörtönözték. 1979-ben 
fiam ösztöndíjat nyert Bostonba (AEÁ), de nem kapott 
kiutazási engedélyt. Aztán férjem két fiammal kiszökött 
Franciaországba. Sok keserűség után, Francois Mitte-
rand elnök és az Amnesty International közbenjárására 
1982-ben, családegyesítés jogán, megkaptuk a kiutazási 
engedélyt. 
Egy Párizs melletti kis településen töltöttünk egy évet. 
Ezután megjött az amerikai beutazási engedély és 1983-
ban áttelepedtünk Clevelandba. 
 

Amerikai álom 
 
Milyen fogadtatásban részesültek az óceánon túl, a  
„minden lehetőségek” országában? 
- Nagy fájdalommal hagytuk el otthonunkat, gyülekeze-
tünket, barátainkat. Hátra kellett hagynunk mindenünket. 
Amerikában, gyökerek nélkül ugyan, de élni kellett. Elöl-
ről kezdeni mindent. Diplománkat nem ismerték el, így 
nem kaptunk képzettségünknek megfelelő állást. Cleve-
landban akkor kb. 200’000 magyar élt, templomaik, gyü-
lekezeteik, iskoláik voltak. A Bedford Hts. Ohio, 
Friendship gyülekezet befogadott, itt kezdtünk el dolgoz-
ni férjemmel együtt, különböző családsegítő tevékenysé-
gekben, gyülekezetépítő munkában vettünk részt. Gye-
rekeink magyar iskolába jártak, aztán továbbtanultak. 
 Milyen volt az Amerikában élő magyarok közötti 
hangulat? 
Húsz évvel ezelőtt még sok magyar élt Ohioban. Azok, 
aki meghurcoltatások miatt emigrációba kényszerültek, 
vagy éppen boldogságot, gazdagságot keresni, szerezni 
jöttek Amerikába, kevés kivétellel, nem találták meg azt, 
amire vágytak. Gyökértelen, megkeseredett emberekké 
váltak. Sokan közülük meghaltak. A második nemzedék 
elamerikaiasodott, meggyengült magyarságában, vallá-
sában. Templomaik kultúrházként működtek, a lelkészek 

nem látogatták a családokat, a lelkigondozás elmaradt, a 
kapcsolatok meglazultak. Mára már sok templomot és 
szinte minden magyar iskolát bezártak. A harmadik ge-
neráció, inkább kíváncsiságból talán, kezdi kutatni gyö-
kereit, „furcsán hangzó” nevének eredetét. 
Megmaradt-e magyarnak a Tapolyai család? 
- Családunkba beházasodtak amerikaiak is, de 25 uno-
kám mind beszél magyarul. 
Mi a véleménye az amerikai életről, társadalomról? 
- Szerintem az amerikai társadalom nagyon beteg. Sok a 
szegény és nélkülöző, betegsegélyző nem létezik. A 
gyerekek családtalanok. Bandákba verődve, otthontala-
nul nőnek fel. Sok a rablás, gyilkosság. Az iskolás gyere-
keket a szülők ajtótól ajtóig autóval szállítják. A gyerekek 
nem játszhatnak felügyelet nélkül a kertben. A szabad-
ság hazájában nincs szabadság a félelem miatt. Az em-
berek félnek a betörőktől, a gyermekrablóktól. A lányuno-
kám szemtanúja volt, amint tinédzser osztálytársa lelőtte 
tanárát. Kétgyerekes, rendes, szomszédunkban lakó 
fiatalember volt. Nagyon sok szomorú tapasztalatom van 
az amerikai életről. Pozitív példa az a kis közösség, 
amelyik mellém állt. Támogatott könyveim kiadásában, 
támogatva ezáltal az erdélyi, délvidéki, felvidéki, kárpát-
aljai missziói munkát. 
Két fia hurrikánok által érintett övezetben él. Milyen 
érzés egy édesanyának tudni azt, hogy családja ve-
szélyben van? 
- Egyik fiam Floridában, másik meg Louissianában él. Az 
ott élő emberek már megszokták ezeket a természeti 
jelenségeket, évente többször is szembesülnek velük. 
Napokig ülnek bent a lakásban mentőövvel a derekukon, 
és várják, hogy elmúljon a vihar. Az idei katasztrófának 

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella 1934-ben született Mis-
kolcon. A főiskola elvégzése után  családsegítőként Ma-
gyarországon élt és dolgozott 1982-ig, mikor kivándorol-
ni kényszerült Franciaországba, majd az Amerikai Egye-
sült Államokba. Jelenleg Cleveland, Ohio-ban él. Megje-
lent kötetei: Üzenet I. (1998, 1999, 2001), Üzenet II. 
(1999), Morzsák I. (1999), Morzsák II. (2000), Aranyló 
Naplemente (2001), Újra járok (2000), Elfogadás (2004), 
„Együnk, igyunk, mert holnap úgy is meghalunk” (1999). 
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is talán ez volt az oka, nem vették komolyan a figyelmez-
tetést, arra gondoltak, hogy annyiszor túlélték már, majd 
ezen is túllesznek. De a Katrina sokkal erősebb volt az 
eddigieknél. Amíg lehetett telefonon tartottuk a kapcsola-
tot a fiammal. Napokig imádkoztam érettük. „Tárd ki 
Uram karodat, védd meg ezt a népet” fohászkodtam 
szüntelen, aztán miután újra kapcsolatba kerültünk, bol-
dogok és hálásak voltunk Isten gondviseléséért. 
 

Szolgálni erőnk szerint 
 
A rendszerváltás után újabb szolgálati lehetőségek 
nyíltak. Miért pont Erdélybe vezetett az útjuk? 
- Már azelőttről is voltak kapcsolataink erdélyi közössé-
gekkel. Őseim innen, Csíkszeredából származnak. Min-
dig áldott testvérekre találtunk itt. 1991-től Kolozsváron, 
majd Marosvásárhelyen és környékén szolgáltunk. Szo-
ros kapcsolatok alakultak ki. Miután visszatértünk Ameri-
kába, sokan levélben kerestek meg tanácsot, bátorítást 
kérve. Később azt ajánlották, hogy ezeket a válaszleve-
leimet, bizonyságtételeimet, vallomásaimat adjam ki 
könyv formájában. Én nem vagyok író, de úgy éreztem 

