
 
  

Szécsi Margit 

              Március 
 

Téli szellők fújjatok csak 

játszatok a hajamon. 

Olvassz havat, melengető 

márciusi szép napom. 
 

Fagyos folyó megáradjon, 

vessen bimbót minden ág, 

Szebb a somfa gyenge szirma 

mint a szürke jégvirág. 
 

Március van, március van. 

Ember s állat érzi már, 

dong a kaptár, szárnyat rezget 

százezernyi kismadár. 
 

Jó volna a nagykabátot 

félredobni, s könnyeden 

játszani és birkózni a 

városvégi zöld gyepen. 
 

Jó volna már munkálkodni; 

arra vár a kert, mező. 

Szép reményhez, szorgalomhoz 

kell a fény, a jó idő. 
 

Pacsirtának kék magasság, 

vetőmagnak tiszta föld, 

Jöjj el tavasz, földről, égről 

már a telet eltöröld!  

 
 

Kilencedik  
évfolyam, 
 2010/1 

Székely Levente fotója 
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Egy kisfiú porlepte családi Bibliát talált 
egy sötét, használaton kívüli szobá-
ban. 
– Anya, kié ez a könyv? – kérdezte.  
– Ez Isten könyve – válaszolta az asz-
szony.  
– Akkor nem lenne jobb, ha visszaad-
nánk neki – kérdezte a kisfiú, mi úgy-
sem használjuk.  
 

Vibráló képernyő előtt ülök, egy ve-
zetéken keresztül a világhoz kapcsol-
va.  

Köldökzsinór vagy akasztófakötél, 
még nem tudom, de fityegek a végén, 
mintha az életem függne attól, hogy 
mennyire vagyok képes csimpasz-
kodni rajta.  

Sorozatfilmek, botrányok, tragé-
diák, álom, ábránd, illúzió. Legyőzhe-
tetlen erőktől, s terjedő vésztől megvál-
tó hadsereg. Ez a valóság – mondják. 
És mi így élünk csendben egy doboz-
hoz kötötten, amiben látható, ahogy az 
emberekből folyik a sírás, és amin ke-

resztül ezernyi kilométerekről is átjön a 
fájdalom. Mert látom, hogy fájnak. 
Nem csak a testük, de mindenük. Van 
akit ütnek és azért, és van aki üt, ő 
meg azért. Riadt arcok nyögik szenve-
désüket. Nem tudják, de a világosság 
fiaira várnak! 

Örvendező embert ritkán látok. Az 
öröm az nem hír. Sokszor már-már 
olybá tűnik, mintha illetlenség lenne 
egy mosolyt mutatni. Nagy rival-
dafénnyel s széles plakáton valami bá-
beli nyelv egyébről beszél: hirdetek 
néktek borzalmakat, s a ti félelmetek 
mindörökké megmarad.  

Elfogult vagyok? Meglehet! Az én 
szemem más fényhez szokott, és 
nincs szándékomban kevesebbel beér-
ni! 

Megszólítható-e még az ember? 
Érték-e számára az a hír, ami minden-
kinek örömöt jelent? Amiből mindenki 
egyaránt meríthet? 

Isten Igéje halk és szelíd hangon 
igyekszik bennünket megszólítani ma 
is. Úgy szól, mint egy régi ismerőshöz, 
akinek szemében minden látszik, aki-
nek megviselt arcáról lerí, hogy örömét 
már mindenhol kereste, hasztalan, 
mert megnyugvásra Isten nélkül még-
sem lelt.  

Isten előtt átlátszóvá válik az em-
ber. Előtte már nem érdemes tagadni, 
se félelmet, se fájdalmat, sem éhséget, 
sem szomjúságot. Isten most is szól, 
és ha sokak szemében e beszéd bo-
londság is, de nekünk elhívottaknak 

Isten ereje, mely bizonyossá teszi ben-
nük azt, hogy semmi sem szakaszthat 
el Istennek Jézus Krisztusban megmu-
tatott szeretetétől! 

Boldogok, akik érzik, hogy Isten 
nélkül félnek, mert közel van hozzá-
juk „az erőnek, a szeretetnek és a jó-

zanságnak lelke”, egészen közel – 
szívükben, szájukban – Isten örö-

möt szerző élő Igéje! Boldogok 
azok, akik a pásztoroknak inté-

zet angyali üdvözletett maguk-
ra értik, mert az ő életüket 

Isten tartja kézben, s félel-
müket naponta kezeli, 

hogy örömüket se éljék fel egymaguk! 
Boldogok azok, akik hallják az Igét, 
mert aki megszólítható, az később ma-
ga is szólni fog alkalmas és alkal-
matlan időben, örömöt fog szólni, bo-
londul és boldogan! Boldogok azok, 
akik úgy tudják megragadni a feléjük 
kinyújtott kezet, hogy nem csak saját 
mélységüknek vannak tudatában, ha-
nem Isten szeretetének ismerete is 
bennük van! 

Íróasztalom mellett ülök. 
Hozzákötve mindahhoz, ami szent. 

A család már alszik, a Szentírás lapjait 
egy gyenge lámpafény, életemet a vi-
lág világossága világítja meg. Élek töb-
bé nem én, és mégis ebben a világ-
ban. Örömhír ez, vagy csak ismeret? 
Most már nem kérdés. Úgy kapaszko-
dom Isten kegyelmébe, mint aki tudja 
minden tőle függ, mint aki érzi, hogy Ő 
tart, mint egy kézen, mindörökké. 

                                                                                                                                  
                                        Dávid István 

 

A megszólítható ember 

Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen. Lukács 2, 10. 

 
 

 

Károlyi Amy   

Nagyhét 

Jézus szenvedése újra érik  
a nagyhét újra ismétlődik.  

Kicsit siet, vagy kicsit késik. 
Hiába zöldellnek pálmaágak 

a zöld, az élő zöldnek nem felel.  
Az ember hite belefárad 

a szenvedés megismétlődik.  
 

De nem panaszkodhatsz másnak 
csak Jézusnak, Isten fiának. 

Csak Jézusnak, aki feltámad.  

A felnőttség valahol 
ott kezdődik, hogy 

megtanulod eldönteni, 
neked mi az érték, és 
mi nem, nem pedig 

amit a társadalom és a 
média diktál beléd. 

Marie Clarence 
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   Inkább azt kell mondani, hogy nem 
használjuk a modern kommunikációs 
lehetőségeknek a töredékét sem, és 
emiatt nincs sok értelme azok 
határairól beszélni. Pedig olyan lehető-
ségek vannak a kezünkben, amiről 
nemrég úgy gondolták, csak Isten ké-
pes rá: megszólalok és azonnal min-
denki hallhatja, láthatja, olvashatja az 
egész világon! Mégis, hogy restsé-
günket igazoljuk, azt morogjuk, hogy 
az ördög belebújt a médiába, ezért 
jobb ha mi attól távol tartjuk magunkat. 
De nem az ördög, hanem Isten ellen-
ségei leszünk, ha nem engedjük ma-
gunkon át másokhoz is eljutni az öröm-
hírt! 
   Hogyan adjuk tovább az örömhírt? 
Úgy gondoljuk, ez a lelkészek dolga. 
De a lelkészek többnyire a templomba 
járó egyháztagokhoz szólnak, vagyis 
reformátusainknak átlag tíz százalé-
kához. Akkor hol hallja meg az élet-
menő hírt a kilencven százalék? Jézus 
azt mondta, hagyd ott akár a 
kilencvenkilencet is az egyért! Mi pedig 
prédikálunk a tíznek, mellőzzük a 
kilencvenet, és úgy tűnik, nem 
keresünk más közlési módot is. 
   Egyre inkább kezdünk hasonlítani az 
anekdotabeli paphoz, aki akkor is foly-
tatta a templomban a prédikálást, 
amikor onnan már mindenki átszivár-
gott a szomszédos cirkuszba. Mégis, 
hősiesen tovább prédikálunk ott, ahol a 
lehető legkevesebben hallhatják.     
   A templom, vagyis a gyülekezeti 
közösség az a hely, ahova be kell csa-
logatni a lelkileg éhes embert. A be-
csalogatásra különösen nagy hang-

súlyt kell fektetnünk. 
   Ha azt szeretnénk, hogy 
sokan kóstolják meg a  
„főztünket”, akkor, azt kell 
tennünk, amit lépten-
nyomon mások is tesznek 
velünk: kezünkbe nyomják szórólapju-
kat, postaládánkba teszik színes is-
mertetőjüket, a tévében-rádióban 
unos-untalan reklámozzák, hogy az ő 
készítményük a legjobb, kóstolót ad-
nak ingyen, felhívnak telefonon és 
megkérik, menjünk el egy bemu-
tatóra. „A világ fiai eszesebbek a 
világosság fiainál a maguk nemében” –  
dicséri Jézus a jó üzleti érzékkel 
ügyködő kereskedőt. Hol vagyunk mi 
attól, hogy így kínáljuk a világ legjobb 
termékét, az örök értéket!  Talán sok 
bibliaolvasónak fel sem tűnik, hogy Jé-
zus a zsinagógákban és a templom 
előterében tanított a legkevesebbet, de 
annál gyakrabban látjuk őt házaknál, 
az utcán, dombokon, tenger partján 
tanítani, ott, ahol az emberekhez köze-
lebb kerülhetett. Sőt, beült a legkéte-
sebb helyre is, ahogy mondta, a be-
tegek közé, akiknek orvosra van szük-
ségük. 
   A sok  lehetőség közül túlnyomórészt 
csak a templomi prédikációt használjuk 
az Ige továbbadására. Ahhoz pedig, 
hogy az „étterem” a nagy vacsorára 
megteljen, nem egy, hanem sokféle 
módszert kell bevetnünk. Ő nem 
mondta soha, hogy csak a templom-
ban prédikáljunk még akkor is, ha a 
templom üres, hanem azt, hogy a ház-
tetőkről is hirdessük az örömhírt. 
   Őseink nem riadtak vissza attól, 

hogy az örömhír jó eledelét az akkori 
korszerű eszközökkel adják tovább. Az 
evangéliumot görögül írták le és sok-
felé úgy is hirdették, mert így az akkori 
világ legnagyobb része megérthette. A 
reklám alapelve: minél többekhez, mi-
nél érthetőbben szólni. Ez a görög 
nyelv ráadásul, a nép nyelve volt, nem 
magasröptű irodalmi nyelv. 
   A reformátorok egy percig sem tilta-
koztak az ellen, hogy az akkori idők 
legmodernebb technológiája, a nyom-
da vigye tovább a szót. Pedig az csak 
szó volt, amit sokféleképpen lehetett 
értelmezni. Az akkor elterjedő új 
vívmány, a nyomda olyan gyors ter-
jesztést biztosított, amiről a korábbi 
korokban álmodni sem mertek 
elődeink, akiknek kézzel kellett lassan 
másolgatni hosszú iratokat. 
   Amikor egyházi rádiót indítottam, 
egyik lelkész megriadt: –   Akkor nem 
jönnek el az emberek a templomba! 
Kiderült amit előre tudni lehetett: a 
rádió miatt nem csökkent egyik temp-
lomban sem a hívek száma, de annál 
több lett a hálás emberek visszajel-
zése! 
A rádió a szó mellé hangot is ad, ami 
még közelebb áll az élő beszédhez. 
Benne ott hullámzanak az érzelmek, a 
személyesség, míg a leírt szó sokkal 
tehetetlenebb. Mégis lefordították a 
Szót, az Igét, és kinyomtatták, mert a 
többi, Isten Lelkének a dolga. Ha a 
hanghoz kép is társul, akkor még 
közelebb visz a személyes bizonyság-
tételhez.  
   Nekünk, akár a templomban, vagy 
azon kívül, Jézushoz kell hívni, vezetni 
az embereket. Az első pünkösdkor 
sem hangzott el más, mint egy jó rek-
lám Jézusról! Abból Isten Lelke 
gyülekezetet formált. A jó hír, a jó étel 
természetes következménye ugyanis 
az, hogy köré odagyűlnek az emberek!  
                                                                                                              
