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Fújj, fújj, jó szél, 
zöldíts hegyeket, 
utakat fehéríts, 
teleszórd a levegőt 
csicsergő csengőkkel, 
hozsannázó harangokkal, 
hadd örüljön hát Urunk, 
Jézus – 

Mi Urunk Jézus 
megindul vala felénk, 
se nem bottal, 
se nem batyuval, 
egy szál arany sugárral. 
 
Nem finom farizeusokhoz, 
inkább békétlen bélpoklosokhoz, 
nem papi fejedelmek palotájába, 
nyit inkább nyájőrzők nyűves aklába. 
 
Mink is azért magunkat megalázzuk, 
vállunkról mind e világ hívságát 
lemálházzuk, 
hogy az Örök Dicsőséget meglássuk. 

 

Vassy Erzsébet: Kalotaszegi hajnal 



   Mária és Márta magazin 2. 

   A nagypénteki történet, Krisztus 
szenvedésének és kereszthalálának 
legmélyebb és legsötétebb mozzana-
tával állunk szemben. Ezt a keresztyén 
egyház hitvallása, az Apostoli Hitvallás 
így fejezi ki: „szálla alá poklokra.” 
   Évszázadok során a hitvallásnak ez 
a tétele sok zavart és félreértést idé-
zett elő a hívő emberekben és az 
egyes egyházakban is.  
   Volt olyan idő, amikor azt hitték, 
hogy ez a világmindenség olyan, mint 
egy háromszintes nagy épület: a föld-
szinten a Föld, a rajta élő emberekkel, 
az emeleten a menny, Isten, angyalok, 
üdvözült lelkek, az alagsorban pedig a 
pokol, a Sátán, az elkárhozott lelkek 
gyötrelmes birodalma. Ez a világkép a 
múlté. A Biblia sem így beszél a világ-
ról. 
   Kálvin János, bár nem ismerte a mo-
dern természettudományos világképet, 
mégis A keresztyén vallás rendszere 
(1559) című művében azt tanítja, hogy 
a pokol nem valami földalatti hely, ahol 
a elkárhozottak testi kínokat szenved-
nek, hanem egy állapot, amelyben lelki 
kínokat szenved a lélek. A Genfi Káté-
ban (1545) a Jézus pokoljárásával 
kapcsolatban azt írja, hogy az alatt „
azokat a borzasztó gyötrettetéseket 
értem, melyek lelkére nehezedtek.” 
   Amikor Jézus szenvedéséről beszé-
lünk tévedés volna csupán az Ő testi 
szenvedésére gondolni. Jézus testi 
szenvedései nem voltak nagyobbak, 
mint a két latoré, mint Péter apostolé, 
akit – a hagyomány szerint – fejjel lefe-
lé feszítettek meg, vagy mint az üldö-
zött keresztyéneké. Jézus fájdalmai 
legmélyebb mivoltukban lelki fájdalmak 
voltak, s mint ilyenek érték el az em-
berfelettiség arányait, a pokolnak 
mélységeit. Egyébként biológiailag Ő 
is úgy halt meg, ahogyan az ember ál-
talában meghal. Halálának páratlansá-
ga és kivételes volta abban áll, hogy Ő 
nem egyszerűen testi halált halt, ha-
nem váltsághalált. Szenvedéseivel és 
halálával Isten haragját, büntetését és 
kárhoztatását szenvedte el. Ilyen halált 
halni, ezt a halált halni, ez jelenti a po-
kol minden kínjának és iszonyatának 
elszenvedését. A pokolra való alászál-
lást úgy kell tehát felfogni és érteni, 
mint lelki szenvedést. 
   A keresztfán volt egy pillanat, amikor 
elhangzott a sóhaj és benne a kivéte-
les, az egyetlen és örök fájdalom, ma-

ga a szenvedés: „Én Istenem, én Iste-
nem! miért hagyál el engemet?” Ez a 
kín, az Istentől való elhagyatottság ret-
tentő érzése, állapota: ez a pokol kínja. 
Ezt szenvedte el Jézus a Golgota bor-
zalmai között. Ő, aki egynek tudta ma-
gát az Atyával, aki cselekedte a meny-
nyei Atya akaratát, aki soha sem for-
dult az Atyához azzal a kérdéssel, 
hogy: miért? – ott a Golgota gyötrelmei 
között belesikoltotta a halál iszonyú 
sötétségébe ezt a miértet. 

   Ez a szenvedés több volt, mint a vér-
tanúk minden szenvedése együttvéve. 
Ők nem érezték az Istentől való elha-
gyatottság iszonyú fájdalmát, sőt ellen-
kezőleg: ők azzal a boldog bizonyos-
sággal mehettek a halálba, hogy az 
Atyához mennek. Az első vértanú, Ist-
ván, megnyilatkozott egeket látott és 
látta Jézust az Isten jobbja felől állani, 
és ezzel a látomással boldogan ment a 
halálba: „Uram, Jézus, vedd magad-
hoz az én lelkemet!” (ApCsel. 7, 59) 
Istentől elhagyatottnak lenni, valóság-
gal és teljességgel elhagyatottnak – ez 
a pokol. Ezt élte át Jézus a kereszten. 
Ez volt számára a pokol. 
   Jean-Paul Sartre (1905-1980) francia 
író is Zárt tárgyalás című pszicho-
drámájában a pokol lényegét próbálja 
megragadni. Három ember – két nő és 
egy férfi: az áruló, a szeretőgyilkos és 

