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Sík Sándor 

      Jó emberek 

Most, amikor a fehér Arkangyal  
Birkózik a fekete Varanggyal,  
Az igazak öletnek vagy ölnek,  
Isten szemén elfagynak a könnyek,  
S pattogzanak szívemről a húrok:  
Jó emberek,  
Melegedni melletekre bújok.  

Amikor a házak ereszérül  
A madár is dermedve leszédül,  
S könnyezik a kutya szeme fázón,  
Könnyes szemmel én is azt vigyázom:  
Füstpántlikát hol lenget a kémény.  
Tudom ottan  
Tinálatok fölmelegedném én.  

Fehér búbos mellett a jó padkán,  
Tudom, ott még magam megvonhatnám.  
A szegénynek, ki bekopog félve,  
Tányér levest adtok a kezébe.  
Ott még otthon a mennyekre méltó  
Három szentség:  
Jóakarat, meleg mosoly, szép szó.  

Itt is, ott is a veszett világon  
Ablakotok mécse kivilágol.  
Felmosolyog pici rózsás foltja  
A virrasztó örök csillagokra.  
Bederengi a fekete földet:  
Így az égre  
Valahogy csak visszatündökölhet.  

Hiába hogy az emberi állat  
Irtástokra seregeket állat:  
Most, mikor a karonülő kisded  
Hebegése már tagadja Istent,  
S a próféták szava is gyalázza:  
Ti vagytok még  
Az Úristen önigazolása. 

 
 

Orth István: Lábmosás 
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    Felkértek, hogy írjak néhány monda-
tot az önkéntességről. 
    Nem magamtól, nem önként jelent-
keztem a cikk megírására: megkértek 
rá.  
    Elgondolkodtam rajta: ha önkéntest 
kerestek volna, vajon jelentkeztem vol-
na magamtól erre a feladatra? Talán 
érdekes és tanulságos kísérlet lehetett 
volna erről az oldalról is körbejárni az 
önkéntesség kérdését. Vagy e folyóirat 
szerkesztői azért nem önkéntest ke-
restek, mert általában rossz tapaszta-
lataik vannak, ha önkénteseket keres-
nek valamilyen munkára?  
    Tettem egy próbát. Megkérdeztem 
néhány embert: mi jut eszükbe az ön-
kéntességről? A válaszok zavarba ej-
tően sokszínűek voltak.  
    Akadtak olyanok, akik azokra az 
egykori hazafiasnak is nevezett vasár-
napi közmunkákra asszociáltak, amit 
az illetékesek vérlázító orcátlansággal 
önkéntességnek neveztek, de amin 
mindenkinek – büntetés terhe mellett – 
kötelezően részt kellett venni. Volt, aki-
nek azok a naiv, álmodozó fiatalok ju-

tottak eszébe, akik azt hitték, hogy jó 
dolgot cselekszenek, amikor önkéntes-
ként jelentkeztek valamilyen háborúba, 
ahol aztán a poklok poklával találkoz-
tak, és olyan élményeket gyűjtöttek be, 
ami lidércnyomásként nehezedik rájuk 
a mai napig. Volt, akinek az önkéntes-
ségről azok a – főleg nyugati orszá-
gokban élő – jómódú, és unatkozó kö-
zéposztálybeli polgárok (főleg asszo-
nyok) jutottak eszébe, akiket gyakran 
mutogatnak különféle televíziós műso-
rokban, mintegy arra ingerelve a tévé 
előtt tespedő nézőket, hogy ők is moz-
duljanak már: vállaljanak egyénileg 
vagy csoportosan olyan alkalmi vagy 
rendszeres munkát, amiért nem várnak 
anyagi ellenszolgáltatást.   
    Az is hamar kiderült, hogy a meg-
kérdezettek többsége végez is valami-
lyen, önkéntesnek nevezhető munkát. 
A lehetőségek széles skálája kínálko-
zik minden ember számára. Elintézni 
valakinek a hivatalos ügyét, vigyázni 
valakinek a gyerekére, öregek, fogya-
tékosak támogatása, adakozás szük-
ségben és ínségben élők javára – ez 