                                   Adorjáni László 

 

Mennyire használható  
a média az egyház kezében  

és hol vannak a határai? 
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   – Malcolm Muggeridge, híres tévés 
újságíró, két évtizeddel ezelőtt, egyik 
könyvében azt nyilatkozta, hogy a nyu-
gati civilizáció hanyatlását tulajdonkép-
pen a tömegtájékoztatási eszközök 
okozzák, egy talán öntudatlan folyamat 
révén, melynek során minden hagyo-
mányos érték és szabály megsemmi-
sül, és olyan erkölcsi légüresség kelet-
kezik, ahol az olyan értékek, mint jó és 
rossz, többé már nem játszanak önálló 
szerepet.  
Mi a véleménye erről Máthé Éva új-
ságírónak?            
   –  Én nem osztom ezt a véleményt. 
Határozottan állítom, hogy a minden-
kori és így a jelenkori média is a világ 
tükre, azt mutatja, ami a világban van, 
azt adja, amit a világ kér tőle. Nem a 
média hibája, hogy a mai társadalom 
nagyrészt csak a könnyen emészthető 
programokat szereti, nézi, hallgatja, a 
bulvárlapokat olvassa. A fejlett techni-
ka révén – ha erre igény van – nagyon 
pontosan mérhető, hogy mely adások-
nak a legnagyobb a nézettsége. Így 
követhető az, hogy mire vevő a néző. 
Sajnos, nem a szépen megszerkesz-
tett irodalmi, ismeretterjesztő, kulturális 
műsorok – mert ezekből is van elég – 
a nézettebbek. Akinek ilyenre van igé-
nye, ezeket is megtalálja. A média ki 
van szolgáltatva a világnak és a pénz-
nek. A kereskedelmi adók, a magán-
kézben levő újságok, rádiók a reklám-
bevételből élnek. Ha nem gazdaságo-
sak, nyereségesek, megszűnnek. Ilyen 
egyszerű és ilyen kegyetlen törvény ez 
ma már. Amíg a pénz az úr, addig a 
könnyed műfaj uralja a médiát. 
   – Ezek szerint semmilyen befolyása 
nincs a médiának a világra? 
   –  Maradandóan hatni, jóra tanítani 
nem igazán tud. Némi hatással van a 
közönségre, de nem olyan hang-
súlyosan, hogy mentalitást, érték-
rendet változtasson. A szülők és az 
iskola feladata lenne megtanítani a 
még gyermek média-fogyasztót arra, 
hogy mit nézzen, olvasson. De ez na-
gyon nehéz feladat, sokszor ered-
ménytelen próbálkozás. Nagyon kate-
gorikusan és következetesen kellene 
belenevelni már kiskortól a gyermekbe 
a jó ízlést, a színvonalas műsorok irán-
ti igényt, de erre a szülőnek nincs ide-
je, vagy képessége, az iskolában ilyen 
lecke pedig tudtommal nem szerepel 

az osztályfőnökóra témái között. A 
családban és iskolában kevés szó esik 
arról, hogy mit és hogyan nézzünk a 
tévében. És arról sem beszélünk, hogy 
a tévézés az egyik legkeményebb 
drog. Minden más szenvedélybeteg-
ségről, alkohol-, kábítószer-függőség-
ről sok előadás hangzik el, programo-
kat szerveznek a megelőzésükre, de 
arra senki sem hívja fel a figyelmet, 
hogy a folytatásos szappanoperák, fil-
mek, beszélgetős műsorok milyen füg-
gőséget alakítanak ki a fogyasztóban: 
minél többet nézzük ezeket a műsoro-
kat, annál jobban magukhoz láncolnak, 
már semmi másra nem lesz időnk, 
csak arra, hogy a tévé előtt kuksoljunk, 
rosszabb esetben nassolunk is, amitől 
már a gyerekek is elhíznak. 
   – Mi tehát a célja, a missziója a mé-
diának? 
   – Szerintem a média célja továbbra 
is az, hogy tájékoztasson, és részt ve-
gyen a társadalom tisztántartásában. 
Hogy ez nem sikerül neki, nem mindig 
csak rajta múlik. A romániai magyar 
sajtó elől nagyon sok információt elzár-
nak, nem engedik az újságírókat, hogy 
megtudják azokat. A sajtótájékoztató-
kat sok esetben csak azért tartják, 
hogy az illetékesek ne mondjanak 
semmit. Az igazi hírek nem kerülnek 
be az újságokba. Ezért van az, hogy 
szinte egyetlen hazai magyar lapban 
sincs oknyomozó, felderítő riport. Az 
viszont nagyon jó, hogy sokféle a saj-
tó, sokféle célt valósít meg, különböző 
kategóriájú igényeket elégít ki. Vannak 
igényesen szerkesztett szakmai lapok, 
amelyek fontos információkat hordoz-
nak, kommentárokat, törvényeket tar-
talmaznak. Az emberek inkább a tévé-
ből informálódnak, sokszor hétköznapi 
életükkel kapcsolatos jogokat, lehető-
ségeket tudnak meg belőle.  
   – Olvasom néha, hogy a beérkezett 
üzenetekért felelősséget nem vállal a 
lap, vagy az anyagok tartalma nem 
mindig tükrözi a szerkesztők vélemé-
nyét. Van-e és mekkora a felelőssége 
a szerkesztőnek a médiafogyasztóval 
szemben? 
   –  A szerkesztőnek minden esetben 
teljes felelőssége van a fogyasztó felé 
juttatott anyagért. Felelősségre vonha-
tó, és ha valótlan információkat közöl, 
akár bíróság elé citálható. A felvetés-
hez hasonló mondatokat, csak akkor 

olvasunk, ha a közölt anyag nem mun-
katárs tollából származik, hanem olva-
sók, külső munkatársak írják. 
    – Ön tévészemlét is ír… 
  – Mikor elkezdtem tévékritikát írni, 
akkor szétnéztem egy kicsit a hazai és 
magyarországi lapokban. Rájöttem: 
nagyon kevesen gyakorolják ezt a mű-
fajt. Népszerűtlen feladat, mert a tévé-
szerkesztők könnyen megsértődnek a 
kritika miatt. Másrészt az olvasók azt 
jelezték vissza, hogy szükség van erre. 
Sokszor ők hívják fel a figyelmemet 
bizonyos műsorokra, amiről kritikát 
szeretnének olvasni. 
   – Ebben a sokszínű, gazdag tömeg-
tájékoztatási világban van-e helye az 
egyházi sajtónak? 
   – Nemcsak hely, hanem igény is van 
egyházi sajtóra, médiára. Annál is in-
kább, mert ez a média egy olyan esz-
köz lehetne, ami nincs kiszolgáltatva a 
közízlésnek és a pénznek, nem ennek 
függvényében hallatja hangját, hanem 
bibliaközpontú. Olyan erkölcsi rend és 
kultúra felmutatásában van szerepe, 
amely évezredeken át az emberi civili-
záció alapja volt. A keresztyén kultúra 
nagyon sok értéket teremtett az építé-
szet, képzőművészet, irodalom, tudo-
mány terén. De nagy szükség van arra 
is, hogy az ember a biblia történeteit a 
saját hétköznapi életére alkalmazva 
olvas-hassa, hogy ezek mondanivalója 
újra fontos legyen az életében. 
                                   
                                     Borsos Melinda 

Máthé Éva Marosvásárhelyen élő 
újságíró, az RTV magyar nyelvű adá-
sának volt szerkesztője, helyi és köz-
ponti hetilapok, napilapok szerkesz-
tője, három interjúkötet szerzője. 

A világ tükre 



* A téli-tavaszi időszak a női bibliaórák, közösségi alkalmak, találko-
zások, diakóniai szolgálatok ideje. Isten gazdag áldása legyen eze-
ken az alkalmakon. 

*    Február 8-9-én Szovátán tartott elnökségi megbeszélést az egy-
házkerületi nőszövetség. Az elmúlt évi programokról szóló beszámo-
lók után 2010-re fogalmaztak meg közös tevékenységi célokat, rész-
ben leszögezték a körzeti konferenciák időpontját és helyszíneit. 
Tárgyaltak a programok fenntartásához szükséges anyagi lehetősé-
gekről, így megállapították az egyházkerületi alap gyülekezetenkénti 

minimális összegét, és megegyeztek abban, hogy nőszövetségi munkatársképzőket is támogatnak ebből a 
pénzből.  

* A proMissio Egyesület február 26-án tartotta számadó közgyűlését. Ennek első részében vetített képes elő-
adáson tájékoztatták a tagságot és támogatókat az egyesület elmúlt évi tevékenységéről. A beszámolók után 
a közgyűlés elfogadta az idei cselekvési tervet: a meglévő programok folytatását, illetve az idősfoglalkoztatás 
elindítását a marosvásárhelyi Gecse utcai egyházközséggel közösen.  

* Március első péntekén afrikai asszonyok által összeállított program szerint kapcsolódtak be a nőszövetsé-
gek a női világ imaláncba. A kameruni asszonyok egy különleges istentiszteletre hívták a keresztyén nőket, 
melynek mottója: Minden mi él, Istent dicsérje! Az erdélyi református nők is megtapasztalhatták, hogy a ke-
resztyénség nagy családjához taroznak, és minden erejükkel Istent s ezt a közösséget kell szolgálniok. 
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HÍREK  

 

 
  KÖSZÖNET 
 

A. G. Knevel 
A világ a szobánkban 
 
A. G. Knevel (1952) Amszterdamban és Utrechtben tanult teológiát. Az 
Evangelische Omroep tájékoztató műsorainak vezetőjeként, gyakorló té-
vés szakemberként közelíti meg és vizsgálja elméleti nézőpontból a televí-
ziózás helyét a kortárs világban, konkrétan pedig hazája, Hollandia egyhá-
zainak viszonyát a médiához. 
   Ezt írja a könyv bevezetőjében „Bussumban, ott ahol egész eddigi élete-
met leéltem, áll Hollandia első televízióstúdiója. Ez az első televízióstúdió 
korábban templom volt, egy holland református templom. Korábban, mikor 
én a Templom utcában laktam, a televízióstúdióval átellenben, dolgozó-
szobám ablakából jól ráláthattam arra a templomra, és rendszeresen fel-
merült bennem a kérdés, hogy vajon az az épület nem egy rejtett drámai 
jelkép? Hollandia első televízióstúdiója nem ama ténynek jelképe, hogy a 
televízió igen sok embernél átvette az egyház és a hit szerepét? 
Nos hát, erről a kérdésről esik szó e könyvecskében. Elsősorban a televí-
zióra összpontosítok, mivel úgy vélem, hogy a tévé befolyását és hatását 
évek óta egyházon belül és egyházon kívül egyaránt alábecsülik.” 
   A könyv magyarul Kiss Károly makfalvi református lelkész fordításában 
a budapesti Pont Kiadónál jelent meg 2005-ben.  