a gyermekgyilkos – arra ítéltetett, hogy 
haláluk után az örökkévalóságot a po-
kolban – egy luxus lakosztályban! – 
egymással összezárva töltsék. Ebből 
az állapotból többé nincs menekülés: „
A pokol, az a többiek.” Ez az, ami a 
halálban halálos! Belehalni a halálba, 
belehalni a kárhozatba, annak tudata 
nélkül, hogy ki lehet, és ki is fog kerülni 
belőle – ez a pokol. 
   Aki ezt nem tudja, vagy nem veszi 
figyelembe, aki nem így érti Jézus 
Krisztus váltsághalálát, az nem tudja 
azt sem, hogy ilyen sokba került Isten 
Fiának a bűnbocsánat, az üdvösség, 
az örökélet. Mikor az ingyen kegyelem-
ből való megigazulás ajándékának ör-
vendezünk, gondoljunk arra, hogy Jé-
zus Krisztusnak ilyen drága ez az in-
gyen kegyelem. 
   Jézus pokolra szállása akkor kezdő-
dött, amikor így imádkozott: „ha lehet-
séges múljék el tőlem e keserű po-
hár” (Mt. 26, 39), és csak akkor végző-
dött be, amikor ezt mondta: „Atyám, a 
te kezedbe teszem le az én lelke-
met.” (Lk. 23, 46) 
   Jézus Krisztus pokoljárásának ezt az 
értelmezését adja a Heidelbergi Káté 
is: „Miért teszed hozzá: szálla alá pok-
lokra? Hogy az én legnagyobb kísérté-
seimben biztosítva legyek afelől, hogy 
az én Uram, a Krisztus, az ő kimond-
hatatlan gyötrelmével, fájdalmaival és 
rettegéseivel, melyeket lelkében, a ke-
resztfán és az előtt is elszenvedett, en-
gem a pokol rettegésétől és gyötrelmé-
től megszabadított.” (44) 
   „Én Istenem, én Istenem! miért 
hagyál el engemet?”  
   Azért, hogy Isten minket soha el ne 
hagyjon! Azért, hogy ne sírhass, és ne 
panaszkodhass amiatt, hogy téged el-
hagyott az Isten! 
   Krisztus pokolra szállása azt jelenti, 
hogy a kísértésben, a szenvedésben, 
a halálunk óráján sincs távol tőlünk, 
velünk van. A halál és pokol már az Ő 
legyőzöttjei és nem árthatnak nekünk. 
Halálunk meghalt. Halálunk már nem 
halálos többé. Nem a mindent meg-
semmisítő véget jelenti, hanem átlé-
pést abba az életbe, amelyben örökké 
és elszakíthatatlanul együtt lehetünk 
Krisztussal. És… ez a menny. 

                        
Nagy József Levente 

 

Szálla alá poklokra 
 

Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet? (Mt. 27, 46) 



Mária és Márta magazin 3. 

   Úgy volt, hogy a föld szakadatlan, 
ijesztő rengése megszűnt már. 
Felkerekedtek a lomha, fekete fellegek 
é s  u sz á l y o s  gy á s z r uh á j uk a t 
összevonva, indulni készültek a város 
felől.  
Hajnalodott. Az utcákon senki se járt 
még. A félelem és a fáradtság 
elnyomta az embereket. Csak a 
szeretet volt ébren az egész nagy 
Jeruzsálemben, a szívendöföt t 
szeretet, a gyászolók szerelme. 
   A földrengés nagyon megviselt 
mindent. Az út mellett, keskeny 
völgyben folyt itt egy patak. Az kivágott 
a medréből és behordta iszappal a 
földeket. A hegyekről nagy kövek 
szakadtak le és az út mindenfelé tele 
volt szórva velük. Egynémely akkora 
volt, hogy egészen elzárta az utat. 
Hatalmas, összetört koronájú olajfák 
estek keresztül az úton. A hegyről 
zuhantak alá. Még most is zúgva 
omlott utánuk a föld, a kő. 
   A vidék rettentően elpusztult. Két 
napja még kertek terültek el a hegyek 
lábánál, most egy kősivatag volt az 
egész, a fákat halálra zúzták a kövek s 
szennyes, tajtékos ár omlott keresztül 
rajtuk. 
   A Koponya most is úgy állott ott, 
ijesztően vigyorogva, mint régen. A 
tetején tisztán lehetett látni a három 
keresztet. Az Övé magasan állt, 
közbül, egyenesen. A másik kettőt 
megdöntötte a szél, vagy a rengő talaj, 
s úgy látszott, mintha a középső 
keresztnek bókolnának alázatos 
meghajlással. 
   A varjak károgtak a hegy felett. 
   Leült Magdaléna egy nagy köre. 
Nézte a gomolygó ködhullámokat, 
melyek lassan hömpölyögtek feléje és 
úgy betakartak mindent, hogy alig 
lehetett látni néhány lépésnyire. 
   Furcsa, démoni alakok hajlongtak a 
ködbe. Rejtelmes sóhajok szállottak fel 
a kőtemető alól, mintha az összezúzott 
kertek lelke hörögne. 
   –  Most  harm adnapja,  hogy 
eltemették. Jól emlékszik, mint 
fektették bele a kővályúba. Még látja 
eltorzított drága arcát. Harmadnapja, 
ez a halott mindene. Az volt az 
egyetlen reménye, hogy mégegyszer 
megláthatja Őt. Hogy ő fogja letörölni 
róla a vért, a port. Hogy majd ő lesz az 
utolsó, aki örökre elhagyja a sírt és úgy 

meg fogja nézni az arcát, hogy 
sohasem felejtheti el. 
   Az arca! Íme előtte áll. Szelíd, bíztató 
istenarc. Egy sötét órában feléje hajolt, 
felemelte őt a porból és elvezette az ő 
életének új, gyönyörű útjára. Egy 
szava, egy kézfogása elég volt, hogy 
meghaljon benne a régi lélek, a bűnös, 
a gonosz és fölébredjen az új, a tiszta. 
   – És ez az élet rothad a sírban? Ez a 
teremtő élet? Hát lehet az, hogy aki 
hatalmasabb volt a bűnnél és a 
halálnál, mert v isszarántotta őt 
azokból, maga áldozatul essék 
azoknak? Ez a békességes, új tavaszt 
fakasztó Lélek, az Isten, meg-
halhatott? ... Hiszen ő életet, örök 
életet ígért az övéinek! „Aki énbennem 
hiszen, ha meghal is, él!” ... És maga 
ne bírta volna ezt az életet? 
   – Aztán... hiszen ő most még jobban 
szereti, mint eddig! Megszakadó szíve 
minden imádatával tapad hozzá! De kit 
szeret hát? Azt a testet, ami egész 
gyönyörű életéből fennmaradt? Hiszen 
ő nem az a test volt! Ő több, ő más! 
Aztán hol is van az, akit szeret? Akiért 
szíve úgy ég és vergődik? Meghalt!... 
Lehet-e halottat ily makacs, olthatatlan 
lánggal szeretni? Nem, így csak Istent 
lehet, aki végtelenül nagyobb, mint az 
ember. És Ő az volt. Messiás volt. 
Előre tudott mindent, előre hirdette a 
halált... és azt... hogy... feltámad! 
Feltámad!... De hiszen itt fekszik 
valahol... De hol? Hol van a sírja? hol 
a teste? 
   Felemelkedett a kőről. Szétnézett. 
Köd hömpölygött a kövek felett. 
   Valahol itt volt a kert. Valahol benne 
a sír. A sírban Ő. De hát hova lett a 
kert? Nincs többé! Hol a sír? Nincs sír 
sehol. Hol a halott? Nincsen! Hiába is 
keresné őt, hiába, mert nincsen itt. 
Összeomlott a szomorú völgy, 
összeomlott minden, ami eddig volt... 
Ő ontotta össze, hogy ne keressük őt 
ott és ne találjunk reá a sírban, ahol 
nincs, amely nincs sehol! 
   Aranyos napsugár ömlött végig a 
mezőkön, a hegyeken... Átömlött a 
ködön is és fénytenger áradott el 
Magdaléna körül. Gomolyogni, lengeni, 
kavarogni kezdtek a párák. Cso-
dálatos, sejtelmes alakok keringtek a 
l ev egőben.  Merev en, kápráz ó 
szemmel nézte őket az elbírhatatlan 
ragyogásban... s mintha álmot látna, 