mind-mind az önkéntes 
munkák körébe tartozik. 
Ám többről van itt szó, 
mint arról, hogy egy csa-
ládtagnak vagy a szom-
széd néninek kifizetem a 
gázszámláját. A kérdés 
az, hogy kész vagyok-e 
segíteni számomra is-
meretlen embereknek? 
Hajlandó vagyok-e távo-
labbra tekinteni a szűk 
környezetemen? Eljut-e 
a fülemig és a szívemig 
egy-egy felhívás, kere-
sem-e tudatosan az al-
kalmat arra, hogy részt 
vegyek valamilyen ön-
kéntességi alapon szer-
veződő jótékonysági 
munkában?  
    Tegyük a kezünket a 
szívünkre: hányan ven-
nének közülünk önkén-
tesként részt például 
egy roma-integrációs 

programban? Aminek része lenne egy 
cigány családdal való ideiglenes 
együttlakás? Túl erős a példa? Akkor 
mást kérdezek: hányan keresték – 
még a templomi hirdetés előtt – ön-
ként, maguktól az alkalmat, hogy ada-
kozzanak – mondjuk – a devecseri 
vörösiszap-áradás károsultjainak javá-
ra? Hiszen még a házunk előtt elfutó 
szennyvízcsatornát se takarítjuk ki ön-
ként: elvárjuk, hogy a Polgármesteri 
Hivatal végezze el nekünk – bérment-
ve. Bizony, ilyen tekintetben messze 
elmaradunk attól a sokat emlegetett 
Európai Uniós átlagtól…        
    De a mi mércénk nem az Európai 
Unió. Az első önkéntese ennek a világ-
nak a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ő ön-
ként hagyta ott a mennyei gazdagsá-
got, és vállalta a földi szegénységet. 
Aki otthon volt a mennyei dicsőségben, 
önként vállalta, hogy itt a Földön ne 
legyen hová fejét lehajtania. Az, akit 
angyalok kara dicsért a mennyek or-
szágában, vállalta, hogy itt a földön 
leköpjék és megfeszítsék. Önként le-
mond az életéről, hogy nekünk életünk 
legyen. Tőle kapunk minden indíttatást 
és az erőt is egy-egy munka elvégzé-
séhez. És miközben részt veszek eb-
ben az önként vállalt áldozathozatal-
ban, azt is megtapasztalom, hogy mi-
lyen mérhetetlen öröm, áldás szárma-
zik mindenből, amit önként vállalok! Ha 
Jézus nevében megyek egy beteget 
meglátogatni, ott a betegágyon magá-
val Jézussal találkozom. Ezért történ-
het meg, hogy bár vonakodók és kibú-
vókat keresők mindig vannak, de azért 
az önkéntesség apró és nagy csodái-
val is folyamatosan találkozunk.  
    2011 az európai önkéntesség éve. 
Az az Európai Unió hívja fel a figyel-
met az önkéntes munka fontosságára, 
amelyik tagadja kultúrájának keresz-
tyén gyökereit, és amelyik „kifelejti” 
naptárából a keresztyén ünnepeket, de 
aminek mi is tagjai vagyunk. Van-e, 
lesz-e bennünk annyi alázat és böl-
csesség, hogy meghalljuk ebből is Is-
ten hozzánk szóló üzenetét? 

                          
                          Veress László 

Önkéntesség 
 
Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely 
számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adta-
tok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogatta-
tok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy 
éheztél, és tápláltunk volna? Vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és 
befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és 
hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcse-
lekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. 