Olvasó 

Ez a lapszám Komáromi István nagyernyei lelkipásztor  
személyes anyagi támogatásával jelent meg. 
Köszönjük, a nyomdai költségek felét kitevő adományt! 
Nagytiszteletű úr életére és szolgálatára Isten áldását kérjük! 
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Márták és Máriák (33.) 
 
   A Nyárád jobb partján, szép helyen fekszik Lőrincfalva. 
Nevével már az 1332-es pápai jegyzékben találkozunk, igaz 
akkor még Laureneii formában. Lakói szabad székelyek vol-
tak, később jobbágyok is betelepedtek. A településen 1620-
ban alakul önálló református egyházközség, addig a 
nyárádtői egyházközséghez tartozott. 1786-ban épült régi 
templomtornyához 1894-ben építettek új templomot, amit 
azóta többször javítottak.  Az egyházközségben a II. világ-
háború előtt is működött nőszövetség. Mikor alakult, azt 

pontosan nem tudni, de 47 fős tagsága igencsak áldásos 
munkát végzett: iskolát támogattak, betegeket látogattak és 
a szegényeknek is gyűjtöttek adományt. Ezt a hagyományt 
kívánja folytatni a mostani nőszövetség, amelyik március 8-
án ünnepelte 8. születésnapját. 10-15-en rendszeresen jár-
nak a szerdai női bibliaórákra, a Szentírásból meríteni erőt a 
szolgálathoz és a mindennapi élethez. Közvetlen, imádsá-
gos alkalmak ezek, amikor az igehallgatás után, megbeszé-
lik azokat a feladatokat is, amelyeket a nőszövetségnek kell 
megoldania. Alkalmaikat a tavaly befejezett gyülekezeti ház-
ban tartják, melynek építésében, ha nem is vettek részt, de 
az ott dolgozó hollandok ellátásában annál inkább: két hétig 
a falu asszonyai főztek nekik finom nyárádmenti ételeket. 
Végeznek minden olyan szolgálatot, amit egy nőszövetség 
végezni szokott: betegeket látogatnak a tiszteletes asszony-
nyal együtt, szeretetvendégségeket szerveznek, hálaadó 
ünnepet és imahét záró alkalmat. Bár nagyon nehéz, meg-
rázó szolgálatnak tartják, de évente egyszer meglátogatják 
az állami öregotthont Marosvásárhelyen. Helyet adtak kon-
ferenciának, imanapnak. Olvassák a Mária és Márta Maga-
zint és főzőcskéznek a benne található receptek alapján. A 
helybéli nyugdíjas tanító néni a lapot olvasva fedezte fel volt 
osztálytársát, Terka nénit. Legutóbb karácsony másodnap-
ján, a falu egyedül élő időseinek szereztek örömet: szeretet-
csomaggal keresték meg őket. Mindenek előtt a csomagok-
ra való pénzt kellett előteremteni valahogyan, ezért az asz-
szonyok összeültek, és jókedvűen laskát gyúrtak, felvágták, 
megszárították, a tiszteletes úr becsomagolta, aztán eladták 
és megvolt a pénz. Boldogan mesélnek arról, hogy csak 
akarni kell, mert minden lehetséges. 

   A nyárádmenti útról balra térve Teremiújfaluba jutunk. A 
domboldalba meghúzódó település nagyon régi: neve emlí-
tést nyer 1263-beli dokumentumokban, mint a két Therey 
egyike, 1587-ben Theremi (uo.) néven fordul elő. Teremi-
újfalu Nagyteremi filiája volt. A középkorban nem volt temp-
loma, s így katolikus hívei Nagyteremi templomába jártak. A 
reformáció után, a reformátussá lett hívek a kocsmából ala-
kítottak templomot maguknak, de továbbra is filiaként Nagy-
teremihez tartoztak. (A templom alatt ma is megvan az egy-
kori kocsma borospincéje.) Templomukat sokszor javították, 
legutóbb 1986-ban. 1996-ig maradt Nagyteremi leányegy-
házközsége, ekkor a presbitérium és az egyházközség köz-
gyűlése az önállósulás mellett döntött. Azóta parókiát, gyü-
lekezeti termet épített a közösség, önálló lelkésze van. Nő-
szövetsége is az új lelkész érkezése után alakult. Az asszo-
nyok kezdetben télen nagy lelkesedéssel jártak a heti biblia-
órás alkalmakra, szerettek énekelni, új énekeket tanultak. 
Temetéseken a férfiak mellett ők viszik az éneklést. Mára 
kissé meglankadtak, de ha szükség van rájuk, akkor mindig 
jelen vannak, segítenek. Látogatnak betegeket, öregotthont, 
árvaházat, gyűjtöttek terményt ezeknek az intézményeknek. 
Mikor kellett főztek, ha kellett építkeztek, takarítottak. Ha 
virágot kellett ültetni, azt csinálták. Két éven keresztül épült 
a parókia; a munkásoknak minden nap az asszonyok főzték 
meg az ebédet, hozták el, terítettek asztalt. Ők festették le 
az ablakokat és tömítették ki a lépcsőfeljárót burkoló csem-
pe közti fugákat. Voltak kirándulni Zsobokon, találkoztak 
más nőszövetségekkel, fogadták a Mezősámsondról hozott 
nőszövetségi zászlót és továbbvitték a Cserealjára. Büsz-
kék arra, hogy összetartó közösségük van, szükség esetén 
mindenkit mozgósítani lehet, és jönnek szívesen. Tavaly a 

nyárádmenti konferencia házigazdái voltak: az asszonynép, 
sürgött-forgott, sütött-főzött, takarított, szépítette az udvart. 
Utolsó előtti nap a jelentkezésekből kiderült, hogy több lesz 
a résztvevő, mint amennyit a gyülekezeti teremben fogadni 
tudnak. De erre a helyzetre is született magoldás: a frissen 
épített, még át nem adott kultúrotthon kulcsát elkérték, kita-
karították, virágot ültettek az udvarára, és másnap szépen 
megterített asztallal várták a vendégeket. Így felavatták a 
kultúrotthont is. 
 
                                                                                   B. M. 

Teremiújfalusi asszonyok 

Lőrincfalvi nőszövetség 
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   Hajdan lóháton, vagy lovas kocsival 
napokra volt szükség, hogy távolabb 
élő ismerőseinket, rokonainkat meglá-
togassuk. És hetekbe tellett, míg egy-
egy szörnyű hír szájról szájra utazva 
megérkezett a kisebb településekre, 
de akkorra már veszített is erejéből. 
Távolinak tűnt, mesebeszédnek, hihe-
tetlen pletykának, amely bennünket 
nem érinthet. Az emberi élettér szűk 
volt, a falu esetleg a szomszéd telepü-
lések határáig alig terjedt.   
   Manapság a világ kitágult, a távolsá-
gok leszűkültek. Néhány óra alatt eljut-
hatunk mesebeli messzeségekre. Tá-
voli világok kopognak be hozzánk. 
Előbb csak az újság hozta el őket napi 
rendszerességgel, ma már a modern 
média eszközeinek köszönhetően 
szinte azonnal értesülhetünk a világ-
ban tomboló erőszak, vagy a termé-
szeti katasztrófák szörnyűséges pusz-
tításairól, de a hazai valóság erőszak-
áradata is elönt egyik-másik televíziós 
csatorna jóvoltából. Csak meg kell 
nyomnunk egy gombot, és máris min-
denről tudhatunk, mindenről értesülhe-
tünk, mi több a képernyő vagy az 
internet segítségével nemcsak olvas-
suk, de halljuk, látjuk is az eseménye-
ket. 
   Ömlik az információ felénk. És mi 
elrettenve kapkodjuk fejünket a sok 
szörnyűség láttán. Látjuk, hogy micso-
da pusztítást végzett az a bizonyos tor-
nádó, földrengés, cunami vagy árvíz. 
Megdöbbenéssel meredünk a háború-
ba keveredett országok mérhetetlen 
szenvedéseire, rémüldözünk az öngyil-
kos merénylők érthetetlen elszántsá-
gán, a terrortámadások esztelenségén, 
és elképedve hitetlenkedünk mikrovilá-
gunk szülte borzalmakon. Döbbenten 
mondogatjuk, ennyi szenvedés, erő-
szak nem volt soha a világon. Holott, 
sajnos, a természeti katasztrófák, az 
emberi kegyetlenség mindig, minden 
korban jelen volt a társadalomban. 
Csakhogy soha ilyen gyorsan és eny-
nyire közel kerülve mihozzánk nem ka-
pott nyilvánosságot. 
   Az információ gyors áramlása korunk 
egyik jellegzetessége. Szinte látjuk, 
amint egy távoli földrészről megneszelt 
szenzáció kedvéért újságírók, riporte-
rek, tévések, rádiósok tömege rohan 
inaszakadtában, hogy első legyen az 
esemény színhelyén. Néhány óra múl-
va már tele van az egész világ a szen-
zációs hírrel, és a televízió esti híradó-

jában már látjuk is a szörnyűségeket.  
   Ha nem kívánunk passzív részesei 
lenni, de még szemtanúi sem az ön-
pusztító emberállat valóságshow-
jának, kezünkben a távirányító, csak 
egy gombnyomás, és máris csatornát 
válthatunk, abban a megnyugtató illúzi-
óban, hogy kirekesztettük a kegyetlen 
valóságot otthonunkból. Ábrándozása-
inkból fegyverropogás, trágár szóözön 
térít észhez, vagy éppen az intimitás 
határain messze túllépő jelenet ízléste-
lensége döbbent meg. Gyorsan körül-
nézünk, nincs-e kiskorú gyermekünk a 
közelben. Az ő tiszta lelküket kell óv-
nunk, amennyire tőlünk telik, mindattól, 
ami megmérgezheti gondolkodásukat, 
világlátásukat. Ők még nem érthetik 
meg, hogy a látott jelenetek csak fil-
mek. Filmek, amelyeket a valóság kí-
méletlen kegyetlensége, durvasága 
ihletett. De mi tudjuk, hogy a világ le-
het másmilyen is, ha hallgatunk a ben-
nünk lakó jóra, ha 
nem tagadjuk 
meg az emberi-
ség által felhalmo-
zott értékeket, ha 
hiszünk abban, 
hogy az állatem-
ber féktelen tom-
bolása megállít-
ható, hogy az em-
berek többsége 
mégis a jónak, a 
szépnek, az em-
berségnek a híve, 
és jobban szeret 
békében, nyuga-
lomban élni, mint 
egymást bántani, 
öldökölni. 
   De hát a médiá-
ban nem ezt látja! 
Mert legtöbbször 
nem az a hír, 
hogy valahol bé-
kében, egyetér-
tésben, okosan és 
szépen élnek az 
emberek, hanem 
az ellenkezője.    
   Átkozzuk hát el 
a modern médiát? 
Törjük, zúzzuk 
szét a tudomány 
által teremtett 
csodálatos szer-
kezeteket, mint 
hajdan a géprom-