figyelt egy fényes, tündöklő alakot, 
amint a kövek közül feléje lengett. 
Talán felleg, talán pára? Fehérruhás 
ember az... bizony! Csupa fény s kitárt 
karjaival a végtelent látszik magához 
ölelni. 
   Megbűvölve nézte a leány, amint 
felemelkedett, tisztán látta, egy 
hatalmas sziklahalom mögül. Szíve 
majd szétpattant. Odarohant... És íme 
ott volt a sír, igen, ott volt a kőtorlasz 
mögött. Körülötte összetört fák. A nagy 
fedőkő félretaszítva. Az üregben ott a 
kőágy... az üres lepedők... és még 
mindig magasodik, emelkedik a 
ködalak, éppen a kőágy felett. Már alig 
érinti a köntöse. Most felette lebeg 
már. Künn van. Fenn van a levegőben! 
   Egy édes, ismerős hang csendül 
meg... a levegőben-e, vagy a 
szívében? Nem tudja Magdaléna, de 
hallja: 
   – Ne keresd a halottak között az 
Élőt! 
   – Mester!... Mesterem! 
   Karjai beleölelnek a napsugaras 
levegőbe, szemében égi tűz ragyog. 
   Hatalmas roppanás... 
   Magdaléna megrázkódva tekint oda 
és látja, hogy a sziklahalom leroskadt 
és betemeti a Názáreti Jézus sírját. 
 
 
 

Makkai Sándor 

                               Élet Fejedelme 
                    (részlet) 

Kovács Margit: Feltámadás 

Kozma László 

       Virággá lett  
 
Azon a napon asszonyok 
futottak, 
Nem találták a 
Feltámadottat. 
De egy ajkon kiáltás fakad: 
Virággá lett, nézd!  
A sivatag. 



   Mária és Márta magazin 4. 

   Az utcáról nézve magánháznak tűn-
ne a kerelőszentpáli templom, ha 
nem emelkedne harangláb mellette. 
Belépve szószék, úrasztala, templomi 
padok fogadnak. Mindezt a 160 főt 
számláló lelkes gyülekezet készítette 
Isten segítségével 1974 és 1978 kö-
zött, Orbán Áron tiszteletes közremű-
ködésével. Addig egy családi háznál 
tartották az istentiszteleteket. 
   A falu egyik legrégebbi település a 
környéken, 1332-ben említik először. A 
reformáció idején a lakosok áttértek az 
új vallásra, de a XVIII. században a 
földesúr, gróf Haller Gáborné erőszak-
kal visszatérítette őket a katolikus hit-
re, a templomot is visszaadta ennek az 
egyháznak. 
   A kerelőszentpáli nőszövetség 3 éve 
alakult újjá, a kiadásokat tagsági díjból 

s a bibliaóra perselypénzéből fedezik. 
Vásároltak futószőnyeget a templom-
ba, párnákat a padokra. A megyei nő-
szövetségi zászlót a Vártemplomból 
fogadták, ők a marosvásárhelyi Tuli-
pán utcába vitték tovább. Csomagokat 
készítettek a marosludasi árvaházba, a 
Lídia Otthon számára élelmiszert gyűj-
töttek, s szeretettel fogadták a csejdi 
fiatalok csoportját. Emlékezetes volt 
számukra a marosgezsei fogyatékos 
otthonban tett látogatás. Elkészítettek 
80 csomagot, s kocsival mentek 
Marosgezsébe, ahol román, magyar 
betegek boldogan fogadták őket. Ágy-
hoz kötöttek, nemlátók szeretetre éhe-
sen szorították kezüket, mintha nem 
akarnák elengedni. Alig várták a cso-
magok kibontását.     Az asszonyok 
számára az élmény olyan megrendítő 
volt, hogy itthon alig tudtak beszélni 
róla. A marosludasi árvaházban is 
szívfájdító volt látni a sok gyermeket, 

köztük olyan kicsiket, akik beszélni 
nem, csak sírni tudtak.  
   A kerelőszentpáli nőszövetség tagjai 
is részt vesznek a női imanapon, talál-
kozókon.  Gyülekezeti bibliaórára jár-
nak, teadélutánokat rendeznek, kö-
szöntik egymást a születésnapokon. 
Imahéten bibliajelzőt, kisfalvédőt, éne-
keskönyv-borítót ajándékoznak a ven-
déglelkésznek, a többi felekezetek 
asszonyaival közösen vásároltak edé-
nyeket, abroszokat, evőeszközt, poha-
rakat, ezeket bárki használhatja. A fa-
luban halotti társulat működik, az is 
vallási, nemzeti hovatartozástól függet-
len. Haláleset idején a gyászolók na-
gyobb összeget kapnak, a hozzájáru-
lást a családtagok számától függően 
fizetik.  
Ezek a közös vállalkozások jelzik, 

hogy e kis református gyü-
lekezet békésen, jó vi-
szonyban él a falu többsé-
gével. 
 