ily módon segíteni tudok embertársaimon. Életem során 
bőven kijutott a szegénységből, megaláztatásból, hánya-
tottságból, csalódottságból, de örömből is. Ezeket a 
megtapasztalásaimat szeretném elmondani írásaimon 
keresztül. 
Gizi néni, hol érzi magát otthon? 
- Itt, Erdélyben vagyok itthon. Bár Magyarországon szü-
lettem, itt érzem jól magam. Nagyon szeretem ezt a né-
pet. Fontos számomra itt minden ember, a kérges tenye-
rű férfiak, kendős asszonyok, akiknek arcán minden ránc 
egy történelmi emlék. Itt mindenhol szeretetre találok. 
Bárhova bezörgethetnék, szállásra befogadnának. Re-
ménnyel tölt el minden, amivel találkozom. Feltöltődöm, 
és erőt merítek. Ez éltet, ad erőt mikor visszamegyek 
Amerikába. 
Mikor lesz újra a vendégünk? 
- Ha Isten megsegít és találok támogatókat, jövőben. 
Addig is azt üzenem az erdélyi gyülekezeteknek, hogy 
dolgozzanak tovább, mert itt még minden csodálatos, 
munkájukon áldás van. Segítse Isten továbbra mindnyá-
jukat.  
Köszönöm a beszélgetést.                                     
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   Egyik oldalról a Maros csillogása, másikról az őszi fák 
kapaszkodó ága néz be a tágas, emeleti lakásba. Özv. 
Gödri Endréné Csomoss Sárika élénken, korát megha-
zudtoló fürgeséggel mozog, kínál, beszél. 

   Már nagyon hosszú ideje lakom itt, a férjemnek arány-
lag korán kellett betegnyugdíjba jönnie az idegei miatt. 
Ide költöztünk, eleinte édesanyámmal, most már évek 
óta egyedül élek. Látogatnak gyermekeim, unokáim, 
dédunokáim, jó ismerősök. Nem merek egyedül kimenni 
a lakásból, már 86 éves vagyok. Nagy ünnepekkor ösz-
szegyűlünk ketten-hárman, s Kántor Attila tiszteletes úr 
kiosztja nekünk az úrvacsorát. 
   Szép gyermekkor után, amelyet Tordakeresztúron töl-
töttem, ahol édesapám intéző volt, Marosvásárhelyre 
kerültem a Bethlen Katába. Utána a szüleim gazdasági 
iskolába írattak Tordára, ahol megtanultunk sütni, főzni, 
fonni, szőni, mindent, ami a háztartásba szükséges. 
Nem sokáig leánykodtam, 17 éves koromban kért meg 
Bandika, akkor ő Dedrádszéplakon volt lelkész, én meg 
a szászrégeni nagybátyámnál vendégeskedtem. A szüle-
im még vártak volna a házassággal. „Kicsi még a lá-
nyunk”- mondták. Mégis megtartottuk az esküvőt. 
Dedrádszéplakon szép papilak volt, bebútoroztuk, aztán 
jöttek a gyermekek. Az első fiam 5 kg súllyal született, 
nagyon nehezen, a szászrégeni Niculescu doktor segít-
ségével. A férjem járt szolgálni Dedrádra, Bátosra, 
Ludvégre. Sok munkával járó, kedves gyülekezet volt. 
Nekem nagy segítségemre volt a nagymamám, aki ve-
lünk lakott. Nemsokára megszületett a másik két gyerek 
is. Háború volt, közeledett a front, mi elmenekültünk Pá-
pára, ahol a lelkipásztor ismerte és nagyra becsülte az 
uramat. Eleinte egy öregotthonban laktunk, később min-
den elrendeződött. Nagyon marasztottak, de mi minden-
áron haza akartunk jönni, pedig még rendes híd sem volt 
a Dunán. Itthon a lakás kifosztva. Lassan újrakezdtük az 
életet, de nemsokára Háromszékre, Márkosfalvára men-
tünk. Szekerekkel vártak az állomáson, mindenik férfi 
olyan volt, mintha akkor lépett volna ki a kolozsvári Me-
zőgazdasági Akadémia kapuján. Több nagybirtokos volt 

a faluban, hozzánk tartozott Mátisfalva is, az uram ott is 
szolgált. Minden jó lett volna, csak a papilak nagyon régi 
volt, tele kukoricabogárral, minden bútorom megtelt ve-
lük. Itt rozsból sütöttük a kenyeret, nagyon nehéz volt a 
kemencébe bevetni, a szomszédasszony jött segíteni. 
   Barátosra költöztünk, itt szép nagy ház, kert, papi föl-
dek voltak, de az én uram igazi lelkész volt, két évet vég-
zett Debrecenben is, nem akart gazdálkodni, a földeket 
kiadtuk részébe. A templom üres volt, mi készíttettünk 
perselyeket, szőttettünk 26 m szőnyeget.  
   Jött a kollektivizálás, reggel ment az uram fogatot ke-
resni, hogy a vendégeinket Kézdivásárhelyre vigye, s 
akkor a rendőrök vagy aktivisták, nem is tudom kik vol-
tak, mindenkit összeszedtek, akik az utcán voltak. Így 
került be ő is Brassóba, a börtönbe, de pár nap múlva 
elengedték. A gyermekek Marosvásárhelyen, s Kolozs-
váron tanultak, lassan kirepültek a családból. A közleke-
dés nagyon nehéz volt, 5-6 km-t kellett menni 
Csernátonig, ott ment el a kézdivásárhelyi autóbusz. Ha 
nem volt tele, fel lehetett ülni, másképp meg sem állott. 
   A férjem ideggyengesége miatt nyugdíjba jöttünk Ma-
rosvásárhelyre. Sokat búsult, emésztette magát, láttam, 
hogy csak ül és gondolkozik. Hamar el kellett válnunk 
végleg egymástól. István fiam itt lakik Marosvásárhelyen, 
Miklósék Háromszéken, Anikó Németországba ment 
férjhez. Több kedves hívünk a szívemhez nőtt, velük 
levelezek, ha orvoshoz jönnek, nálam szállnak meg. Ki-
csit egyedül maradtam, de ahogy eddig megsegített a        
Jóisten, ezután is velem lesz. 
          T.I .                                                                                                                        

 