bolók, vagy könyvégetők tették? Tilt-
suk le az adásokat? Vagy cenzúráz-
zuk? Közülünk még sokan emlékeznek 
a napi kétórás tévéműsorok sivárságá-
ra, ürességére. Vajon akarnánk, hogy 
újból olyan legyen a média, mint húsz 
évvel ezelőtt? 
   Nem hiszem, hogy ez lenne a megol-
dás. A média minden formája ma már 
mindennapi életünk alkotórésze, nélkü-
le már talán sokan nem is tudnák éle-
tüket elképzelni. Hiszen a legeldugot-
tabb településekre is elviszi a híreket, 
a magányos embert bekapcsolja a vi-
lág áramába. Lehetőséget biztosít a 
művelődés bizonyos formáira. Ottho-
nunkba hozza a műveltség minden te-
rületét, az irodalomtól kezdve a zenén 
át a képzőművészetig. Eszköze lehet 
az ismeretek terjesztésének. Megis-
mertet csodálatos tájakkal, amelyeket 
más módon talán soha nem láthat-
nánk. Elénk varázsolja távoli tájak la-

Áldás-e vagy átok? 
A média mindennapi életünkben 

Rónay György 

Nézd fönt a holdat 
 

Nézd fönt a holdat tágas udvarában: 
ez látta őt azon az éjszakán 

verejtékezni vérrel, 
s ezt látta ő, ha föltekintett. 

Ezt látta s lenn a lombokat s a Kidron habjait a  
holdsugárban, 

meg egy-egy villanást, világos ablakot vagy őrtüzet.  
De aztán sorra kialudtak, 

s ő ott maradt, négyszemközt a halállal. 
Négyszemközt a halállal és a félelemmel. 

 
Mennyi szál kapcsol össze, mennyi rejtelmes rokonság! 

Hogy el tud keveredni szív a szívvel, vér a vérrel 
a változatlan hold alatt! 

 
A te órád is eljön, mindannyiunk órája eljön egyszer. 

A végső vérrel-verejtékezés. 
A végső félelemben, magadért, 
s mindazokért, akik a félelem 

és halál árnyékában élnek, 
s akik gyűlölnek és akik szeretnek. 

 
Heródesért, Annásért, Kaifásért. 

 
Meg azokért a szegény poroszlókért,  

kik nyomban elindulnak ellened, 
fáklyákkal, dárdákkal, kardokkal, kötelekkel. 
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kóinak életét, civilizációját, és ezzel 
megtanít elfogadni azok másságát. Be-
tekintést enged az állatok világába. 
Megismertet gondolkodó emberekkel, 
akiknek tevékenysége arra irányul, 
hogy szebb és jobb legyen az életünk.  
   A modern média különböző szerke-
zetei, az emberi elmének e csodálatos 
szüleményei csak eszközök. A felhasz-
nálón áll, hogy miként él velük, milyen 
célok elérésére hasznosítja. A világban 
dúló szörnyű valóságot is lehet úgy 
közvetíteni, hogy ne a szenzáció le-
gyen a fő cél, hanem az emberi szoli-
daritás érzését erősítse. Elkendőzni, 
elhallgatni a gondokat nem szabad:  
„Mert növeli, ki elfödi a bajt./ Lehetett, 
de már nem lehet, hogy befogott füllel 
és eltakart/ szemmel tartsanak, ha 

pusztít a förgeteg/ s majd szidjanak: 
nem segítettetek!” (Illyés Gy.: Bartók).  
   A média feladata éppen az, hogy fel-
nyissa szemünket a bajokra, hogy 
meghalljuk a szenvedők jajkiáltását, és 
erőnkhöz mérten segítsünk a bajba 
jutottakon. 
   Bátran mondhatjuk, hogy a média 
ereje, hatása óriási, és éppen ezért 
felelőssége is mérhetetlen. Aki ma a 
tömegkommunikációnak szenteli az 
életet, tisztában kell lennie, milyen két-
élű fegyvernek van a birtokában. Csak 
józan ítéletű, határozott értékrenddel 
rendelkező embereket lenne szabad 
ezzel a feladattal megbízni.  
   A világunkból kitiltani a modern mé-
diát nem lehet, és nem is kívánatos. 
De éljünk a válogatás, az értékelés le-

hetőségével. Értelmünk, gondolkodás-
módunk pallérozására ne hagyatkoz-
zunk pusztán a televízióban látott 
szappanoperák hazug világára. Sok 
más lehetőségünk nyílik elménk műve-
lésére. Ne legyünk rabjai a tévének! 
Éljünk a lehetőségekkel, amelyek előt-
tünk állnak! Olvassunk, sportoljunk, 
kiránduljunk, ha tehetjük, járjunk szín-
házba, ne hanyagoljuk el barátaink tár-
saságát sem, és esetenként válogas-
suk meg, mit érdemes megnéznünk a 
televízióban. 
   Életünk így sokkal teljesebb lesz! 

                                                                                                                   
                                Kovrig Magdolna 

 
 

   A XXI. század el sem kép-
zelhető számítógép, televí-
zió, képes újságok, folyóirat-
ok nélkül. Behozzák a vilá-
got otthonunkba, segítenek 
egyidőben több helyen lenni, meg-
könnyítik a kapcsolattartást és a gyors 
ügyintézést. A kultúra terjesztésében is 
meghatározó szerepük van: könyvtá-
rak, tárlatok nyílnak meg előttünk, mi-
közben otthon, fotelünkben ülve szür-
csölgetjük kedvenc italunkat. A tudo-
mányos eredményeket naprakészen 
kapjuk. Megfelelően válogatott műso-
rok által szórakozhatunk, kikapcsolód-
hatunk. Nincs olyan életterület, amely 
nélkülözni tudná a médiumokat.  
   De a hozzánk eljutott információk 
sokfélék és csak egyéni szűrőrendsze-
rünk, ízlésünk, igényünk dönti el mit 
veszünk át, fogadunk el, használunk 
fel belőlük.  
   Mint mindennek, a tömegkommuni-
kációnak is van árnyoldala. Az infor-
máció, amelyet közvetít, lehet jó is, de 
rossz is. A jó alatt azt az információt 
értem, amely nemesít, tanít, nevel, fej-
leszti az egyéniséget. Olyan informáci-
ókra gondolok, amelyeket hozzáadva 
meglévő ismereteinkhez, általuk job-
bak, megértőbbek, együttérzőbbek, 
szeretetteljesebbek, kiegyensúlyozot-
tabbak leszünk. A rossz (negatív) infor-
máció a félelem, rettegés, agresszió, a 
deviáns viselkedésminta hordozója. Ez 
a  besorolás a felnőtt számára logikus, 
de milyen a gyermek szemszögéből 
nézve? Ő szórakozni, játszani szeret-
ne, ehhez keres és talál műsorokat, 
programokat. Csakhogy tapasztalat-
lansága, megtéveszthetősége, naivsá-
ga védtelenné teszi az ártó műsorok-

kal, „játékokkal” szemben. Eleinte szó-
rakozik, információt gyűjt, majd a rab-
jává válik. A függőség ragadja karmai-
ba, mely mind újabb és keményebb    
adagokat követel.  
   Felmerül a kérdés, hogyan válik egy 
gyermek a technika áldozatává? Úgy 
kezdődik, hogy kényelmesebb a szülő-
nek a „gépek” előtt látni őt, hisz így ott 
van mellette, látja mit csinál. Nem kell 
aggódnia érte, kivel mit játszik, meg 
tudja-e védeni magát, képes-e társakat 
találni, segítséget adni és kapni és 
még sok más elvárásnak megfelelni, 
melyet a közösség elvár az egyéntől. 
Vállalni a felelősséget, hogy kienged-
jük az ajtón, nem könnyű dolog. Felté-
telezi, hogy megbízunk benne. Az elő-
legezett bizalom őt is kötelezi, hiszen 
ha meginog bizalmunk vele szem-
ben, nem fogjuk máskor 
elengedni.  

Ezért inkább fogja vállalni a 
bizalom megbecsülését, mint-
sem otthon üljön. 
Egy másik ok, amely a  
„gépekhez” láncolja a gyerme-

ket, az a személyes példánk. Ha min-
ket a televízió, a számítógép előtt lát 
bambulni, ezt utánozza, építi be életé-
be.  
   A képes újságok, folyóiratok színes 
oldalai sok mindenről írnak. Érdemes 
előre elolvasni, mit adunk gyermekünk 
kezébe. Jó alkalom ez arra is, hogy 
elbeszélgessünk erről-arról, ami gyer-
mekünket foglalkoztatja. Mi is voltunk 
gyerekek, mi sem tudtunk mindent ide-
jében, mert nem mondták el, vagy nem 
hallgattuk meg szüleink tanácsát. Le-
gyen nekünk több türelmünk, kérdez-
gessünk, válaszolgassunk megértés-
sel. Megéri! A lapok tartalmában sok-
szor kifogásolom az alaptalan túlzáso-

kat: jaj, a nap-
fény, csíp a 
bogár, hideg 
a víz, baleset 

lehet a ját-

A tömegkommunikáció 
árnyoldala 
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szótéren, úton, buszban, biciklin. Tud-
nunk kéne, hogy a természet jó bará-
tunk, nem az ellenségünk. Járjunk-
keljünk benne bizalommal, félelem nél-
kül. 
   A televíziók bizonyos műsorait már 
messziről el kellene kerülni, mert tartal-
muk csak az alvilág eseményeire ter-
jed ki. A filmek között egyre nehezeb-
ben akad olyan, mely az élet szebbik 
felét tükrözi. Az erőszak, a rettegés, a 
kegyetlenség messzire sugároz belő-
lük. Hatásuk másnap érezhető az isko-
lai szünetekben. A negatív viselkedés-
mód immár követendő példa (csavar-
gás, tiszteletlenség, a szófogadó kigú-
nyolása), ugyanis csak a balek viselke-
dik civilizáltan. A csevegős műsorok az 
anyagias világot helyezik előtérbe, csil-
log a ruha, kocsi, ház, miközben az 
igénytelen beszéd, az erkölcstelen vi-
selkedés sugárzik a képernyőről, és a 
reklámok a szépen csomagolt bóvlit 
ajánlgatják. Az agyunk mindent tárol, 
minden információ rögzül bennünk. Ha 
folyamatosan kitesszük magunkat és 
gyerekeinket ezeknek a hatásoknak, 
előbb-utóbb átveszik az irányítást felet-
tünk és manipulálni fognak.  
   A számítógép, amely elengedhetet-

len eszköze életünknek, munkánknak, 
haszna mellett, gyermekeink egyénisé-
gét romboló, lelket tépázó hatása is 
van. A sokféle, leleményesen összeál-
lított játék mellett jelen van a versen-
gésre buzdító, erőszakot tápláló virtuá-
lis világ valósága is. Az ügyesség, a 
leleményesség, mely e játékokban 
nagy erény, nem működőképes a való-
di világunkban. Az érzelem szükségte-
len, mert a billentyűket csak az ujjak 
kezelik. A számítógép előtt eltöltött idő 
alatt nem tudnak magukra figyelni, ön-
magukkal foglalkozni. Csökken az ön-
értékelés, a magabiztosság, a leérté-
kelődés veszélye fenyeget.  
   Mindezek után felvetődik a kérdés: 
mi a megoldás? 
Az említett tömegkommunikációs esz-
közök a szabadidő kitöltésének lehető-
ségét kínálják ott, ahol a családban a 
gyermek elszigetelődik, magára ma-
rad. Legyen a családban több közös 
program, együtt töltött szabad idő. Vál-
jon szokássá az otthoni találkozáskor a 
beszámoló, hogy mi történt az iskolá-
ban, az utcán hazafelé, mi vonta ma-
gára a figyelmét, mi esett rosszul, stb. 
Ugyanezt tegyék meg a szülők is. Hét-
végeken családépítő a közös program. 