   A gyülekezet kis létszá-
mához (227) képest sok 
asszony üli körül a 
nyárádtői gyülekezeti te-
rem asztalát; fiatalok, idő-
sebbek. 
   A falu neve a XVI. szá-
zadtól szerepel a feljegy-
zésekben, régi templomát 
1607-ben Basta generális 
hadai ráontották az oda-
menekült emberekre, a fa-

lut felgyújtották. Az új temp-
lomot 1943-ban fejezték be, 2000-ben 
újították, a paplakot az elmúlt években 
bővítették. A falu lakói különböző hely-
ségekből költöztek be, így nem ismerik 
egymást, csak a templomba járók.  
   A nőszövetség 1995-ben alakult, a 
vezetőség választását és a tagsá-
gi díjat nem tartották fontosnak, a 
nőszövetség pénztárosa nyilván-
tartja az adakozásból befolyt ösz-
szeget, amit megegyezés szerint a 
gyülekezet céljaira, vagy szeretet-
szolgálatra költenek. Így vásárol-
tak szőnyeget a templompadokra, 
varrattak úrasztali terítőt, s varrtak 
az új énekeskönyvre borítót. Az 
öregotthont látogatják, ahova gyü-
mölcsöt, süteményt visznek. Azok 
is hozzájárulnak ilyenkor, akik nem 
járnak templomba, másoktól hall-
ják meg a készülődés hírét. Más 
gyülekezet asszonyaival a női 
világimanapon találkoznak, ezt ta-

valy ők szervezték, száznál több ven-
déget kínáltak szendviccsel, süte-
ménnyel, üdítővel. 
   A megyei nőszövetségi zászlót a 
sz ék el yk öv esdiek  hoz t ák ,  ők 
Csekelakára vitték. Ismerik és számon 
tartják egymást, ha valamelyikük hi-
ányzik a templomból, utána érdeklőd-
nek. Minden hónap utolsó szerdáján 
tartják a nőszövetségi bibliaórát, de a 
hasonló alkalmakat is ők látogatják. 
Közösen néznek bibliai tárgyú filmeket, 
előadásokat hallgatnak diétáról, koz-
metikáról, kreativitásukat kézműves 
foglakozáson gyakorolják. Részt vesz-
nek a temetéseken, bizonyos estekben 
koszorút is vásárolnak. Templomjaví-
táskor kosarakkal hordták a cserepet. 
Két nyáron át a hollandok segítségével 
bővítették a paplakot, akkor olyan sok 
zöldség gyűlt össze, hogy a Lídia Ott-
honnak is jutott belőle. A munkálatok 
után, takarítottak. A szószékről elhang-
zott a felhívás és akadt mindig elég 
jelentkező.  
   Halottak napja előtt a temetőben 
rendbe teszik azokat a sírokat, ame-
lyeket senki sem gondoz. Ezt 
mindenikük szívesen végzi, együtt dol-
goznak, jól érzik magukat. Imahéten 
ikebanát vásárolnak az úrasztalára, 
megajándékozzék a vendéglelkésze-
ket; ilyen alkalmakkor próbálkoztak 
versmondással, énekléssel is. Tavasz-
tól késő őszig virágokkal díszítik a 
templomot, gyakran kevésnek bizonyul 
a sok váza. Gyűjtöttek árvízkárosultak-
nak, részt vettek a „Nyilas Misi” prog-
ramban, tanszereket vásároltak. A Má-
ria és Márta Magazint példányonként 
vásárolják, általában 20 példány is el-
fogy belőle. Otthon a férfiak is elolvas-
sák, még a keresztrejtvénynek is neki-
látnak. Szívesen olvassák a recepte-
ket, orvosi tanácsokat, gyógynövé-
nyekről szóló cikkeket. 

                                                                                                            
Tatár Mihályné 

Márták és Máriák (25.) 

A kerelőszentpáli nőszövetség 

   A nyárádtői nőszövetség 
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 Intés az Őrzőkhöz  – Hitoktatókhoz 
 
   Mikor erre vállalkozol, ne hidd, hogy rögtön az óra kerül a kö-
zéppontba. Míg átléped az osztály küszöbét, hosszú út visz 
odáig. A küszöb elválasztó vonalként húzódik a kinthagyott és a 
bentvaló világ között. Aki a küszöböt átlépi, rakja le kint rossz-
kedvének zsákját és derűs fényességbe lépjen be a lélek által.  
   Ahhoz, hogy a lélek uraljon téged, neki kell „öltöznöd”: a hosz-
szútűrés kalapja a fejeden, testeden az Isten- és emberszeretet 
dupla köpenye, lábadon az önfegyelem sarúja. Hajdan így indul-
tak a misszionáriusok útnak. 
   Közben égi és földi polgárként kettős kötődéssel benne állsz a 
világban, ahogy Babits mondja: Légy hű és légy szabad!/ Gon-
dolj a madarakra/ kik hűek a fákhoz/ mely fészküket adja,/ s 
mégis kilátnak/ kiszállnak az égi magasba!/ Két hazában ottho-
nosok:/ polgárai a fának/ s együtt örök polgárai mind/ égnek és 
a szabadságnak. 
De hát hogyan leszel harmonikus a körülmények és viszonyok 
diszharmóniájában? Ez csak a Szívemet Hozzád emelem és 
Benned bízom Uram vállalásával lehetséges.  
   Első dolgod: önmagad hitoktatása. Neked kell jó tanítvánnyá 
válnod Isten kezében: vállalni a gondviselés által rádrakott ke-
resztet, testi-lelki súlyokat. Ezt naponta megköszönöd. Imádsá-
god szemedben fénylik fel. Így leszel hiteles. 
   Másik: időtlen munkálkodás ismereteid elmélyítésén. Annak, 
amit elmondasz, százszorosát kell tudnod! Feltöltődni folyama-
tosan, mert ebben nincs vakáció. A legelső hittankönyv a szülő, 
de rögtön utána: te, a hitoktató. 
   És az eredmény a teljesítmény-kényszeres világban? 
   Nem a te gondod! Arra sürget keményszívűségben sorvadó, 
pogánykodó korunk, hogy kimentsük gyermekeinket a barbár-
ság iszapjából. Hisz naponta sugallja a neked is kijár reklám-
szövegével a pogányosító életvitelt, a jó és rossz értékrendjét a 
nekem kellemes, nekem kényelmetlen kategóriára szűkítőt.  
   A részvétlenség és a közöny lassú örvénye húzza le a lelke-
ket. Lesz globális felmelegedés? Lesz a lelkekben madáchi 
fagyhalál! 
   Itt van a missziós terület, a misszióra váró földrész: egy-egy 
gyermek lelke.  
   Így lesz a hitoktatás – lélekmentés. 
   Óvatos, derűs, ötletes, zajtalan és hiteles módon felmutatni az 
ÚT, IGAZSÁG, ÉLET ösvényét. Mert a jó tanítással: újra gyöke-
ret vernek lenn és gyümölcsöt hoznak fenn. A Seregek Urának 
féltő szeretete műveli ezt ÁLTALAD! 
                                                                               Költő Ágnes 
 