Ez volt az életünk 

 
A lélek öregnek születik, de megfiata-
lodik. Ez az élet komédiája. A test 
fiatalnak születik, de megöregszik.    
Ez az élet tragédiája. 
      Oscar Wilde  
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    Kegyetlen hideg volt, hullott a hó, és már sötétedett; 
az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény 
hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, 
hajadonfőtt és mezítláb. Amikor elindult hazulról, még 
volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette. 
Mert a papucs nagy volt, igen nagy - az édesanyja hord-
ta valamikor -, s ahogy két arra vágtató kocsi elől a jár-
dára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két 
papucs. Az egyikkel egy suhanc szaladt el - azt mondta, 
majd bölcsőnek használja, ha megházasodik, a másikat 
pedig meg sem találta a szegény kislány.  
Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre 
csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét össze-
fogta: egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatu-
lyát meg a kezében szorongatott. Egész álló nap hiába 
kínálgatta portékáját, egy szál gyufát sem vettek tőle, és 
alamizsnát sem adott neki senki. Éhesen és hidegtől 
reszketve vánszorgott tovább; szívszakasztó látvány volt 
szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörö-
dő, hosszú, szőke hajára, de nem is gondolt vele. Az 
ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jó 
szaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilveszter 
este. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az 
eszében.  
    Behúzódott egy zugba, egy kiszögellő ház sarka mö-
gé, s maga alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban di-
dergett, majd megvette az isten hidege, de hazamenni 
nem mert, hiszen egész nap egy garast se keresett, s az 
apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se 
jobb, padlásszobájukban farkasordító hideg van, a tető 
hasadékain besüvít a szél, hiába tömték be szalmával 
meg ronggyal a nagyobb réseket.  
    Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne 
egy szál gyufa, csak egyetlenegy szál! Ha kihúzna egyet 
a skatulyából, odadörzsölné a falhoz s meggyújtaná, a 
lángjánál megmelegíthetné a kezét. Végre rászánta ma-
gát, s meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercent, s 
hogy lobogott a lángja! Fényes volt és meleg, mint a 
gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét.  
Csodálatos láng volt az! A szegény kis gyufaárus lány 
úgy érezte, mintha szép réztetejű, rézcsövű vaskályha 
előtt ülne - olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jólesett me-
legedni mellette! Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a 
meleg, de abban a pillanatban kilobbant a gyufaláng, 
eltűnt a vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszöglet-
ben egy gyufacsonkkal a kezében. 
    Elővett egy másik gyufát, meggyújtotta. Odahullt a 
fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett rá, s azon a 
helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg: a kis gyufa-
árus lány beláthatott a szobába. Hófehér terítővel leta-
kart, nagy asztal állt odabenn, finom porcelánedények 
csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával, meg almá-
val töltött sült liba illatozott. S ami a legcsodálatosabb 
volt: a sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel-
villával a hátában, bukdácsolva indult a kislány felé. De 
jaj, megint ellobbant a gyufa lángja, s nem látszott más, 

csak a puszta, hideg fal. 
    Újabb gyufát gyújtott: fényénél gyönyörű szép kará-
csonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit ka-
rácsony este a gazdag kereskedő szobájában, amikor 
belesett az üvegajtón. Ott ült a fal alatt, s nézte a száz 
meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka díszecské-
ket, amiket eddig csak kirakatban láthatott. Már nyújtotta 
a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a 
csepp láng, és a sok karácsonyi gyertya lassan a ma-
gasba emelkedett, föl egészen az égig, s ott csupa tün-
döklő csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük egy, 
s lehullott; ragyogó fénycsíkot hasított a sötét égen.  
- Valaki meghalt! - mondta a kislány; emlékezett rá, hogy 
a nagyanyja, az egyetlen, aki jó volt hozzá, s aki már rég 
meghalt, egyszer azt mondta: "Valahányszor lehull egy 
csillag, egy lélek áll az Isten színe elé." 
 - Megint odadörzsölt egy szál gyufát a falhoz, s egyszer-
re nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott 
állt rég halott nagyanyja, és szelíden, hívogatóan nézett 
le kis unokájára.  
- Nagyanyó! - kiáltott föl a kislány. - Nagyanyó, vigyél 
magaddal! Tudom, hogy itt hagysz, ha a gyufa végigég, 
eltűnsz, mint a meleg kályha, meg a sült liba, meg a gyö-
nyörűséges szép karácsonyfa! Ne hagyj itt, nagyanyó! 
És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, 
hogy marassza a kedves nagyanyót; a sok gyufa olyan 
fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna.  
A nagyanyó sohasem volt ilyen szép, ilyen erős. Karjára 
emelte a kislányt, s felemelkedett vele; magasra, igen 
magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak 
öröm van és fényesség. 
    A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus lányt a 
házszögletben: kipirult arca mosolygott, de élet már nem 
volt benne, megfagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott 
feküdt a halott gyermek újesztendő reggelén, körülötte 
egy halom gyufás skatulya és sok-sok elégett gyufaszál.  
- Melegedni akart szegényke! - mondták az emberek. 
Nem tudta senki, mennyi gyönyörűséget látott, s milyen 
fényesség vette körül, amikor nagyanyja karján mind-
örökre elhagyta ezt a sötét világot. 
 
 

Hans Christian Andersen  

   A kis gyufaárus lány     
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„… ki-ki azonban meglássa mimódon épít reá.” 
1 Kor. 3:10b 

 
 

Beszámoló 
a Marosi Református Egyházmegye 

Nőszövetségének 2004-es évi  
tevékenységéről  

 
 

   Számadásra készülve, újra elővettem és átolvastam a 
39 gyülekezetből beérkezett nőszövetségi jelentéseket. 
Bevallom, nehezen fogtam neki beszámolóm megírásá-
hoz. Valahogy úgy lehettem, mint azok a nőszövetségi 
vezetők, akik minden év végén kezükbe kapják a beszá-
moló-kérdőívet, átolvassák, aztán félreteszik, vagy jobb 
esetben szűkszavúan kitöltik, majd beküldik összesítés-
re. Mit is írhatnék? - ötlött fel bennem. Elsőre úgy érez-
tem, hogy egy-két kivétellel, ugyanarról a tevékenységről 
számolhatnék most itt be, mint amiről a tavaly. Milyen 

lesz akkor ez a beszámoló? 
   S ekkor megjelentek előttem az ismerős arcok, akikkel 
bibliaórákon, konferenciákon találkoztam és évek óta - 
újra meg újra - találkozom, beszélgetek, sokukat már 
névről ismerem: Maris, Margit, Matild nénik, Emmák, 
Erzsikék, Enikők, Eszterek, Gyöngyik és Violák, Annák 
és Máriák, és sorolhatnám a női neveket. Kendős, bána-
tos, terhektől megviselt, fiatal, ápolt, mosolygós, vagy 
könnyes szemű asszonyarcok, akiknek tekintete azt su-
gallja: „Itt vagyok Uram”. Isten munkatársai ők (1 Kor3, 
9). Alkalomadtán elmesélik, hogy milyen nehéz ez a 
munka, mert kevesen kapcsolódnak bele, máskor meg 
azt a csodát osztják meg hallgatóikkal, amit cselekedett 
velük az Isten egy-egy gyűjtés, rendezvény megszerve-
zésekor. 
   Szeretett asszonytestvéreim! Ez a beszámoló legyen a 
hála Isten felé, aki egy újabb éven keresztül kegyelmével 
körülvett minket. Közösséget adott számunkra, ahol he-
tente, kéthetente, havonta találkozhatunk egymással és 
Vele, lélekben megerősödve ezáltal. Ezek azok az alkal-
mak, amikor felvértezzük magunkat az Ige pajzsával, 
hogy missziói szolgálatunkat elvégezhessük; megta-
pasztalhatjuk az egymásért elmondott ima erejét; irodal-