A nagy séták a természetben, kirándu-
lások, közös szabadságolások mind az 
egymásra figyelés, az ügyességfej-
lesztés, a tapasztalatszerzés határta-
lan lehetőségeit rejtik magukba. Mind-
ezek mellett legfontosabb a személyes 
példamutatás, mert nem annyira szó-
val, mint cselekedettel nevelünk legin-
kább. 
   Végezetül azt ajánlom, használja ki 
mindenki a technika adta lehetősége-
ket a legjobb tudása szerint. De egy 
dolgot azért ne feledjünk el: lelkünknek 
érzelemre van szüksége, ami a gép-
nek nincs! 
                                                Páll Irén 

Bekapcsolt tévé,  
kikapcsolt gyermek 

 
Ha nekem otthon gyermekeim len-
nének, nem tartanék televíziót, vagy 
pedig őket tartanám szigorú el-
lenőrzés alatt. A szülők számára az 
jelenti a veszélyt, hogy gyerme-
keiknek bármit engednek megnézni, 
mert akkor olyan szépen csendben 
vannak. 
                               Francis Schaeffer 

A  tévénézés tízparancsolatA 
1. Leülök a tévé elé, és arra gondolok: nem vagyok szivacs, ami mindent magába szív, nem úgy akarok tévézni, mint egy 
alattvaló, hanem, mint egy ember. 
2. Keverni a borokat veszélyes dolog. Nem ugrálok ide-oda, csatornáról csatornára kapcsolgatva. 
3. Nem csak tévével él az ember: lehet egy jót beszélgetni a család többi tagjával vagy a barátokkal, lehet játszani, spor-
tolni is. 
4. Jobb egyetlen szál igazi, élõ, az illatos mezõn szedett virág, mint egy egész virágoskert a halott tévéképernyõn. 
5. A televíziónak van egy bekapcsoló gom-
bja, de van egy kikapcsoló gombja is. 
Mindkettõrõl tudok, és nem vagyok sze-
metesláda. Megvan a magam méltósága. 
6. Nehéz eset vagyok tévénézésben: nem 
fogadom el a zsákbamacskát. A testemmel 
belesüppedtem a fotelba, de az elmémet 
éberen akarom tartani. 
7. Átgondoltan és jól szervezetten nézek 
tévét: elõre kigondolom a programot, nem 
összevissza, hanem meggondolás alapján.  
8. Szabad vagyok a tévénézésben is: né-
zem a tévét, de nem tapadok állandóan a 
képernyõre. Egy idõ után kikapcsolom, tu-
dom, hogy nézés közben jön meg az ét-
vágy! 
9. Jólnevelt tévénézõ vagyok: ahogy láto-
gatók jönnek, azonnal kikapcsolom a 
készüléket. 
10. Határozott tévénézõ vagyok: már több-
ször írtam és telefonáltam a tévébe, hogy 
tanácsokat adjak és elmondjam a pozitív 
vagy negatív véleményemet.  
                                            Pino Pellegrino 

A Mária és Márta Magazin felmérése 
 
Tizenegy-tizenhárom éves marosvásárhelyi gyerekektől érdeklődtünk 
tévézési szokásaikról. A legtöbb diák napi 2-3 órát nézi a tévét, legin-
kább szülői felügyelet nélkül. Legszívesebben filmeket néznek, a fiúk 
sport közvetítéseket. A 71 megkérdezettből egy gyermek volt, aki főleg 
ismeretterjesztő filmeket néz. Neki nincs számítógépe, így nem is szá-
mítógépezik. A többiek átlag napi 3-4 órát játszanak, beszélgetnek a 
számítógépen, sok esetben tanulásra és házifeladat-készítéshez is 
használják. Olyan gyerek is van, aki napi 7 órát számítógépezik és 
ezen kívűl 2-3 órát tévét is néz. Legtöbbjük nem olvas újságot, eseten-
ként bulvárlapokat nézegetnek, néhányan a helyi napilapokat is kézbe 
veszik.  
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   Természetesen van. Mint ahogyan 
van élet tévével is. A kérdés feltevé-
se így több mint költői, hamis és fél-
revezető. Javasolom, hogy mindjárt 
fogalmazzuk meg a kérdést máskép-
pen, hogy megpróbálhassunk ér-
demben válaszolni. 
   Milyen az élet tévé nélkül? Lehet-e 
minőségi életet élni tévé mellett vagy 
éppen a nélkül?  
   Ma már természetes, hogy (majd') 
minden otthonban tévé van. A csalá-
dok többségében ez annyira termé-
szetes, hogy elképzelhetetlen az élet 
tévé nélkül. Számukra értelmes kér-
désnek tűnik a címben szereplő kér-
dés, és a válaszuk egyértelműen: 
nem.  
   Persze mindenki hallott már szek-
tásokról, akik egyáltalán nem néznek 
tévét (számukra a válasz csak tévé 
nélkül: igen). De ezek csak a végle-
tek.  
Ismét mások sokallják a tévé előtt 
eltöltött időt, és ilyen vagy olyan mó-
don korlátozzák a tévénézést. Példá-
ul böjtidőben nem néznek egyáltalán 
tévét, de sokan bevallják ugyanak-
kor, hogy ez igazán nehéz próbaté-
telnek bizonyul. 
   Ugyanakkor vannak családok, ahol 
nincs tévé. Nem feltétlenül vallási 
megfontolásból. Egyszerűen nincs. 
Nálunk eleinte a körülmények nem 
voltak megfelelőek erre. Aztán rövid 
idő után rádöbbentünk, hogy valójá-
ban nincs is rá szükségünk. Nem 
akarok tetszelegni ebben a szerep-
ben, hiszen a mi otthonunkban is van 

internet, és amellett is szépen el le-
het tölteni semmittevéssel az időt, 
sőt ez  semmivel sem jobb, mint a 
tévézés, csak más. Nem beszélve a 
technika vívmányairól, amelyek lehe-
tővé teszik a számítógépen történő 
tévézést. Ez utóbbit azonban nyu-
godtan vehetjük úgy, mintha a csa-
ládban lenne tévé. 
   No de térjünk vissza ahhoz a csa-
ládmodellhez, ahol nincs tévé. Ellen-
érvként mindjárt felmerül – mi is több 
ízben hallottuk már másoktól – , 
hogy a gyerek nem tudja megnézni 
azokat a rajzfilmeket, amiket a kor-
társai hosszú órákon át néznek, és 
ezáltal kimarad valamiből. Tény, nem 
könnyű ezt a kérdést megnyugtatóan 
kezelni, de nem lehetetlen. A lényeg 
azonban máshol rejlik. 
   Van, ahol a tévét megfontoltan és 
csak igen keveset nézik, különös te-
kintettel a gyerekekre. Van, ahol ez 
nem sikerül, és végül emiatt kerül ki 
a házból a televízió. Mindenesetre a 
két – egyáltalán nem képzeletbeli –  
helyzet összehasonlításából rögtön 
látszik, hogy alapvetően nem a tévé-
vel van a baj. Olyan ez, mint az alko-
hol. Nem az a cél, hogy egyáltalán 
ne legyen a lakásban, de önmagá-
ban az a tény, hogy van a kamrában 
egy üveg bor/sör/pálinka, még nem 
szabad azt jelentse, hogy állandóan 
körülötte kell forognia a gondolata-
inknak. Amint nem tudunk ellenállni a 
kísértésnek, hogy megkóstoljuk, sőt 
ha már ez egyáltalán kísértésként 
jelentkezik, az már betegségnek szá-

mít, köznapi néven alkoholizmusnak 
hívják.  
   Hasonló a helyzet a tévével is. 
Nem az a baj, ha van a lakásban, 
hanem ha valami helyett többet né-
zik, mint azt kellene. Ha már nem in-
formációs forrás vagy szórakozási 
lehetőség, hanem az egyetlen kikap-
csolódási lehetőség, ami a szabad-
idő nagy részét kitölti. Sokan és so-
kat írtak már arról, hogy milyen káros 
hatásai vannak a mértéktelen tévé-
zésnek, én ezeket a kutatási ered-
ményeket nem összegezném itt. 
Mindenki tudja, mire gondolok. 
   Csak annyit mondhatok, hogy van 
élet tévé nélkül. Alapvetően nem is 
rossz. Igaz, esetünkben a gyerekek 
hetente egyszer a nagyszülőknél na-
pirendre kerülnek a rajzfilmhősök 
legújabb csínytevéseivel, így nem 
kerülnek kellemetlen helyzetbe kor-
társaik előtt. Bizonyos vagyok azon-
ban abban, hogy tudnák kezelni a 
helyzetet akkor is, ha ez a heti egy 
alkalom sem lenne. Ami meg az 
együtt töltött időt illeti, mindenképpen 
hasznunkra válik, hogy nem megy 
naphosszat a nem létező tévénk. 
   Nehéz elképzelni, hiszen a napi 
rutin a családok többségében más. 
Nem tudok mást mondani, próbálják 
ki! Nehéz döntés: mindenkinek 
egyetértésben kell eljutnia oda, hogy 
felismerje, van hasznosabb időtöltés 
is mint a tévézés, de ha egyszer si-
kerül ebben közös nevezőre jutni és 
az így felszabaduló időt hasznosan 
el tudják tölteni, – úgy értem egy-
másra figyelve – , akkor az nagy 
nyereség. Nem az egyetlen járható 
út, de igen szép. 
                                    Korondi Kinga 
 

?  