 

   Boldog, aki olvassa 
 
   A Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére a 
katolikus, a református és az evangélikus egyház a 
2008. esztendőt a Biblia Évének nyilvánította. 
   Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református 
Egyház zsinatának lelkészi elnöke elmondta: – A 
Biblia Évének egyik legfőbb célja, hogy aki korábban 
ismerte, még jobban elmélyedjen benne, aki pedig 
eddig nem ismerte, rácsodálkozhasson, hogy mi 
minden található a Bibliában. Az egyházak azt 
szeretnék bemutatni, hogy a Biblia ma is meg tud 
szólítani embereket. 
   Erre bátorít a Biblia Évének mottója is: „Boldog, aki 
olvassa...” (Jelenések könyve 1,3). 
    Arra biztatjuk a nőszövetségek tagjait, a Mária és 
Márta Magazin olvasóit – akik már ismerik ezt a 
boldogságot, mert a Biblia mindennapi olvasmányuk, 
és azokat is, akik még nem fedezték fel a Könyvek 
Könyvét, de ismerik az olvasás örömét – , hogy 
szervezzenek programokat, tartsanak alkalmakat, 
amelyek a Biblia olvasását és az evangélium jobb 
megismerését is előmozdítják a gyülekezetben.   

 

 
 
 

 

*A Marosi Református Egyházmegye Nőszövetsége évi közgyű-
lését tartja 2008. március 8-én, szombaton 10 órától az 
Eminescu utca 28 szám alatti Diakóniai Otthonban. Szeretettel 
várják a gyülekezeti nőszövetségek képviselőit. 

* Az idén is sor kerül a Nőszövetség területi konferenciáira: 
2008. május 3-án Mezőpanit, 2008. május 18-án Ákosfalva, 
2008. május 24-én Magyarbükkös, 2008. május 31-én Udvarfalva 
látja vendégül a körzetébe tartozó nőszövetséges asszonyokat.  
 
 

Felhívás 
 
Megalakulásának 80. évfordulóját ünnepli az 
Erdélyi Református Nőszövetség. Ezen alka-
lomból 2008 augusztus 22-re szervezett, ko-
lozsvári központi rendezvényünkön, olyan 
fényképeket szeretnénk kiállítani, amelyek a 
rég múlt nőszövetségi tevékenységét ábrázol-
ják. Ezért kérjük olvasóinkat, ha rendelkeznek 
ilyen régi fotókkal, juttassák el szerkesztősé-
günkbe, Marosvásárhely, Bernády tér 3 szám 
alá. Tegyük együtt szemléletessé és színvona-
lassá ezt az ünnepet, megemlékezvén előde-
inkről. 



Mária és Márta magazin 6. 

    – Korai gyermekkoromból is vannak 
kedves emlékeim, amit tanultam, amit 
láttam a szüleimtől, a nagyszülőktől, 
dédapámtól: egy-egy régi dallam, vagy 
énekszöveg. A petróleumlámpa körül 
ültünk az asztal mellett és énekeltünk. 
   – Hol laktatok gyermekkorodban? 
   – Első éveimet Marosludason töltöt-
tem. Nagyanyám buzgó templomjáró 
volt, nagyon szeretett olvasni és az ő 
tanácsai, élettapasztalatának megfo-
galmazásai megmaradtak bennem. 
Gyönyörű képem van az iskolai életről. 
A tanít néni megkérdezte egyszer, 
hogy ki mi szeretne lenni, s én azt vá-
laszoltam, hogy tanítónő. A jó Isten 
odasegített, de a rendszerváltás köz-
beszólt. 
   A bécsi döntéskor, 1940-ben Maros-
vásárhelyre költöztünk, ott folytattam 
az iskolát, majd a képzőbe kerültem, 
de a tanügyi reform után már más volt 
az ideológia. Rólam megállapították, 
hogy idealista a világnézetem. Egy 
évig tanítottam Nyárádgálfalván, aztán 
elhelyeztek egy kicsi faluba Szováta 
mellé, gúnyosan megjegyezve, hogy 

ott lesz időm, imádkozni, de Isten min-
dent javamra fordított.  
   – Hol ismerkedtél meg Kálmánnal? 
   – A hadifogság után ő a képzőben 
folytatta, amitől elmaradt, s ott ismer-
kedtünk meg. Azután ment a teológiá-
ra s végzett 1950-ben. Hatévi távud-
varlás után kerültünk össze. 
   – Mikor kezdődött a te hitbeli életed-
nek a tudatossá válása? 
   – Erre csak azt mondhatom, hogy 
Istentől elrendelt életutam volt. Nem 
köthetem dátumhoz, helyhez a hitre 
jutásomat. Negyedik osztályos korom-
ban kaptam egy kis faragott táblát, 
aminek ez volt a felirata: „Ő előbb sze-
retett.” Idővel értettem meg, hogy ez 
azt jelenti, hogy Isten már formáltatá-
som előtt elrendelte az életemet, s 
szeretetével irányította. 
   – Kik voltak azok az emberek, akik 
hatással voltak rád? 
   – Benke Rózsika volt az én nagyon 
kedves tanító nénim, a Bethánia egylet 
tagja, aki hívogatott a bibliaórákra, s 
én oda szeretettel mentem. Az imád-
ságaimban is azt kértem, hogy segít-
sen Isten azzá lennem, amivé Ő akar 
formálni. 
   – Voltak-e nehézségeid a hited mi-
att? 
   – Mikor Nyárádgálfalván tanítottam, 
egy volt osztálytársammal laktam, aki 
besúgott, hogy templomba járok és a 
naplómat is kiszolgáltatta. Illyésmezőn 
kijött egy tanfelügyelő vizsgálódni, el-
mondtam neki, hogy én hiszek Isten-
ben. A beszélgetés után azt mondta, 
hogy erről ne szóljak senkinek. 1951-
ben eljegyesedtünk, s akkor én bead-
tam a lemondásomat, arra hivatkozva, 
hogy a leendő férjem lelkész. Nem tud-
tam volna elviselni azt a kettőséget, 
amely rám várt volna. Aztán így dol-
goztunk együtt Kálmánnal, a gyüleke-
zet volt az én iskolám, az én csalá-
dom. 
   – Melyik faluban kezdtétek? 
   – Alsóbölkényben, ahonnan szívme-
legítő emlékeim vannak. Két év múlva 
meghívtak Tekébe, ott született a négy 
lányom, s a fiam. A gyülekezetben ami 
tőlünk telt megtettük, de kemény ugar 
volt. Zilahra kerültünk, ahonnan az ak-
kori püspök Magyarláposra száműzött. 
Legyen hála Istennek, hogy ez a gyü-
lekezet nagy szeretettel fogadott, száz-
tagú énekkart szerveztünk, nagyon ra-