mi, történelmi, egészségügyi, pszichológiai előadásokból 
újabb és újabb dolgokat tanulhatunk. Hálásak lehetünk 
azért, hogy gyülekezeteink nagy részében állandósult a 
szeretetszolgálat, azáltal, hogy az asszonyok betegeket, 
öregeket, kismamákat látogatnak, segítik a szegényeket 
és az árvákat, kenyeret sütnek az időseknek, tízórait 
készítenek a gyerekeknek, felkeresik és vigasztalják a 
gyászolókat, bevásárolnak, számlát fizetnek azoknak, 
akik már nem tudnak kijárni. Saját pénzalapot hoznak 
létre a perselyükbe gyűjtött pénzből, vagy rendkívüli ado-
mányokból, esetleg kiadják a nőszövetség edénykészle-
tét, képeslapokat készítenek és eladnak, tombolát szer-
veznek, támogatókat keresnek. Az így összegyűjtött 
pénzt is diakóniára használják: rászoruló diákoknak maxi
-taxi bérleletet fizetnek, gyógyszert vásárolnak a bete-
geknek. A nőszövetségesek a marosvásárhelyi állami 
öregotthon, a Lídia és Dorcas gyermekotthonok, a 
marosbogáti Emmaus ház, a gezsei, mezőkapusi, 
marossárpataki, mikházi intézetek rendszeres látogatói. 
A Nyárádmente lakói által összegyűjtött zöldségből nem-
csak a marosvásárhelyi gyermekotthonok kamráiba ke-
rült, hanem a kolozsvári Csemete óvoda, Aksza-ház, 
kőhalmi bentlakás konyhájára is jutott. A hosszú téli es-
ték nemcsak telenovellák nézésére alkalmasak. A varró-
körökön szép kézimunkákat készítenek, melyeket a gyü-
lekezet vendégeinek ajándékoznak, vagy eladnak, ezzel 
teremtvén meg a szeretetszolgálathoz szükséges anyagi 
alapot.    A nőszövetség asszonyai együtt dolgoznak, és 
együtt szórakoznak: énekelnek, kirándulnak, születésna-
pot ülnek, farsangolnak, lángost sütnek, főzni tanulnak. 
Egymás és a gyülekezet vezetőinek – lelkésznek, presbi-
tereknek – munkatársai ők. 
   Visszatekintve a 2004-es évre, hálás vagyok, mert újra 
megszervezhettük egyházmegyei szintű rendezvényein-
k e t .  A  n é g y  k ö r z e t i  k o n f e r e n c i á n a k 
Káposztásszentmiklós, Magyarózd, Galambod és 
Koronka gyülekezetei voltak a házigazdái. Előadások 
hangzottak el a lelkigondozásról, a nőszövetség szere-
péről magyar nemzetünk jövőképében, konfliktusmegol-
dásról keresztyén családokban, csontritkulásról és a nő 

Zenész gyerekek a nőszövetségi közgyűlésen 

Konferenciák, közgyűlések  
2000-2005 között 

 
 

Marosvásárhely III, Marosvásárhely VIII, Marosvásár-
hely X, Jedd,   Marosszentkirály, Udvarfalva, Koronka, 
Marosvásárhely II, Diakóniai Otthon Bocskai terme, 
Székelyvaja, Nyárádszentbenedek, Somosd, 
L ő r i n c f a l v a ,  K á p o s z t á s s z e n t m i k l ó s , 
Nyárádkarácsonfalva, Búzásbesenyő, Radnót, Mező-
méhes, Magyarózd, Istvánháza,  Csittszentiván, 
Mezőbergenye, Mezőpanit, Székelykövesd, Galambod, 
Mezősámsond, Marosbogát. 
 
 

Vezetői megbeszélések 2000-2005 között 
 
Marosszentgyörgy, Marosvásárhely IX, Marosvásárhely 
X, Dózsa György, Marosugra, Marosbogát, 
Mezőbergenye, Galambod, Mezőpanit. 
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szerepköréről. Számadó közgyűlést is tartottunk, amikor 
a Marosvásárhely X. Kövesdombi gyülekezet vendégei 
voltunk. Sajnos, ezekre az alkalmakra nem minden nő-
szövetség képviselője jött el. Akik jelen voltak, amellett, 
hogy szép és tartalmas előadásokat hallhattak, megta-
pasztalták a házigazda nőszövetségek és lelkészcsalá-
dok figyelmes, meleg szeretetét. Köszönjük a számunkra 
szervezett ünnepet. Áldja meg Isten a szolgálattevőket. 
   Megyei nőszövetségi munkánk másik területe a Mária 
és Márta magazin szerkesztése. Immár négy éve meg-
jelenő lapunk egyre nagyobb népszerűségnek örvend, 
példányszámát megemeltük és az utóbbi évben külalak-
ján is változtattunk. Köszönöm azoknak a közvetlen 
munkatársaknak, akik megtöltik anyaggal és tartalom-
mal, formát adnak a magazinnak. Illesse köszönet azo-
kat is, akik a lap terjesztésében játszanak szerepet.  
   Nőszövetségi zászlónk vándorlása alkalmat teremt a 
gyülekezetek közötti kapcsolat kialakítására, a találko-
zásra. A télen elakadt a vándorút, ennek oka nem csak a 
hideg és zord időjárás volt. De azóta újra szeretettel fo-
gadták a gyülekezetekben, és ennek okán újabb nőszö-
vetségek tölthettek együtt boldog pillanatokat. 
   A beérkezett jelentésekből összeállított táblázatot meg-
tekinthetik, erre nem térek ki részletesen. Adatait szocio-
lógusok, statisztikus szakemberek különböző módsze-
rekkel, különböző szempontok szerint feldolgozhatnák, 
kiértékelhetnék, és következtetéseket vonhatnának le. 
De az adatok mögött emberek vannak, akik, lehet, hogy 
anélkül, hogy tudnák, építenek. Mindenki épített, vagy 
javított életében már legalább egyszer. És tudja, hogy az 
építkezés nagyon fáradságos munka. Megfontolt előké-
szülést, tervezést igényel. Ahhoz, hogy jól haladjon az 
építkezés, megszervezett, rendszeres, felelősségteljes, 
kitartó munkára van szükség. Na meg jó minőségű építő-
anyagra. A nőszövetségnek is így kellene építkeznie. A 
fundamentum adott: Jézus Krisztus. A végső terv is ké-
szen: Isten országa. Az építőanyagról Mennyei Atyánk 
gondoskodik, nekünk csak el kell kérnünk és fogadnunk. 
A munkát magunknak kell megszerveznünk és elvégez-
nünk. A felénk hangzó kérdés: mimódon építkezünk? 
Szilárd alapra erős, szilárd falakat, vagy látszat-
paneleket, esetleg tákolmányokat, melyeket egy na-

gyobb szél, netalán esőzés magával ragad? Mimódon 
építkezünk? Maradandót, melyre más is építhet, vagy 
amely összeomlik magától? Mimódon építkezünk? Úgy, 
hogy bármi is volt, először leromboljuk, amit előttünk épí-
tettek, vagy esetleg megvizsgáljuk és felhasználjuk belő-
le a jót? Mit építünk? Erős, kemény, ablak nélküli falakat, 
melyek elválasztanak egymástól, kizárnak, vagy erős, 
kemény falakat, amelyek védelmet, menedéket nyújta-
nak. Mit építünk? Menedéket magunknak vagy hidakat 
embertársaink felé?  
    Az épület akkor készül el, ha egy akarattal, egy lelkü-
lettel, egymást biztatva munkálkodunk. Ne feledjük: Isten 
és egymás munkatársai vagyunk.  
    Adjon az Úr sok napsütéses napot mindnyájunknak, 
hogy munkánkat bevégezhessük. Isten áldja meg mind-
azokat, akik az Ő országának terjedésén munkálkodnak. 