     Van-e élet tévé nélkül 

Botos Sára fotografikája 
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 Zs. Tüdős Klára 

    Áldott csend  
 

          Igen, ez hiányzik zakatoló, fülsi-
ketítő életünkből. Vizsgálom magamat 
is, környezetemet is, hogy ugyan mitől 
van mindenütt ez az eszement lárma. 
   Balatonfüreden nyaraltam az idén és 
sokat üldögéltem a szép parti sétá-
nyon. Nem hiányzott ott semmi, csak a 
csend. Pedig csendben volt a Balaton, 
a Nap, Hold, az öreg nyárfák, a halkan 
illatozó petúniák. Olyan beszédesen 
hallgatott a természet és úgy akarta 
pihentetni, babusgatni a sok fáradt em-
bert, de nem hagyták. 
   Csendrendeleteket léptettek életbe 
Füreden az idén, miszerint autók és 
táskarádiók kitiltattak a központból. 
Igen ám, de azt be is kellene tartani. 
Az egyre növekvő tömeg azonban fü-
tyül rá! Az autók, nem mondom, igye-
keznek nesztelenül tolakodni be a tilos 
helyekre s jelenlétüket csak a szaguk 
jelzi, de a táskarádió, ez a kis pokol-
gép, ott fityeg a sétálók kezében és 
mondja, krákogja, süvíti a világ minden 
nyelvén a táncdalok silány szövegét. 
   Érthetetlen dolog, hogy ezen apró 
ördögi lármagépek boldog tulajdonosai 
oda se figyelnek, mit mond a masiná-
juk, mert a nyárnak megfelelően folyik 
a flört, a terefere és pletyka. De a tás-
karádió nem hagyja magát és kitartóan 
közli a nagyvilág zaját. A szerelmi su-
sogást vagy izgalmas emberszólást 

tehát muszáj teljes hangerővel túlordí-
tani. 
   S hogy ez a zajfesztivál mivé tud fa-
julni, azt némely csendre áhítozó ma-
gányos üldögélők tudják megmondani. 
   Én csak csodálkoztam az árnyékban, 
hogy a turbékoló párocskáknak miért 
kell kíséretnek a meccsek közvetítése. 
Vagy házastársak harsány veszekedé-
séhez az amerikai beat-zene. Mert 
persze a dörömbölő, visító gépecske 
arra kényszeríti önfeledt gazdáját, 
hogy legintimebb közlenivalóival túl-
üvöltse a nagyvilág hangzavarát. 
   De hát én sok mindent nem értek ez-
zel a stílusmániás fejemmel. Nem ér-
tem például, hogy páfrányos, mohás, 
gombás, szamócás, meséket suttogó 
erdőbe miért cipelik emberek maguk-
kal a zenegépet? Hogy halkan suhanó 
vitorlásokon, mikor a csónak oldalát 
csobogva becézi a Balaton, miért kell 
volapük nyelven rikoltozni egy 
óperencián túli perzsa vásárnak? 
   Vagy éppen is hogy értem? Mert 
csendben megszólal a Titok! A csend-
ben rejtőzik az Isten. Aki a csendet 
nem bírja, Őt nem bírja hallani? 
   Az a „csendes szó, mely csontot tör” 
a csendben a szívek fenekéről szólal 
meg s azt csak azok bírják ki, „akik Is-
tent szeretik”. Akik Őt keresik, szeretik 
a csendet, mert a csend csoda dolgo-
kat beszél Istenről, csillagokon, fűszá-
lakon, fényeken és árnyékokon át. A 
csend minden emberi szónál szebben 
prédikál Valakiről, aki itt járt ezen a 

Földön, akinek lába alatt nem görbült 
meg a fűszál, aki a Gecsemáné kert-
ben halk szavával tanítgatott, amit 
nemcsak a tizenkettő hallgatott, hanem 
a kicsi zöld bogárkának az őse is, amit 
én ott láttam mászkálni a köveken. A 
csendben tanítgat Ő minket, késői ta-
nítványait, akik az Ő szavát lessük. 
   Úgy érzed, testvér, hogy távol van 
tőled?  „Csak légy egy kissé áldott 
csendben, magadban békességre 
lelsz!” Amikor kátyúba jutsz, amikor 
zsákutcába fut az életed, állj meg és 
várj! 
   Illés sem a szélvészben, földrengés-
ben, tűzvészben hallotta meg az Isten 
halk szavát, hanem amikor kétségbe-
esve, tanácstalanul megállt. De amikor 
meghallotta, félelmében eltakarta pa-
lástjával az arcát. 
   Te még nem takartad el? Csak mél-
tatlankodsz s lármáznak a gondolataid, 
hogy nem szól az Ige, nincs eligazítás, 
az Isten se törődik veled! 
   Nyugodj meg. Ha mi hűtlenkedünk 
is, Ő hű marad. Ott áll melletted, csak 
te rossz felé nézel! Azért nem ismered 
fel és azért nem hallod azt a halk szót, 
amit csak csendben hallhatsz meg, 
mert te nem akarod vállalni azt az utat, 
melyet néked éppen Ő adott. De aki 
megáll, elnémul, figyel és engedelmes-
kedik, az megkapja az erőt, a békessé-
get, sőt az örömöt is útravalónak.  
(1982) 
 

 

                  Kassák Lajos 

             Harangszó  
 

Feltámadott, mondják a népek és  
megsüvegelik, 
nevét a názáretinek, ki az ács fia volt 
s megenyhült már a szél is s a rügyek 
kisarjadtak. 
Kétezer éve látják őt a vének és a gyerekek 
amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget 
s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában. 
 
Én is emlékszem rá, mint az egykori 
Játszótársra 
s ti is útszéli csavargók és mesteremberek 
akik hű követői vagytok valamennyien 
a nincstelenségben, az útban és az igazságban. 
 
Igen, igen, az Ő árnya és viszhangja vagyunk mi  
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát 
mindennapi kenyerünkben s vizünkben  
dicsérjük, 
hogy vérünkből való s meghalt értünk 
a kereszten.  
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Bustya Dezsőné Mátyás Erzsébet ne-
vével nem találkozunk újságokban, 
nőszövetségi beszámolókon. Nem 
halljuk panaszkodni mostani beteg-
ségei, fiatalkori üldöztetései miatt, 
sem dicsekedni azzal, hogy sanyarú 
körülmények között szült és felne-
velt négy gyermeket és ötven éve 
hűséges segítőtársként áll férje mel-
lett. 
Marosvásárhelyi tömbházlakásuk-
ban beszélgetünk életének fonto-
sabb eseményeiről. 
 
   – Otthonodnak érzed ezt a lakást, 
nem találod nyomasztónak a tágas pa-
rókiák után? 
– Első perctől jól éreztük magunkat, a 
bútoraink is megtalálták a helyüket, 
tulajdonképpen csak Vízaknán laktunk 
tágasabban. 
   – A sok otthonod közt az első, a 
bánffyhunyadi volt a legkedvesebb? 
   – Nem maradt túlságosan sok emlé-
kem róla. A front átvonulásakor édes-
apám éppen katona volt, a bátyám le-
vente, édesanyám kínlódott a gazda-
sággal, a kisbaba húgommal. Nekem 
nagy sérelmem volt, hogy velem nem 
foglalkozik senki.  A háború után édes-
apámat börtönbe zárták hazug vádak 
alapján, majd hazaengedték, de nem-
sokára jött az államosítás és a kitelepí-
tés. Tizenkét éves voltam, amikor 
kényszerlakhelyre vittek. Édesapám 
kisbirtokos volt, osztályellenségnek 
számított. Én elemi iskolába jártam, 
pénztárosként nálam volt az osztály  
„vagyona”, és mikor éjjel ránk törtek, 
hogy két óra alatt csomagoljunk, ne-
kem a legnagyobb gondot ez a pénz 
okozta. Kire bízzam, nem vihetem ma-
gammal, nem az enyém. Némi fejtörés 
után a milicistát kértem meg, hogy adja 

át a pénzt az osztályfőnökömnek. Per-
sze nyoma veszett. 
   – Hová mentetek? 
   – Nem mentünk, vittek. Éjszaka, pár 
holmival, Torda főterén lepakoltak. Né-
mi keresgélés után egy ismerősünk 
nagynénje felajánlotta a szobáját. Mi 
négyen laktunk s a néni a konyhában. 
Közben édesapám raktárosi állást ka-
pott. Egy idő után továbbtelepítettek 
Szamosújvárra. Én hiányoztam a rako-
mányból, mert éppen akkor felvételiz-
tem Kolozsváron nyolcadik osztályba. 
Fel is vettek, csak a lakással volt némi 
gondom. Mikor kilencedikes lettem, az 
iskolából több diákot – köztük a későb-
bi férjemet is – letartóztatták kommu-
nistaellenes röpcédulák terjesztéséért. 
Én nem ismertem őket, de egyik osz-
tálytársnőmnek udvarolt Veress Zoli, 
aki eldicsekedett ezzel a hőstettel, amit 
én nem is nagyon hittem el. Ezért ami-
kor engem is bevittek a szekuritátéra s 
rám förmedtek, hogy gondolkozzam a 
bűneimen, én leginkább abban érez-
tem hibásnak magam, hogy pár napja 
betöltöttem a 15-ik évemet, s még nem 
készíttetettem személyi igazolványt. 
   – Hány évet kaptál? 
   – Négyet, többet, mint a tettesek, de 
két év után mindnyájan kiszabadul-
tunk. Sikerült leérettségizni, bejutni a 
Bolyai matematika szakára s elvégez-
tem három évet. Mikor jöttek a nehéz 
idők, 1959-ben kizártak az egyetemről. 
Hazamentem Szamosújvárra a szüle-
imhez, állást nem kaptam. 1959-ben 
férjhez mentem, s Ludastelepre kerül-
tünk, itt laktunk öt évig. Itt született há-
rom gyermekünk, a negyedikkel voltam 
terhes, amikor Vízaknára költöztünk. 
   – Nem volt könnyű hely Ludas-
telep… 
   – Egyrészt jó volt mindentől messze 
kerülni, mert olyan idők voltak hogy 
mindenki félt mindenkitől. Mi a köz-
ponttól tíz km-re voltunk, hozzánk sem 
jött senki, mi sem mentünk sehova. 
Nem volt lelkészi lakás, a gyülekezet 
megvásárolt egy házat, a tulajdonos 
haszonélvezeti jogával. Mi laktunk az 
egyik szobában, a néni a másikban. 
Idővel kezdett szenilissé válni, így a 
három gyermek mellett gondoztuk Lizi 
nénit is. 
   Az emberek kedvesek voltak, az 
egyik szomszédasszonyunk, aki ad-
ventista volt, miután lejárt a szombat 
átjött a kislányával segíteni, megfürdet-
ni a két nagyobb gyereket. Én meg-
szoptattam és tisztába tettem a kicsit, 
s aztán beszélgettünk. Ilyenkor az 
uram nem tudott segíteni, mert szolgá-