gaszkodtak hozzánk. Onnan Türébe 
kerültünk. Meglátogattak a láposiak, a 
zilahiak, s akkor a türei kurátorné azt 
mondta: „Tiszteletes asszony, hát, tes-
sék minket is így szeretni!” 
   Az is szolgálatunkhoz tartozott, hogy 
amikor nem volt szabad külföldieket 
fogadni, nálunk szálltak meg. Kálmán 
vitte őket olyan helyekre, ahol segélyre 
volt szükség. Hoztak énekeskönyve-
ket, Bibliákat, s az Isten mindent lefe-
dezett, nem lett bajunk belőle. Voltak, 
akik féltek, voltak, akik feladtak, voltak, 
akik kételkedtek bennünk. Megnyugta-
tó lett volna, ha látjuk, hogy a segélye-
zettek Istennek hálásak, s annak jelei 
lettek volna. 
   –  T ü r é b ő l  m i é r t  j ö t t e t e k 
Marosszentkirályra? 
   – Addig mindig Isten vezetésére ha-
gyatkoztunk, most a testvérek hívtak, 
hogy legyünk egymáshoz közelebb, s 
ez volt a rossz lépésünk. A türeiek na-
gyon sajnáltak, az itteniek nem igazán 
fogadtak szeretettel, de itt is énekkart 
alakítottunk, minden szolgálatot elvé-
geztünk. A változások után visszahív-
tak Zilahra, onnan nyugdíjaztak. Kál-
mán betöltötte a 70 évet, betegeske-
dett, s 1998-ban költöztünk vissza 
Marosszentkirályra. Itt neki fogott épít-
kezni, átalakítani a házat. Most itt lak-
nak a fiamék, a két sógornőm és én. A 
férjem 2002-ben meghalt. 
   – Volt-e olyan életszakaszod, amire 
fájó szívvel gondolsz vissza? 
   – Az utolsó öt év, amit úgy kellett vol-
na eltöltenünk, hogy éljünk egymásnak 
csendességben, nyugalomban. Ezt az 
elveszített öt évet sajnálom. 
   – Hogy telnek özvegységed napjai? 
   – Három évvel ezelőtt agyérgörcs 
bénított meg, lassan-lassan javultam 
de a látásommal, mozgásommal baj 
van, az írás is nehezemre esik. Isteni 
csoda, hogy még így is vagyok, de 
Krisztus által vagyok, aki vagyok, s az 
Ő hozzám való kegyelme nem volt hiá-
bavaló. Különösen ebben az elesett 
állapotomban igyekszem nem elfelejte-
ni, hogy minden jó Őtőle jön, s minden 
kérés előtt azzal kezdem az imádsá-
got, hogy „Áldjad én lelkem az Urat!”                                                                                           
                                                       T.I. 

Istentől elrendelt életem volt 
 
   Marosszentkirályon a nagy családi házban beszélgetek özv. Adorján 
Kálmánné Demeter Ilonkával. Pár éve nehéz a mozgás, járás, fárasztja a be-
széd, de szívesen mesél életéről.  

Kányádi Sándor 

      Szelíd fohász  

szelíd fohász az én fohászom 
félig könyörgés félig hála 
hogy nem juttattál s ezután se 
juttass engemet szégyenfára 

de eljut-e az én fohászom 
eljuthat-e vajon tehozzád 
útjaidat úton útfélen 
szertartások barikádozzák 

nem marad-e sziklára hullt 
magokként vajon terméketlen 
mit egy hosszú életen át 
a jövendőnek elvetettem 

tudom sokat eltékozoltam 
abból mit rám bíztál sokat 
de azért ne tagadd meg tőlem 
holtomban se áldásodat 
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Szabó Magda 
     (1917-2007) 
 

A tavaszi napfényben  
egymásra mosolyogva... 

 
   Az Abigél intézetében nagyhéten 
már nem volt tanítás, a megelőző hat 
nap bűnbánati szakasznak számított, 
az oktatás hat napon át félórával 
később kezdődött reggelente, tanítás 
előtt házi istentiszteleteket tartottunk, 
úgynev ezett  csendes napokat , 
virágvasárnap az iskola imatermében 
felvettük az úrvacsorát, s másnappal, a 
rá következő hétfővel megkezdődött a 
kéthetes húsvéti vakáció. 

   Csa l ádon  be l ü l  i s  l e l k ün k 
előkészítésével foglalkoztunk, apám 
bezárt zeneszekrényt, zongorát, ki 
milyen szórakoztató könyvet olvasott, 
beszolgáltatta, nekem könyveim mellé 
pa p í r t ,  c e r uz á t ,  m egk ez d e t t 
írásműveimet is félre kellett tennem, a 
család szelleme csendet követelt, a 
nagyhét eseményeinek lélekben való 
követését, bűnbánatot. Nem körbe 
vagy előrenéztünk, hanem hátra, saját 
nem kellemes titkaink, bűneink 
világába, nem szólhatott a rádió sem. 
Nagypénteken, a reformátusok 
hivatalos halottak napján sorra jártuk a 
temetőket, meglátogattuk az ott pihenő 
nagyszülőket, aznap teljes böjt volt, s 
bár az engedélyezett, aszalt szilvából 
főzött leves a tálalón állt, sose szegte 
meg senki a megtartóztatás idején, a 
feltámadás és a beállt ünnep aztán 
annál diadalmasabb és ragyogóbb 
volt. Megvallottunk mindent, amivel 
I s t en t  v agy  em ber t á r sa i nk a t 
megharagítottuk, aztán megkaptuk a 
feloldozást, s az irgalom igéi 
ragyogásában a húsvét ígéretével a 
tav aszi  napfényben egymásra 
mosolyogva éltük át az ünnep 
üzenetét, amely a hitet jelentette: 
egyszer majd el kell szakadnunk 
egymástól, nem örök a válás, a 
feltámadás ténye ránk sugározta a 

valamikori viszontlátás fényét és az 
új raegyesülést  azokkal ,  akiket 
szerettünk. 
 