                                                                                 
Borsos Melinda, egyházmegyei nőszövetségi elnök 

( elhangzott a Nőszövetség Közgyűlésén, 2005 november 17-én)  
 
 

 
A Marosi Református Egyházmegye Nőszövetségé-

nek új tisztségviselői 
 
Elnök: Szövérffy Melinda (Dózsa György), alelnökök:  
Alsó-Marosmentén Molnár Eszter (Marosbogát), 
Nyárádmentén Labancz Csilla (Nyárádkarácsonyfalva), 
Mezőségen Jakab Edit (Galambod), Marosvásárhely kör-
nyéke és Felső-Marosmentén Rácz Zsuzsanna 
(Maroskeresztúr), titkár Nagy Erzsébet (Marosvásárhely 
IX.), jegyző Szabó Lídia (Marosvásárhely IX.) és pénztá-
ros Városi Ilona (Marosvásárhely II.).  
 
Gratulálunk az egyházmegyei Nőszövetség új vezető-

ségének, Isten áldását kívánjuk életükre és  
szolgálatukra. 

 

*   Számadó és tisztújító közgyűlést tartott 2005. november 17-én a Marosi Református Egyházmegye 
Nőszövetsége a marosvásárhelyi Diakóniai Otthon Bocskai termében. Zöld György lelkipásztor, egyház-
megyei missziói előadó Jn. 4, 28-31; 39-42 alapján tartott igehirdetése után Borsos Melinda egyházme-
gyei nőszövetségi elnök köszöntötte a 36 gyülekezetből érkezett csaknem 90 részvevőt, majd a zászló-
bontás és himnusz eléneklése után megnyitotta a közgyűlést. Felolvasta a 2004. évi tevékenységről szóló 
beszámolót, melyet hozzászólásokkal egészítettek ki. Énektanulás, szünet után zeneiskolás gyerekek 
hangversenyét hallgattuk meg. Ezután a közgyűlés átalakult tisztújító közgyűléssé, mely Zöld György lel-
kész elnöklete alatt megválasztotta a 2006. január 1 – 2011. december 31. időszakra érvényes vezetősé-
get. A közgyűlés Mellrák prevenció című előadással folytatódott, majd áhítattal és áldással zárult.  

* Körzeti konferenciának volt házigazdája a Marosvásárhely II - Gecse utcai gyülekezet 2005. december 
10-én. Péter Júlia lelkész „Elnémul egyszer énekem” című előadása a súlyos betegek lelkivilágába enge-
dett betekintést. Igét hirdetett Lakatos Gabriella kórházlelkész. Zenés műsorral szolgált a gyülekezet      
kórusa. 
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Szerepeink és küldetésünk (2) 
 

   Anyaság. Jó idejében elkezdjük a készülődést erre a    
„feladatra”. 
 Már kislányként a papás-mamás játékaink közben ter-
vezzük, hogy egyszer majd anyák leszünk. Játszunk. Ez 
jó… a játék szárnyakat ad: öltöztetünk, főzőcskézünk, 
ruhát varrunk, copfot kötünk, talán még vigasztalunk, 
vagy esti mesét olvasunk és 
közben olyan jó anyukának 
lenni. Kedves játék… 
   Később, nagylányként, mi-
kor már szégyen babázni, 
rájövünk, hogy ez nem játék, 
ez valóság. Engem ekkor káp-
ráztatott el először a lehető-
ség. Láttam magam ebben a 
szerepben erősnek, öntuda-
tosnak, határozottnak, ked-
vesnek… jó anyának. 
   Aztán tudatosan készültem 
rá: gyűjtöttem az információ-
kat, halmoztam az ismerete-
ket.     Amit lehetett, mindent 
elolvastam, amit szakemberek 
a gyereknevelésről és csecse-
mőápolásról megírtak és úgy 
éreztem fel vagyok készülve 
arra, hogy anya legyek és 
mindezt gyakorlatban is átél-
jem. 
   Anya lettem. Álltam csendesen kislányom ágya mellett 
a szülészeten és szoktam a gondolatot. Nem ilyennek 
képzeltem ezt a pillanatot. Honnan van ez a félelem, a 
tanácstalanság? Erre nem voltam felkészülve. Mintha 
útvesztőbe lépnék…vajon merre vezet? Mennyit imád-

koztam ezért a pillanatért, s most hogyan tovább? 
   További imádságok árán Isten megmutatta mi a cél: 
korántsem az, hogy tökéletes, vagy jó anya legyek. Ele-
ve kudarcra vagyok ítélve, ha törekvéseim erre irányul-
nak. Más a cél: gyermekem örök üdvössége. Mindennél 
fontosabb cél lett most számomra. Most jövök rá, milyen 
szegény és elesett voltam, amíg a jólétet, sikert vagy 
boldogságot kívántam számukra. 

   Így, már minden átértékelődik. Ha elő-
bukkannak a XXI. század útvesztői és ré-
misztő labirintusként elbizonytalanítanak, 
van ki irányt szabjon, megfogja a kezem, 
van aki új horizontokat tárjon elém és leve-
gye vállamról a terhet. 
   Anyaság… Isten nélkül nehéz, terhes, 
szép kötelesség. Bizonytalansággal, félel-
mekkel, elméletek és világias nézetek kö-
zötti lavírozással, talán kudarcokkal és 
néha örömökkel. 
   Anyaság… Istennel gyönyörű feladat, 
áldásokat hozó örök öröm, jóleső fárado-
zás. 
   Megértettem, hogy Isten által előkészített 
termőtalaj vagyok, akit kegyelméből és 
szeretetéből felhasznált: belém plántálta 
ezeket a felbecsülhetetlen értékű kis növé-
nyeket. Munkájának sikere azon múlik, 
hogy mennyire engedem, hogy megmun-
káljon, formáljon, milyen tápanyagot szívok 
magamba és közvetítek a belém plántált 
kis növényeknek.  
   Szeretnék Isten jó eszköze lenni és az 