lata volt. Két templomban tartott isten-
tiszteletet. Az egyik kettő, a másik há-
rom km-re volt a lakásunktól. Nem volt 
villany, gáz, a vizet a szomszéd kútjá-
ról hordtuk hegyre fel. Sokan sajnáltak 
hogy ilyen körülmények között élünk, 
én meg arra gondoltam, hogy miért kell 
rajtam sajnálkozni mikor én boldog va-
gyok. 
   – Vízakna volt a következő állomás? 
   – Ettől kezdve városi lakosok lettünk, 
volt villanyunk, kút az udvaron, nagy, 
világos lakás, szép csempekályhákkal. 
A gyülekezet főleg jómódú iparosokból 
állott. Életmódjuk, gondolkodásuk na-
gyon hasonlított a szászokéhoz. Nem 
voltak közvetlenek, mint a ludas-
telepiek. A gyerekek a negyedik osz-
tály után román iskolába jártak, nem 
mertük olyan kis korban Nagyszeben-
be ingáztatni. 
   – Hány év után jöttetek Marosvásár-
helyre? 
   – Vízaknán tíz évet szolgáltunk, Ma-
rosvásárhelyen húszat, Kolozsváron 
ötöt, s most már tíz éve lakunk itt 
nyugdíjasként. 
   – Mikor kezdtél kántorizálni? 
   – Keveset már Vízaknán, de inkább 
Marosvásárhelyen. Az idős kántorunk, 
Bartos Gabi bácsi nyugdíjba ment, s 
kölcsönadta a nyikorgó, vén harmóniu-
mát. Betettük a konyhába, s főzés, mo-
sogatás közben gyakorolgattam. Nem 
vagyok muzikális, csak szükségből vé-
geztem ezt a szolgálatot. 
   – Mi az, amit igazán szerettél volna? 
   – Talán a tanítást, a vallásoktatást. 
Néha most is találkozom volt konfir-
mándussal, aki hálásan emlékszik arra 
az időre. 
   – 1995-ben férjedet megválasztották 
püspökhelyettesnek, s Kolozsvárra köl-
töztetek. 
   – Igen, a befejezetlen Diakóniai Köz-
pontba, ahol naphosszat egyedül vol-
tam. Dezső több ember munkáját vé-
gezte, nekem a régi kolozsvári kapcso-
lataim megszakadtak, újakat nem sike-
rült kiépíteni. 
   – Nyugdíjazáskor úgy érezted, hogy 
hazajöttél Marosvásárhelyre? 
   – Igen, hiszen az életemből itt töltöt-
tem a leghosszabb időt. A legtöbb 
elégtételünk is itt volt, az imaház min-
den istentiszteleten zsúfolásig telve, a 
vallásórások, konfirmandusok alig fér-
tek. Sok gondunk volt a templomépí-
téssel, de örömünk is. Akkor népesült 
be a Kövesdomb, az emberek külön-
böző helységekből költöztek ide. De-
zső lépcsőházról lépcsőházra járt 
családlátogatni. A hívek a templomban 
találkoztak, ismerkedtek. Egyszer egy 
asszony jött egy nagyobb összeget 
kölcsönkérni. Mi nem tudtunk adni. Pár 
nap múlva mondja, hogy kapott valaki-

Csendben munkálkodó szeretet 
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től, aki mindig mellette ül a templomban. Na, mondtuk, 
kezd gyülekezet lenni! 
   – A nőszövetségi munkából mi volt számodra a legemlé-
kezetesebb? 
   – Még a nehéz időkben, amikor mindenki szegény volt, a 
Csiha Emese ötlete alapján megbeszéltük, hogy az asszo-
nyok minden bibliaórára hoznak valami csekélységet: 
krumplit, hagymát, egy kevés lisztet. Ezt összecsomagol-
tuk, s elvitték egy szegény családnak. Ez a módszer be-
vált, s az asszonyok megtanulták, hogy nem az a szeretet-
szolgálat, amikor a nyugatról kapott segélyt osztjuk szét, 
hanem ha a magunkéból adunk. 
   – Visszatekintve, van-e olyan szakasza az életednek, 
amit szeretnél másképpen megélni? 
   – Én sohasem terveztem, ahogy történtek velem az ese-
mények elfogadtam, mint Isten rendelését. Egyik szép 
ének soraival vallom, hogy „minden sorban melybe tett Is-
ten keze bennünket megelégedéssel lehet folytatni életün-
ket.”  Éppen ezért, s annak ellenére, hogy annyi nehézsé-
gen átmentem, elmondhatom, hogy boldog és elégedett 
ember vagyok. Minden reggel hálát adok Istennek, amiért 
fedél van a fejem fölött, melegben vagyok, megérhettünk 
együtt ötven évet, kedves gyermekeink és unokáink vannak. 
                                                                                                                                                       

                                                                    Tatár Mihályné 
 

A kegyelem csillagjegyében 
 
   Olyan világban élünk, ahol az írott és elektronikus 
médiumok egymást túlharsogva kelletik magukat. De a 
keresztyén ember tudja azt a forrást, ami által a jelen és 
a végső dolgok igazi ismeretére juthat. “Uram, kihez 
mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad. És mi 
elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő 
Istennek Fia” (János 6, 68.) – mondta Péter. 
   A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, hogy a 
világ hangzavarában, mint “halk és szelíd hang” (I. 
Királyok 19, 12.) eligazítson. 
 
Január 
Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és Ő ismeri a 
benne bízókat. (Náhum 1, 7.) 
 

Február 
Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek. 
(Márk 9, 24.) 
 

Március 
Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy 
lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dol-
gában. (Habakuk 2, 1.) 
 

Április 
Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; 
amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. 
(Galata 2, 20.) 
 

Május 
A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs 
bántódásuk. Várom a te szabadításodat, oh Uram, és a te 
parancsolataidat cselekszem. (Zsoltár 119, 165-166.) 
 

Június 
Mert szeretetet kívánok én és nem áldozatot: az Istennek 
ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat. (Hóseás 6, 6.) 
 

Július 
A háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés 
pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a re-
ménység pedig nem szégyenít meg. (Róma 5, 3-5.) 
 

Augusztus 
Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is 
vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt.  
(Máté 10, 32.) 
 

Szeptember 
Hű az Isten, a ki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint el-
szenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kime-
nekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.  
(I. Korinthus 10, 13.) 
 

Október 
Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért 
az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és 
teljes erődből. (V. Mózes 6, 4-5.) 
 

November 
Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat; de 
én hálaadó szóval áldozom néked; megadom, amit fogad-
tam. Az Úré a szabadítás. (Jónás 2, 9-10.) 
 

December 
Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buz-
góságos azért, és térj meg. (Jelenések 3, 19.) 

Köszönjük, 
mindazoknak, akik 2009-ben a proMissio Egyesületnek 

utalták át jövedelemadójuk 2%-át, s így összesen mintegy 
1075 lejjel támogatták szolgálatunkat. 

Isten áldja meg életüket! 
    

Kérjük,  
hogy 2010-ben is adója 2%-val támogassa 
a Mária és Márta Magazint megjelentető 

 és különböző egyházi programokat szervező 

proMissio Egyesületet! 
 

   Romániában is lehetőség van arra, hogy a munkavi-
szonyban levő állampolgárok a jövedelemadójuk 2%-val 
szabadon rendelkezzenek. Az adófizető ezt az összeget 
már befizette az államnak, – önmaga számára nem igé-
nyelheti vissza – de kiválaszthat egy alapítványt, egyesüle-
tet, szervezetet, gyülekezetet, amelyet szívesen segítene 
ezzel a pénzzel. 
   Egy űrlapot (Cerere 230) kell kitölteni, amit mellékeltünk 
a Mária és Márta Magazinnak ehhez a számához. Az űr-
lapba a személyes adatokon kívül semmi egyebet nem kell 
írni, az átutalásra kerülő pénz összegét a pénzügyi hivatal-
ban vezetik rá, és a proMissio Egyesület adatait is előre 
feltüntettük.  
   Ha Önnek nincs lehetősége jövedelemadója 2%-val tá-
mogatni a proMissio Egyesületet, akkor kérje meg erre 
munkaviszonyban álló családtagjait, barátait, ismerőseit. 
   A kitöltött űrlapot le lehet adni személyesen is a pénzügyi 
igazgatóságon, vagy a lelkipásztor által elküldheti a Marosi 
Református Egyházmegye titkárságára, és mi elvisszük az 
illetékes hivatalba. 
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Kedves gyermekek! 
 

Ebben a számban hozzátok ha-

sonló gyermekekkel ismerked-

hettek meg, akikben Isten cso-

dálatosan munkálkodott, s 

akiknek a példáján keresztül 

azt üzeni, hogy számára ma is 

fontos minden gyermek. 

Ma is formálni akarja szívün-

ket, elkészíteni arra, hogy őt 

szolgálhassuk. 

Rajta hát, ismerkedjetek meg 

velük, és nevüket, vagy a ve-

lük kapcsolatos történet címét 

írjátok be az üresen hagyott 

helyekre. 

    Megmentett gyermek 

 

 

 

 
                                               2Móz. 2,1-10 

    Megszólított gyermek 

 

 

 

 
                                                1Sám. 3,1-10 

    Meggyógyított gyermek 

 

 

 

 
                                               Ján. 4,46-54 

    Győzelmes gyermek 

 

 

 

 
                                          1Sám. 17,37-50 

    Szolgáló gyermek 
 

 

 

 
                                                  Ján. 6,1-15 

    Feltámasztott gyermek 

 

 

 

 
                                  Luk. 8,40-42; 49-56 

    Hozsánnázó gyermekek 

 

 

 

 
                                                     Mt. 21,15 

    Megáldott gyermekek 

 

 

 

 
                                              Mk. 10,13-16 

Kész a szívem,  

Istenem, 

arra, hogy  

énekeljek és  

zengedezzek  

lelkesen. 

 

        Zsolt 108,2 
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     A gyöngyvirágnak minden része 
erősen mérgező. Ha gyerekek mégis 
esznek belőle, elsősorban rosszullét, 
hányás hívhatja fel a figyelmet a bajra. 
Sajnos okozott már halálesetet az is, 
hogy a virágot tartalmazó vízből ittak.  
   A legtöbb kertben megtalálható 
aranyeső szintén mérgező, különösen 
a termése.  
   A kroton nedve a tápcsatornába 
jutva erős hányást, hasmenést, égő, 
maró érzést, a bőrre cseppenve pedig 
kivörösödést, viszketést okoz.  
   A fikusz erős hasfájást, hasmenést, 
hányást okoz, amennyiben lenyeli az 
ember.  
   A ciklámen erős hányás, hasmenés, 
fokozott izzadást, légzési nehézséget 
okozhat.  
   A diffenbachiának minden része 
mérgező. A szájban, torokban égő, 
maró érzés jelentkezik, nyelési nehéz-
ség, sőt akár beszédképtelenség is 
felléphet.  
   A filodendronnak vagy könnyező 
pálmának a légzőgyőkerei tartalmaz-
zák a mérgező anyagot, amely a bőrre 
vagy a nyálkahártyára kerülve erősen 
irritálja azt: a bőr kivörösödik, a 
szájüregben, torokban égő érzés 
jelentkezik. Mérgezés esetén a szájat 
jól ki kell öblíteni, majd jégkockát 
szopogatni.  
   A leandernek minden része 
mérgező, hányást, hasmenést okoz.  