Máté 25, 34-40.  
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    Mindenki ismeri azt a valószínűleg 
kitalált történtet, amelyben a gyengén 
látó bácsit kísérgetik az átjárón oda-
vissza, és azt is tudjuk, hogy ez nem 
számít jócselekedetnek, noha önként 
végzett cselekedetről van szó. Hogy mi 
számít önkéntességnek? 
    Mint oly sok más esetben, talán 
most is könnyebb elmondani, hogy mi 
nem számít annak. A fenti példa alap-
ján kiderül, hogy az önkéntes munka 
akkor érdemli ki e nevet, ha társadalmi 
haszna van, ha jót teremt. Nem önkén-
tes az, aki szívességet tesz felebarát-
jának. Ha valamit abban a reményben 
teszek, hogy majd viszonzásban ré-
szesülök, az teremthet olyan helyzetet, 
amelyben mindkét fél nyer, és ez még 
önmagában nem elítélendő, de önkén-
tességnek nehéz nevezni. „Az sem he-
lyeselhető, ha valaki ingyenmunkát 
kényszerít ki másokból – mondjuk egy 
majdani állás ígérgetésével.” Pozití-
vabban fogalmazva, ha valaki abban a 
reményben dolgozik ingyen, hogy majd 
felveszik, az még nem önkéntesség. 
Az önkéntesség és az önzetlenség 
nem viszonzást kérő tett. „Ez egy 
olyan befektetés, amely csak hosszú 
távon, az életpálya egészében térül 
meg. A tényleges önzetlenség az éle-
tet egyszersmind izgalmassá is teszi, 
hiszen fogalmunk sincsen, hogy kitől 
fogjuk visszakapni azt a jót, amit más-
hol, máskor és másnak odaadtunk.” Az 
önkéntesség, tehát önzetlen, értékte-
remtő és többnyire kreatív. 
    Akinek még mindig kétségei vannak 
afelől, hogy mi is számíthat önkéntes-
ségnek, hadd álljon itt néhány példa. 
Azokon túlmenően, amit eleve önkén-
tes munkának hirdetnek meg, mint pél-
dául a lelkisegély-szolgálatban való 
részvétel, vagy a kórházlátogatás, 

esetleg korrepetálás, vannak kevésbé 
szokványos példák. „Nemcsak az in-
gyenes munka lehet önkéntes, hanem 
a nem piaci értékért végzett tevékeny-
ségben is lehetnek önkéntes elemek.
Az önkéntesség eleme az is, ha az 
ember egy önképzőkörben azért kezd 
futni, mert a tagság futóversenyre hívja 
ki a mesterét. Belőlem 1984-óta így lett 
maraton futó. Az önkéntesség segített 
abban is, hogy a nevelőapám örökbe 
fogadhatott. Az önkéntesség az alko-
hollal való küzdelmem alapja is. Volt 
12 józan évem 1974 és 86 között. Volt 
3 évem a szociális ivás gyakorlásával, 
ami természetesen nem sikerülhetett, 
de elvitt az Anonim Alkoholistákba, 
ahol 1989. november 26-a óta vagyok 
önkéntesen józan alkoholista.” Igen így 
is lehetséges önkéntesség. 
    Sokan úgy tartják, hogy „önkéntes-
séget az vállalhat fel, akinek az alap-
vető létszükségletei rendezettek... 
Nemigen várható el önkéntes munka 

attól, akinek korog a hasa, avagy a 
gyermekeinek nincsen mit ennie, 
avagy megfagynak éppen odahaza 
mind.”  
Mások épp ellenkezőleg azt mondják, 
hogy „az adás képessége az a teljes 
értékű emberként élés feltétele, azaz 
valamilyen szintű önkéntes munka, 
nemhogy elvárható, de megadandó 
még a nélkülözőnek is.” Hiszen tudá-
sa, türelme, együttérzése, ideje, egy 
mosolya, vagy egy nélkülözhető tárgya 
mindenkinek van. Az első lépés vi-
szont (sokszor a legnehezebb), hogy 
felismerjük-e, hogy tudunk adni.  
    Végezetül: szeretném itt befejezni 
és úgy tenni, mintha a fentiek mind az 
én szép és okos gondolataim lenné-
nek, de sajnos nem így van. A fenti 
gondolatok egy részét olyan önkénte-
sektől kölcsönöztem, akik egy szintén 
önkéntes munkával létrehozott interne-
tes közösség találkozóján vettek részt, 
majd önkéntes munkával beszámolót 
készítettek erről, mindannyiunk okulá-
sára.  
                                        Korondi Kinga 

Átsegítsem az átjárón? 

   Teremtsetek magatoknak mellékfoglalkozást, láthatatlan, talán titkos mellékfoglalkozást. Nyissá-
tok ki a szemeteket és keressétek meg, hol van szüksége valakinek, vagy valamely emberekért tör-
ténő vállalkozásnak egy kis időre, egy kevés kedvességre, parányi részvétre, egy kis beszélgetésre 
vagy valami munkára. Talán egy magányos, megkeseredett beteg vagy ügyefogyott ember az, aki-
nek jelenthetsz valamit. Talán egy aggastyán, vagy egy gyermek. Talán egy nemes vállalkozás, 
melynek önkéntesekre van szüksége, akik fel tudnak áldozni egy szabad estét, vagy ügyes-bajos 
dolgokat el tudnak intézni. Ki tudná felsorolni azokat az alkalmazási lehetőségeket, amelyek az 
emberségnek nevezett értékes „forgótőkéből” adva lehetnek. Ebben van hiány mindenütt. Ezért 
keresd, nem kínálkozik-e emberséged számára befektetési lehetőség. Ne ijedj meg, ha várnod vagy 
kísérletezned kell. Csalódások esetén is maradjon meg az elszántságod! De ne kerülje el a figyel-
medet valami mellékfoglalkozás, amivel emberséges lehetsz a többi ember számára! Biztosan ren-
deltetett neked ilyen, ha igazán akarod. 