élő vizet továbbítani gyermekeimnek. Ámen.                
      Zalányi Erzsébet  
   vallástanárnő, két gyerek édesanyja 
 

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella 
 

Elfogadás 
 
A szerző harminc éven át dolgozott Budapesten, 
mint családsegítő. Nagy szeretettel és anyai gon-
doskodással vette körül a rábízottakat. Könyve 
bátorítást nyújt ahhoz, hogy fogadjuk el és sze-
retettel segítsük a hátrányos helyzetű gyermeke-
ket és felnőtteket. Ezt az elfogadást a mi Urunk 
Jézustól tanulhatjuk, aki minket is elfogadott, 
minden „hiányosságainkkal” együtt. Ajánlom 
mindazoknak, akik tanulni szeretnék az igazi 
elfogadást. 
         Katona István, róm. kat. lelkész  
 

OlvasóOlvasóOlvasó   
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  Ki kinek árt?  
 Az ember a folyónak, vagy a folyó az embernek? 
 
  Megfigyelve Erdély néprajzi és településtérképét, láthatjuk, hogy a falvak 
és városok gyöngyfüzérként sorakoznak a folyóvölgyekben. A folyók áldá-
sos szerepét kitűnően érzékeltetik Székely János versének idézett sorai. 
Az embernek szüksége van a vízre. Az ősi települések nem véletlenül 
találhatók a folyóvölgyek termékeny területein. Már az egyiptomiak is fo-
hászkodva várták a Nílus áradását, amely újabb termőföldréteget terített 
a megművelt területekre. Folyók partjára telepedtek a vízmalmok, gyapjú-
ványolók, de a folyók halállománya táplálékforrásként is szolgált. A Maros 
alsó szakaszán, és az Érmelléken mesterségként űzték a halászatot, de 
felhasználták az árterületeken termő nádat, sást az építkezéseknél, a 
kézműiparban. Az ember tehát kacérkodik az életadó folyóval, a közelébe 
költözik, de eszközei fejlődésével képessé válik annak megfékezésére is. 
  Európa-szerte a XVIII. század végén, a XIX. században indulnak meg a 
nagy folyószabályozási munkálatok. Termőterületeket hódítanak el a fo-
lyók árterületéből, gátakat emelnek az árvizek ellen és az egykori árterü-
leteken hoznak létre új településeket. 
Ha a Székely János idézet második részét olvassuk, ahol Thalészi ős-
elemként jellemzi a folyót, rá kell jönnünk, hogy a nagy természetátalakító 
munkáknak rendszerint negatív hatása is van. A folyók árterületekkel 
együtt képeznek egységes egészet, úgynevezett életteret 
(ökoszisztémát). Az ártéri tavakban, holtmedrekben tavaszi és őszi áradá-

sokkor hatalmas víztömegek tárolódnak, lassítva az árhullámok levonulását. Tavaszi áradásokkor a halak és más 
élőlények, ezeken a helyeken rakják le ikráikat. Itt a táplálékdús vizekben nőnek fel az ivadékok, majd az őszi áradá-
sokkor visszajutnak a folyóba. A töltések közé szorított folyó már nem kanyaroghat az egykori érterületeken, sodrása 
nem a partokat marja, hanem tovább mélyíti a medret. A folyószabályozások egyenes csatornákká alakították a régi 
medret, amelyeken az élővilág már nem talál otthonra, de az árvizek is gyorsan lefutnak, fenyegetve a középső és 
alsó folyás településeit. Például a Gyergyói-medencében a Maros két oldalán hatalmas tőzeglápok voltak, amelyek 
szivacsként visszatartották az áradó vizeket. Ma már itt egyenes csatornaként folyik a Maros, szabad utat adva a 
lezúduló vizeknek. Ennek a szakasznak a szabályozásánál arra sem voltak tekintettel, hogy a tőzeglápok nagy része 
természetvédelmi terület volt, ahol nagyon sok növényritkaság élt. A középső és alsó szakaszokon intenzív kavicski-
termelés folyik, amely tovább mélyíti a medret, sokszor olymértékben, hogy a víz szintje a környező termőterületek 
talajvízszintje alá kerül, ez forrásként tör fel a meder oldalán, egyszerűen kifolyik a termőföld alól. Ezt láthatjuk 
Gernyeszeg közelében, ahol a Maros már a palarétegen folyik, alig találni kavicsot a mederben. A meder másfél-két 
méterrel mélyebben van, mint 20-25 évvel ezelőtt. A Maroson maximális vízhozam általában meleg időszakokban 
keletkezik. Az áradások a folyó szakaszain egyenlőtlenül oszlanak meg és rendszerint a nagy esőzéseknek tulajdo-
níthatók. Ritkán jegyeztek fel olyan áradást, amely a folyó egész hosszán kiterjedt volna. Ezek közül ismertebb az 
1932-es tavaszi áradás és az 1970-es májusi katasztrofális árvíz a Maros középső részén, amelyet az akkor még 
hóborította Kelemen, Gyergyói havasok és Hargita hegységben lehullott bőséges esőzések okoztak.  
   Az utóbbi években gyakran hallunk a kisebb-nagyobb folyók és patakok áradásainak katasztrofális hatásáról.        
A már felsorolt okok mellett a hegy- és dombvidékek erdőirtásai is jelentősen hozzájárultak az árvizek keletkezésé-
hez. A tőzeglápokhoz hasonlóan az erdők is nagy mennyiségű csapadékot képesek visszatartani, késleltetve ezzel a 
vizek lefolyását.  
   Visszatekintve az emberi tevékenység hatására a folyókkal kapcsolatosan, meg kell állapítanunk, hogy nem lehet 
büntetlenül beleavatkozni a természet rendjébe. Már régebben is jelezték kutatók, hogy ennek hosszú távon káros 
hatásai is lesznek. A fejlettebb nyugati országokban újab-
ban terveket készítenek a folyószabályozás „vissza-
csinálására”. A floridai Kissimmee folyót 1960-ban szabá-
lyozták. A 103 mérföld hosszú, kanyargó folyót 56 mérföl-
des csatornává alakították. A helyreállítás lakossági kezde-
ményezésre (!) indult meg. A szabályozás annak idején kb. 
20 millió dollárba került, a helyreállítás a legújabb becslé-
sek szerint 422 millió dollárba kerül. A többoldalú mérlege-
lés alapján (a jövőben kevesebbet kell költeni az árvízvéde-
lemre, csatorna-karbantartásra, és növekszik a terület öko-
lógiai stabilitása) mégis érdemesnek látják a terv megvaló-
sítását. Ezért régiónkban a még szabályozatlan folyószaka-
szokat mindenképpen meg kell őrizni természetes állapo-
tukban. 
                           Sárkány Kiss Judit                                                                                                

Két partomon, 
Alant a széles völgyben, 
És fent a dombokon, 
Én mindenütt, amerre csak vizem 
A porhanyós talajban szerteszéled? 
Csodálatosmód sarjad és növekszik  
Az élet 
------------------------------------------- 
Folyó vagyok. Thalészi őselem? 
Víz. Széles medrem hömpölyögve járom 
Ma még teknője szabja meg határom, 
De holnap azt is sárrá tördelem.  
------------------------------------------- 
Vagyok az állandóság, 
S benne a változás 
Vagyok a változás állandósága,  
Eleven folt a föld halott szemén. 
------------------------------------------                                       
  Székely János: A folyóSzékely János: A folyóSzékely János: A folyóSzékely János: A folyó    
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Ajándékozás 
 
• Ne gondold azt, 
hogy csak a pénzen 
megvásárolt ajándék-
nak van értéke. 
• Ha igazi szere-
tet van mögötte, a 
jelképes, esetleg álta-
lad készített ajándék 
nagy örömöt okoz. 