   A szobai  kankal in 
( p r i mu l a )  l ev é l sző r e i 
bőrirritációt, viszketést, hó-
lyagképződést okozhatnak.  
   A mikulásvirág nedve 
maró hatású.  
  A maszlagnak nemcsak az 
illata kellemetlen, de minden 
része mérgező is. Általános 
nyugtalanságot, beszéd-
zavart, sírógörcsöt, eufóriát, 
halluci-nációt is okozhat.  
   A nadragulya minden 
része mérgező. 
 Elfogyasztását követően 

nyugtalanság, izgalom, sírógörcs 
jelentkezik, súlyos mérgezés esetén 
epilepsziás rohamot, kómát is 
eredményezhet. Az évszázadok során 
sok ember életét oltották ki ezzel a 
módszerrel.  
   A gyűszűvirág lassítja a szívműkö-
dést, súlyos esetben szívelégtelen-
séget, légzésleállást, továbbá vese-
elégtelenséget is előidézhet. 
   Mit tehetünk mérgezés gyanúja 
esetén? 
   A bőrre került maró hatású szereket 
minél hamarabb bő, szappanos vízzel 
le kell mosni. 
   Ha a gyermek (vagy felnőtt) nagy 
valószínűséggel evett is a növényből, 
hívjunk mentőt, majd érdemes minél 
hamarabb meghánytatni. 
   Gyermekeket kétéves kor alatt ne 
hánytassuk, mert nagy a veszélye a 
hányadék tüdőbe jutásának. Kortól 
függően 2-3 dl meleg sós (gyerme-
keknél sómentes) vizet kell inni, majd 
ujjunkkal ingerelni a garat falát, amíg a 
hányás el nem kezdődik. 
   A gyerekek ráharaphatnak ujjunkra, 
ezért egy vászonkendővel érdemes azt 
körbetekerni, illetve a hányadék 
belélegzésének elkerülése érdekében 
a gyermek törzsét előrehajtani. Amíg a 
gyomortartalom nem tiszta, a hány-
tatást 2-3 alkalommal is meg lehet 
ismételni. 
   Ha a szülő észreveszi, hogy a 

gyermeke valamilyen növényből evett, 
fontos, hogy az első teendők elvég-
zése után mihamarabb orvoshoz 
vigye. Súlyos esetben mielőbb hívjon 
mentőt, vagy ha nem olyan nagy a baj, 
előbb hánytassa meg, majd utána 
vigye orvoshoz.  
Mutassa meg orvosának a mérgezést 
okozó növény megmaradt részét is, 
hiszen ez nagy segítség lehet számára 
a diagnózis felállításához és a megfe-
lelő kezelés kiválasztásához! 
Az orvosi rendelőben a gyanús 
növényt elfogyasztott gyermeknél – ha 
a hánytatás sikertelen – gyomormo-
sást végeznek, súlyos esetben 
pedig gyógyszeres kezelés is szüksé-
gessé válhat. A gyomortartalom teljes 
kiürülése után bőséges folyadék-
fogyasztás szükséges, hogy segítse a 
méreganyag kiürülését a szervezetből. 
Az aktív szén adásával a maradék 
mérgező anyag szervezetbe történő 
felszívódását csökkentik, mivel a szén 
megköti a méreganyagot és elősegíti 
annak kiürülését. Rendszerint infúzió 
és vízhajtó adására is sor kerül. 
   Az orvosi vizsgálatot nem mellőz-
hetjük a gyanús esetekben, hiszen né-
melyik, növény által okozott mérgezés 
akár halálos kimenetelű is lehet.  
 
                                 Dr. Jóna Angelika 
 

  Mérgező növények otthonunkban, 
kertjeinkben 

Minden évben több olyan mérgezés 
fordul elő, amit növények idéznek elő. 
Kertjeinkben, a természetben és a 
szobanövényeink között is több olyan 
akad, amelyek veszélyeiről jó, ha 
tudunk. 
   Egyes növények lenyelve okoznak 
rosszullétet, hányást, sőt akár légzési 
nehézséget, számos azonban már a 
bőrre jutva is a bőr kipirosodását, 
viszketését, felhólyagosodását ered-
ményezheti. Gyermekeinknek minél 
korábban taní tsuk meg, hogy 
ismeretlen növényt ne vegyenek a 
szájukba, hiszen a balesetek nagy 
része ebből adódik! 
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Rejtvényünkben a Timótheushoz írt első levél egyik 
versét, valamint egy érdekes bibliai fogalmat rejtet-
tünk el. 
Vízszintes: 1. Az igevers első része, 12. Ide szállítot-
ták 1849 nyarán a vértanú tábornokokat, 13. Víz, gáz 
továbbítására használják, 14. Folyó és vármegye a régi 
Kárpátalján, 15. Vissza: kettő alkotja, 16. Régi körtefaj-
ta, 18. Átfogalmaz, 20. Félig avas! 21. Az 1970-es évek 
híres fényképezőgép márkája, 23. Hibátlan, 24. Építő-
anyag (é.h.), 25. Újtestamentum latin rövidítése, 26. 
Becézett Ödön, 27. Tejtermék, 29. Lök, tapintattal ta-
szít, 30. Gépkocsi, 31. Kender, len megtörésére hasz-
nált régi eszköz, 32. Gyenge, savanyú bor, 33. Átadok 
egynemű hangzói, 34. Vissza: jeles marosvásárhelyi 
irodalmi folyóirat, 35. Két vadászattal kapcsolatos foga-
lom, 36. Téli csapadék, 37. Érték, 38. Jó eredmény, 40. 
Tiltószó, 41. Állatok fekhelyén található, 43. Azonos 
mássalhangzók, 44. Szúróeszköz, 47. Régiesen: pa-
raszt, 49. Tolvaj előtt nincsen…, 51. Ökröket gondozót, 
53. Az igevers folytatása. 
Függőleges: 1. Arám röpima: Urunk eljön (I. Kor, 
16), 2. Jonatán, a Dávid nagybátyja, az I. Krón. 27, 32 
szerint ez volt, 3. Csillagunk neve, 4. Azonos mással-
hangzók, 5. Ilyen gyümölcs is van, 6. Jézus itt támaszt-
ja fel az özvegyasszony halott fiát (Lk. 7), 7. Loca közepe! 8. Ösz-
szetört sás! 9. Világos ellentétje, 10. Csak, németül, 11. Eszten-
dő, románul, 17. Ezredes, aki Pál apostolt elfogatta (Ap. Csel. 23), 
19. Vissza: a 3, 14. 21, Ózd betűi, keverve, 22. Észtország fővá-
rosa, hiányos végződéssel, 24. Nyugat-erdélyi folyónév, 26. Ren-
detlenül köt! 28. Rossz ellenpárja, 29. …-Nagymaros, elhíresült 
vízlépcső a Dunán Magyarország és Szlovákia között, 31. Török 
Tamás, 32. Konyhai kályha kiemelten fontos része, 34. Ma: ne 
lopj! Régen: ne …! (Ef. 4), 35. Egyre ritkábban használt női ne-
vünk, 37. Hamisítvány, 39. Vissza: kivágott fatörzs, 41. Vissza, 
régiesen: korszak, 42. Határozatlan névmás, 44. Nyomkod, 45. 
Elődje, 46. Részvénytársaság rövidítve, 47. Part fele! 48. Vissza: 
olasz folyó, 50. Rigó Zoltán, 52. Őrlő egynemű hangzói. 
Beküldendők: vízszintes 1, 53, függőleges 1. 

Gratulálunk minden rejtvényfejtőnek! Ezúttal Adorján Anna, 
székelykövesdi olvasónk részesül könyvjutalomban. Jutalmát át-
veheti a szerkesztőségünkben.        

    Mária és Márta magazin 16. 
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Murkos sütemény 
Hozzávalók: 4 egész tojás, 25 dkg liszt, 25 dkg cukor, 10 
dkg (rumba áztatott) mazsola, 20 dkg vágott dió, másfél sü-
tőpor, 2 dl olaj, fahéj, 60 dkg murok. 
Elkészítés: A tojást és a cukrot mixerrel felverjük, majd 
rendre hozzáadjuk a hozzávalókat, 5 percig verjük, amíg 
egy könnyű masszát nyerünk. Megsütjük, majd mikor kihűlt, 
felvágjuk.  
 
Gombás galuska sajttal töltve 
Hozzávalók 4 darabhoz: 40 dkg liszt, 2 db tojás, 2 dl tejföl, 
10 dkg reszelt sajt, 5 dkg hagyma, 0, 5 dl olaj, 20 dkg erdei 
csiperke (vagy más gomba), só, 1 teáskanál finomra vágott 
kakukkfű, 1 teáskanál finomra vágott petrezselyem, őrölt 
bors, 1–2 dkg vaj. 
Elkészítés: A lisztből, tojásból vízzel és sóval galuskatésztát 
készítünk. Forró, sós vízbe szaggatjuk, majd leöblítjük. Ha 
van rá lehetőség, tehetünk a tésztába szárított, őrölt gombát 
is, hogy még ízletesebb legyen. A megtisztított hagy-
mát finomra vágjuk és olajon megfuttatjuk. Rátesszük a 
megtisztított, megmosott, vékonyra szeletelt gombát. Erős 
tűzön 2–3 percig pirítjuk, majd sózzuk, borsozzuk, és az 
összevágott fűszerekkel is megszórjuk. Rövid ide-
ig összepirítjuk, és a tűzről levéve összekeverjük a galuská-

val meg a tejföllel. Kivajazott hőálló tálba tesszük, megszór-
juk reszelt sajttal, és 200 Cº-ra előmelegített sütőben pirosra 
sütjük. Amikor szép a teteje, kivesszük és tálaljuk. 
 
Almás sajt  
Hozzávalók: 30 dkg sajt egy darabban, 2 alma, 2 
tojássárga, a bundázáshoz: 2 evőkanál liszt, 2 tojás, 3 evő-
kanál zsemlemorzsa, a sütéshez: bő olaj, a mártáshoz: 5 dl 
tej, 5 dkg vaj, 3 csapott evőkanál finomliszt, ízlés szerint re-
szelt szerecsendió, törött fehér bors, só. 
Elkészítés: a sajtot félujjnyi szeletekre vágjuk, és mindegyik 
szelet egyik oldalát tojássárgával bekenjük. Az almát meg-
mossuk, kicsumázzuk és vékonyra karikázzuk. A bundázás-
hoz szükséges tojást felverjük. Egy-egy – tojásos felével 
összefordított – sajtszelet közé teszünk egy almakarikát, 
egy kissé összenyomjuk, hústűvel megtűzzük, lisztben meg-
mártjuk, felvert tojásban meghempergetjük, és morzsában 
megforgatjuk. Ismét tojásba és morzsában forgatjuk, végül 
bő, forró olajban megsütjük. A mártáshoz a felhevített vaj-
ban habzásig melegítjük a lisztet, majd azonnal felöntjük a 
forró tejjel, és folytonosan kevergetve, gyenge lángon kifor-
raljuk. Szerecsendióval, sóval, borssal fûszerezzük. A rán-
tott sajt a mártással és párolt rizzsel tálalható. 
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