SZABÓ MAGDASZABÓ MAGDASZABÓ MAGDASZABÓ MAGDA 
 

VégrendeletVégrendeletVégrendeletVégrendelet 
Isten keze Te egyedüli, aki 

sose bántott 
Te temess el, ha a gyilkos idő 

megbír e testtel. 
Te mondd el helyettem 
mekkorát tévedtem 
mikor megszülettem 
mikor ember lettem 
nem vérivó farkas 

sovány rengetegben. 
Te mondd el helyettem 
egyszer nem tévedtem 
egyszer nem vétettem 

amikor ágyamat 
szíveden vetettem. 
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Országos szinten és Maros megyében 
is nagy problémát jelent a méhnyakrák 
egyre gyakoribb előfordulása. Romá-
nia vezető helyen áll Európában mind 
a morbiditást, azaz a betegség előfor-
dulási arányát, mind pedig a kór okoz-
ta elhalálozásokat  i l letően. A 
méhnyakrákról, a gyógyításával kap-
csolatos újdonságokról a Maros Me-
gyei Sürgősségi Kórház Nőgyógyásza-
ti osztályának vezetőjével, Szabó Béla 
orvossal beszélgettünk. 
  – Több európai országban is 
méhnyakrákellenes hetet tartottak az 
elmúlt napokban, az Unió javaslatára 
néhány tagállamban méhnyak-
rákszűrési hetet szerveztek. 
 Az EU adatai szerint világszerte a má-
sodik leggyakoribb rosszindulatú be-
tegség a méhnyakrák, kontinensünkön 
18 percenként meghal egy nő ebben a 
kórban. Mi a helyzet nálunk? 
   – Általában huszonkilenc új esetet 
fedezünk fel évente 100 ezer lakos 
után, az elhalálozások száma pedig 
tizenhatra tehető. Ez azt jelenti, hogy a 
betegek majdnem fele bele is hal ebbe 
a betegségbe. Az elhanyagolt esetek-
nél a kór viszonylag hosszú lezajlású. 
A sokféle ráktípus közül a méhnyakrák 
az egyik, amely ellen nagyon hathatós, 
jól kidolgozott szűrőmódszer létezik, és 
viszonylag olcsó is, csak az emberek 
nem nagyon veszik igénybe, nem jár-
nak szűrővizsgálatra. Az Egészségügyi 
Minisztérium már régóta kisebb-
nagyobb lélegzetvételű kampányokat 
folytat, országos program is létezik a 
szűrésre, de a Maros megye számára 
kiutalt pénzösszeg távolról sem ele-
gendő erre. Úgy tűnik, most újabb szű-
rőkampány veszi kezdetét, lehet, erre 
több pénzt fordítanak, de az, hogy az 
egész lakosságot kiszűrjék, illuzórikus-
nak bizonyul. 
   – Mekkora az érdeklődés a szűrő-
vizsgálatok iránt? 
   – Valamilyen szintű változás történt 
az utóbbi időben, hiszen a nőgyógy-
ászati vizsgálatokra jelentkezők egy 
része már külön kéri a szűrést is. 
Azonban van egy réteg, amely még az 
egyszerű vizsgálatokra sem jelentke-
zik. Ezt a szűrést egyébként akár in-
gyen is el lehet végezni a családterve-
zési kabinetekben, de a magánrende-
lőkben sem kerül sokba. 
   – Létezik egy méhnyakrák elleni vak-
cina is, ez mennyire megbízható? 
   – Valóban megjelent egy oltás is a 
rák ellen, így most már elég sok esz-
köz áll a rendelkezésünkre, hogy elke-

rülhessük a betegséget. Egyre több 
adat van arra, hogy vírusfertőzés okoz-
za a kórt. A vakcinát lényegében a ví-
rusok ellen dolgozták ki, de ez amúgy 
sem helyettesíti a szűrővizsgálatot. A 
méhnyakrákot okozó vírusnak majd-
nem 130 válfaja van, és a lakosság 80 
százaléka átesik valamelyik fertőzé-
sen, amelyet ezeknek a vírusoknak az 
egyike okoz. Ezek között vannak rák-
keltő és kevésbé rákkeltő vírusok. A 
vakcina a leginkább rákkeltő törzsek 
ellen hat, és valószínűleg csökkenti a 
betegség előfordulását, de nagyon 
drága. Akkor lesz pozitív hatással, ha 
széles körben elterjed. Amúgy nagyon 
új, alig kétéves felfedezésről van szó. 
Európa egyes országaiban, illetve az 
Amerikai Egyesült Államok néhány ré-
szén már beoltják a 11-15 éves lakos-
ságot, de mivel teljesen friss a mód-
szer, csak két év múlva tudjuk meg, 
hogy mennyire eredményes a vakcina. 
Hangsúlyozom, az oltás gyakorlatilag 
csak a vírusos fertőzés ellen véd, a 
szűrővizsgálatot nem helyettesíti. 
  – Kik a legveszélyeztetettebbek? 
   – Elvileg minden nő, de azok vannak 
a leginkább kitéve a fertőzés veszélyé-
nek, akik gyakran változtatják szexuá-
lis partnereiket, akik túl könnyed nemi 
életet élnek, akik nehéz szociális hely-
zetben vannak, akiknek nincs igényük 
a higiéniára, tehát ez valahol társadal-
mi probléma is. Vannak statisztikai 
adatok, amelyek szerint azok a nők a 
veszélyeztetettebbek, akik több gyere-
ket szültek, rossz anyagi körülmények 