• Ne az utolsó percben futkoss ajándékért. Ha 
szeretteidre egész évben odafigyelsz, már jó 
előre tudhatod, hogy minek örvendenének. 
Ajándékozáshoz nem sok pénz, hanem gaz-
dag ötletesség szükséges. 

• Vigyázz arra, hogy ajándékod ne legyen bántó, 
ne tévesszen célt, egyéni érzékenységet ne 
sértsen. Csak akkor vállalkozz humoros aján-
dékok készítésére, ha ízlésességéről, szelle-
mességéről, senkit sem sértő voltáról meg 
vagy győződve. 

• Mutatósabb az ajándék, ha szépen becsoma-
golod, mintha csak a tárgyat magát adnád át. 

• A kapott ajándékot érthetően, kedvesen kö-
szönd meg, külön dicsérd meg az ízléses cso-
magolást is. 

• Ha esetleg pénzzel ajándékoznak meg, illik 
arra költened, amire kaptad. 

• Gondolj a környezetedben élő szegényekre, 
nélkülözőkre is. 
 
• K a r á c s o n y 
közeledik. A legna-
gyobb ajándékot 
Isten adta nekünk 
egyszülött Fiában. 
Fogadd hálásan, 
hálád vigyen el ez 
alkalommal is a 
templomba, hogy 
Isten ott újból meg-
ajándékozhasson e 
nagyszerű ese-
mény csodájával.  
 

Gyermek született nékünk 
(karácsonyi szavalókórus) 

 
 
Szereplők: Kar, Angyal, Angyali kar, Követ, 
Mária, József, Pásztorok 
 
 

Kar: Angyal száll az ég Urától, fényben ragyog 
Názáret. Máriához jött a küldött, ajkán égi 
üzenet: 

Angyal: Ne félj, leány, jó hírt hozok: látja az Úr 
életed, imádságod előtte van, s tudja, tiszta 
a szíved 

Kar: Követ jön a föld urától, adjatok utat neki! Mi 
a császár akarata – harsogva kihirdeti: 

Követ: Birodalmunk minden táján népszámlálás 
tartassék, kelet, nyugat, észak és dél mind 
összeirattassék. Róma urának parancsát 
most senki se szegje meg: induljon hát min-
den ember oda, ahol született! 

Kar: Indul József és Mária Betlehem felé, dél-
nek. Hányszor száll le, s kel föl a Nap, míg 
végre odaérnek? Urunk nézz a mennyből 
rájuk, segíts, adj erőt nekik, hiszen látod, 
nemsokára a Gyermek megszületik. 

Mária: Mennyi lehet vajon hátra? Messze van még 
Betlehem. Ahol végre megállhatunk, s ma-
gam kipihenhetem? 

József: Nézz a hegyre, ott a város, nem hagyott el 
Istenünk! Ő vezetett, Ő ad helyet Betlehem-
ben is nekünk. 

Fogadós: Nincs hely! Későn érkeztetek, a ház tele 
vendéggel! Istállómat ajánlhatom – háljatok 
ott az éjjel. 

Mária: Urunk, áldjuk nagy nevedet, szent és dicső 
hatalmad! Köszönjük a vezettetést, köszön-
jük a nyugalmat! 

Kar: Sötét éj száll Betlehemre, minden házban 
alszanak. Künn a mezőn a pásztorok nyáj 
mellett virrasztanak… hirtelen fény ragyog-
ja be a földet és az eget, angyal száll az ég 
Urától, ajkán örömüzenet: 

Angyal: Ne féljetek, jó hírt hozok, jöjjetek ide bát-
ran: megszületett a Megtartó Dávid Város-
ában! Kicsiny gyermek bepólyálva, jászol-
ban alszik szépen, eljöttével azt hirdeti: 
ennyire szeret Isten! 

Angyali kar: Dicsőség a nagy Istennek, dicsőség a 
mennyekben! Békesség minden igaznak, 
békesség a földön lenn! 

Pásztorok: Keljünk fel, ne késlekedjünk, menjünk 
Betlehembe mind! Lássuk meg az Úr ke-
gyelmét, dicsérjük nagy tetteit! 

Kar: Csodálatos találkozás: középen van, aki 
jött. Körülötte Isten népe, akik hittel várták 
őt. 

Mindenki: Jézus Krisztus ma is itt van, találkozha-
tunk Vele: eljöttével legyen áldott a kará-
csony ünnepe! 

 

Kis illemtan-rovat 
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Karácsonykor a keresztyének Jézus Krisztus 

születését ünneplik. A velünk együtt élő, nem keresz-
tény népeknek is vannak téli ünnepeik. Ezeknek 
egyike a hanuka ünnepe. Mit ünnepelnek hanukakor 
a zsidók? 
   Hanukakor egy sikeres lázadást emlékét, és az azt 
követő csodákat ünnepelik a zsidók. Antióchusz 
Epifánész, a nyolcadik szeleukida király, aki Nagy Sán-
dor szétesett birodalmának egyik szeletét irányította, 
erővel el akarta görögösíteni Júdeát, melyet elsősorban 
a vallási élet felszámolásával akart elérni. A Kr. előtti 168
-ban katonáinak sikerült egy bálványt felállítaniuk a jeru-
zsálemi templomban, és hitehagyott zsidó papoknak 
disznót kellett áldozniuk a görög isten számára a szen-
tély udvarán. 
   Antióchusz eleinte nagyszabású rendezvényekkel, csil-
logó épületek felhúzásával próbálta az idegen kultúrához 
csábítani a zsidókat, akiknek egy része örömmel csatla-
kozott hozzá, feladva ősei szokásait. Sokan azonban 
hűek maradtak népükhöz és vallásukhoz, ezért az ural-
kodó szigorú rendeletében megtiltotta a Tóra tanítását, 
törvényeinek gyakorlását. Hadserege az országot járta, 
bálványokat állított és kitért papokat helyezett el minden 
faluban. Az áttörés akkor következett be, amikor a papi 
Hásmoneus-családból származó, idős Mátitjáhu 
Modiinban – e város ma is létezik, félúton Jeruzsálem és 
Tel Aviv között –  megtagadta a szobor előtt való áldo-
zást, és saját kezével ölte meg azt az embert, aki vállal-
kozott helyette. Öt fia elmenekítette a megtorló sereg 
elől: a hegyekben lázadást szerveztek, amely három év 
alatt kisöpörte a görögöket, és asszimilált zsidó szövet-
ségeseiket egész  Júdeából.  
   A Kr. előtti 165-ben, Kiszlév hónap (november-
december) 25-én a hagyományaikhoz ragaszkodó zsi-
dók Judá Mákábi, Mátitjáhu fia vezetésével visszafoglal-
ták a templomot. A megbecstelenített épületet megtisztí-
tották, és felavatták. (Maga a chánuka szó is felavatatást 
jelent.) Amikor fel akarták lobbantani a hatalmas arany 
menórah (gyertyatartó) lángjait, csak egy napra elegen-
dő olajat találtak, melyen még rajta volt a főpap pecsétje, 
s nem érintették az idegen kezek. Csodálatos módon 