közt élnek, túl korán elkezdték a sze-
xuális életet.  
   – Mit lehet tenni a megelőzés érde-
kében? 
   – A lényeg az, hogy szűrővizsgálatra 
kell járni. Sajnos egészségügyi nevelé-
si problémák is vannak, mert nagy a 
lakosság toleranciaszintje az úgyneve-
zett fehér folyással szemben. Vagyis 
ha valaki vérzik, elmegy az orvoshoz, 
de más esetben nem. Pedig a 
méhnyakrák előjele a legtöbb esetben 
a kicsit bővebb fehér folyás, amely 
esetleg vércsíkokban jelenik meg. Ezt 
sokáig elhanyagolják, és amikor orvos-
hoz fordulnak vele, a betegség elég 
előrehaladott stádiumban van már. 
Nagy szerencse, hogy a méhnyakrák 
kialakulása a vírusfertőzés jelenlét-
ében általában 15-20 évre tehető, te-
hát a fertőzéstől számítva sok évnek el 
kell telnie a megnyilvánulásig, így bő-
ven van idő a kezelésére. Ezért is 
mondják, hogy a legveszélyeztetettebb 
korcsoport a 35-45 éveseké. A 
méhnyakrákot annak kezdeti stádiu-
mában egyszerű műtéttel ki lehet ke-
zelni, később viszont radikális beavat-
kozásra van szükség, amely a nő-
gyógyászatban a legbonyolultabb mű-
tétnek számít, és a szervezetet is 
igénybe veszi. Hangsúlyozom, szűrés-
re kell járni, ami egy megszokott nő-
gyógyászati vizsgálat, és 70-96 száza-
lékos pontossággal kimutatja a rákra 
való hajlamot. 

                                    Soós Eszter 
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Mária és Márta magazin 9. 

A kegyelem csillagjegyébenA kegyelem csillagjegyébenA kegyelem csillagjegyébenA kegyelem csillagjegyében    
 
          Melyik hónapban születtél? Januárban, februárban, 
márciusban, áprilisben, májusban, júniusban, júliusban, 
augusztusban, szeptemberben, októberben, novemberben, 
decemberben? 
   Akkor te éppen Isten kegyelmének jegyében születtél: „Mert 
megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.” (Tit. 
2,11) 
   Aki Jézus Krisztusra bízza az életét, annak nem kell 
aggódva faggatnia a horoszkópot, amit hiszékeny emberek 
megtévesztésére állítanak össze. Sok ember érzi magát 
napjainkban elhagyatottnak. Sokan elbizonytalanodnak, és 
támaszt keresnek a életben. Ezt a támaszt csak Istennél lehet 
megtalálni, aki Jézusban Atyánk lett és gondunkat viseli. 
   Arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp helyett egy 
Igét kínálunk, hogy felhő- és tűzoszlopként vezessen ebben a 
negyedévben. 
 
Január   
Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden 
javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. (Róma 
8, 28) 
Február   
Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el 
nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg 
nem perzsel téged. (Ésaiás 43, 2) 
Március   
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 
hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok 
a ti lelkeiteknek. (Máté 11, 29) 
Április   
Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi 
általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. (II. 
Korinthus 5, 20) 
Május   
Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, 
megcsalván magatokat. (Jakab 1, 22) 
Június   
Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti 
bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. 
(Apostolok Cselekedetei 3, 19) 
Július   
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ 
világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, 
hanem övé lesz az életnek világossága. (János 8, 12) 
Augusztus   
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt 
lelkeket. (Zsoltárok 34, 19) 
Szeptember   
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, 
megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. (Máté 6, 14) 
Október   
Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. (Kolossé 3, 2) 
November 
Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? 
Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened 
mindenben, a miben jársz. (Józsué 1, 9) 
December   
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és 
hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked 
szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, 
majd Ő teljesíti. (Zsoltárok 37, 3-5) 

 
 
 

 

 
 

 

Nyári Vakációs BibliahétNyári Vakációs BibliahétNyári Vakációs BibliahétNyári Vakációs Bibliahét 
 

   A Vakációs Bibliahét egy ötnapos, evangelizációs 
program 5-13 éves gyerekek számára. A program kere-
tében lelkipásztorok, vallástanárok, gyerekmunkások 
rendelkezésére bocsátunk egy részletesen kidolgozott 
munkakönyvet, amelynek alapján könnyen és színesen 
foglalkozhatnak gyülekezetük, iskolájuk gyermekeivel. 
Az idei programot az alapítvány 15 munkatársa írta 
meg. A bemutatón részletesen ismertetjük a Vakációs 
Bibliahét programját, énekeket, játékokat tanítunk, meg-
beszéljük a múlt év tapasztalatait. Minden csoportból 
legtöbb két személyt tudunk fogadni. 

   A Vakációs Bibliahét bemutató napja  
Marosvásárhelyen március 1-én,  

Székelyudvarhelyen április 28-án lesz  
Jelentkezni és érdeklődni lehet:  
Marosvásárhelyen Demeter Irén, email:irenke@koen.ro, 
telefon: 0265-269517 és 0745-610608, 
Székelyudvarhelyen Gede Ildikó, 0266-211155 és 0730-
190088. 
   Kérjük a csoportvezetőket, a gyermekek szüleit, gyüle-
kezeti tagokat, érdeklődőket, ha fontosnak tartják gyer-
mekeik vallásos-erkölcsi nevelését, adójuk erre fordítha-
tó 2%-ával támogassák munkánkat. Az alapítvány ada-
tai, melyeket az adó 2%-áról rendelkező űrlap (formular 
230) rubrikáiba kell beírni: 
Denumire entitate nonprofit:  
    FUNDATIA „K.O.E.N.”- „K.O.E.N.” ALAPITVÁNY 
Cod de identificare fiscala al entitatii nonprofit:       
                                                                     18162820 
Cont bancar (IBAN): RO 87 BTRLO 2701205119293xx    

    
Köszönjük a támogatásukat! 

   Munkánkról bővebben is tájékozódhatnak 
 honlapunkon: www.koen.ro 

Szabó LőrincSzabó LőrincSzabó LőrincSzabó Lőrinc    
 

TavaszTavaszTavaszTavasz    
 „Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.  
„Tavasz” – felelt a Nap.  
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.  
„Meg ám!” – felelt a Nap.  

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