azonban e kis mennyiség nyolc napra volt elegendő, 
pontosan annyi időre, amely alatt elkészült az újabb 
adag olaj. Ennek emlékére gyújtanak minden nap eggyel 
több fényt hanuka idején, s ünnepelik ezt a csodát.  
   Az ünnep a nyolc nap emlékét őrzi, amelyen a templo-
mot visszaállították az Örökkévaló imádatának szolgála-
tába. Ezután több mint két évszázadig folytatódott a szol-
gálat, amíg a rómaiak Kr. után 70-ben el nem foglalták 
Jeruzsálemet, s le nem rombolták az Örökkévaló Házát, 
amely azonban egyszer még újjá fog épülni, a zsidók 
reménysége szerint. 

Az idén hanuka ünnepét december 7 és 14 
között tartják. Sötétedéskor minden nap meggyújta-
nak egy gyertyát a 9 ágú gyertyatartókon, balról 
jobbra haladva, és közben elmondanak egy áldást.    
A meggyújtott chanukiát látható helyre szokás tenni, 
ablakba, hogy hirdesse a csodát. Nyolc napon át tar-
tó örömünnep a hanuka, amikor sem gyászolni, sem 
böjtölni nem szabad, ezért főleg olajban sült ételeket 
esznek, finom, gazdag édességeket. Együtt van a 
család, a gyerekek pörgettyűznek, a felnőttek pedig 
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Ha e beteg, bolond világra 
Uram, még egyszer megszületnél, 
Bár milliónyi templomod van, 
Kezdhetnél megint Betlehemnél. 
Szalmajászolnál rangosabb hely 
Uram, tenéked ma se jutna: 
Soha messzibb a Te országod, 
,,Miatyánkod'' bár mindenki tudja. 
 
Ha így jönnél Názáretből 
Sápadtan, fázva, december este, 
Az ügyefogyott szenvedőkhöz 
Párizsba, vagy Budapestre, 
S leülnél az éhezők közt 
S abból, amit valaha mondtál 
Mesélnél új vigasztalásul -- 
Elfognának a tizedik szónál. 
 
Mondjál csak új Hegyibeszédet 
S amit mondtál a gazdagokról 
S ha gyűlnének az elhagyottak 
S szólnál az Írás-forgatókról 
S ha megpróbálnád Uram még egyszer 
Az Embert rávenni Szeretetre -- 
Internálnának, esküszöm rá, 
Ha nem is vernének mindjárt keresztre. 
 

A Hanuka története 



 
Dilemma 
 
Az egész részekre osztható. 
A részben az egész benne van. 
 
Fülöp Kálmán kortárs költő versének következő és befe-
jező sorai a vízszintes 1 és függőleges 12 -ben találha-
tók rejtvényünkben. 
 
Vízszintes: 1. A vers harmadik sora, 12. Teával, kávé-
val teszi, 13. Paraszt régies változata, 14. Több élű, szú-
rófegyver, 15. Égitest, 16.Dogma, 18. Ilyen a műsoros, 
ünnepi est, 20. Maki Levente, 21. Össze-vissza vasal! 
23. Rómában 150, 24. Oldat, 25. Ez az írásjel, 27. Kis-
térségi egyházi lap, 29. Mongol fejedelem, 30. Vidám-
ság, 31. Figyelmes, 33. Rendetlen tyúk!, 34. Szláv há-
rom, 35. Alvás, 37. Vágtér, 38. Képző, 39. Mutatószó, 
40. Igyekvő, 42. Kettős mássalhangzó, 43. Tó a Nyugati 
Kárpátokban, 45. Illat közepe! 46. Régi űrmérték, 48. 
Időmérő, 50. Határozószó, 52. Józsué korában bajt ho-
zott a népre, 54. Kelta nép. 
 
Függőleges: 2. Szent… a frízek apostola, 3. Meg…, 
váratlanul érkezik, 4. Aszú fele, 5. Személyes névmás, 6. 
Étel társa, 7. Nem hibás, 8. Magóg királya Ezékiel 38-
ban, 9. Modern fiatal? 10. Akadémiánk rövidítése, 11. 
Növény szárának közvetlen föld feletti része, 12. A vers 
negyedik sora, 16. Vissza ilyen dob is van (r.é.), 17. 
Bíztató szó, 19. Azonos mássalhangzók, 21. A varró 
szerszám, 22. Vissza: esztendő, 24.  Szemmel történő 

érzékelés, 26. Becézett Erika, 27. Körülbelül, 28. Veres 
Róza, 29. Vizet tárol, 31. Kés része, 32. Férfi név, 33. 
Hiányos ökrös! 35. A legnagyobb földrész, 36. Félig 
oson! 37. Híres görög sziget, 39. Azonos mássalhang-
zók, 41. Ókori ország a Tigris keleti partján, Pünkösdkor 
innen is voltak Jeruzsálemben, 43. Régi mértékegység, 
44. Mutató szó, 46. Majdnem inas! 47. Lakhelyünket jelö-
li, 49. Örző egynemű hangzói, 51. Állóvíz, 53. Fa része. 
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Karácsonyi sütemény  
 
Hozzávalók:  
1 kg jó meleg szeretet  
1 kg bátorság  
3 dl szorgalom  
1 dl jóság  
A szeretetet szitáld át a türelem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön bele! Az egészet gyúrd össze 1 tojásnyi ked-
vességgel és takard le tiszta jókedvvel. Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél. Szórd meg asszonyi kacagással és 
tegyél rá pár csepp megfontolást!  

A jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanul   

Készítette Zöld György 

KERESZTREJTVÉNY 