                                                                                                                        Albert Schweitzer 
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    Csákiné Páter Gyöngyvér neve 
sok olvasó előtt ismert, hiszen leg-
több Maros megyei gyülekezet asz-
szonyai évente meglátogatják a ma-
rosvásárhelyi öregotthont, ahol az ő 
segítségével kiosztják a szeretet-
csomagokat és énekelnek az ágy-
ban fekvő betegeknek. Csákiné Pá-
ter Gyöngyvér nemrég egy nyárád-
menti bibliaórán beszélt önkéntes 
munkájáról. Hazaérve elhatározta, 
hogy leírja mindazt, amit az elmúlt 
években tapasztalt. 

 
Az Úr mindig velem van 

 
Egy hosszú életen át, formál az Úr 

és készít a szolgálatra, hogy végül ott 
lásson, ahol Ő akar. Isten idős szülők-
nek ajándékozott engemet. Sokszor 
hagytam ott a tanulást és futottam or-
vosért vagy gyógyszerért. Édesanyám 
trombózisos lábai lábszárfekélyesek 
lettek. Harminc éven át ápolgattuk őt a 
férjemmel. De a döntő nagy élményt, 
Krisztussal való találkozásomat élete 
végén kaptam. Akkor, amikor már visz-
szacsúszott a gyermekkorba és nem 
volt tudatában, hogy hogyan viselke-
dik. Attól félt, hogy fulladva, egyedül 
kell kínok között meghalnia. Kibírhatat-
lanul szeszélyes volt ilyenkor. Seho-
gyan se tudtuk eltalálni, hogy mit akar, 
hogy mi baja van. Egy vasárnap este 
későn az ágyamba térve valósággal 
kibukott belőlem, hogy Úr Jézus Krisz-
tus, áldott orvos, aki kétezer évvel ez-
előtt gyógyítottál, jöjj és gyógyítsd meg 
most az én betegemet. És már folyt is 
belőlem a vallomás – adta a Lélek – 
látod, hogy szeretnék bölcs lenni, de 
nem tudok, valamit mindig elrontok. 
Szeretnék türelmes lenni, de a végén 
mindig elveszítem a türelmemet. Lásd 

Uram, hogy már szeretni sem tudom, 
oly nehéz. Akkor az Úr kezelésbe vett, 
először engem. Valami olyan csodála-
tos, kimondhatatlan mennyei közegbe 
helyezett, hogy boldog lettem és nyu-
godt. Nem láttam semmit, csak telje-
sen átalakultam. Gondoltam, hogy 
most már alhatok is, majd holnap ta-
pasztalni fogom a betegemnél is a 
kedvező változást. Igen ám, de Jézus 
útnak indított felé. Rám volt bízva a 
változás előidézése. Erős indíttatást 
éreztem, hogy „menj oda hozzá”. Mi-
lyen jó, hogy nem haboztam. Nem arra 
gondoltam, hogy mitől lennék én most 
okosabb, mint 10 perccel előbb. Elin-
dultam. Amikor a kezem a kilincsen 
volt, rájöttem, hogy nem a gondosko-
dásom kell, hanem az ölelésem. És 
akkor karra vettem édesanyámat simo-
gattam, megpusziltam és szerettem. 
Én áldom az Urat, hogy Ő tanított meg 
engem erre. Így lépett be az életembe 
az Úr Jézus Krisztus. Azóta hirdetem, 
hogy Ő élő Isten, akinek adatott hata-
lom mennyen és földön és senkit ki 
nem vet, aki hozzá fordul. 

 
Az öregotthonban is lehet és 

kell szolgálni 
 
Amikor áldott emlékezetű Csiha 

Kálmánné megalakította az Erdélyi Re-
formátus Nőszövetséget, felvázolta a 
szolgálat lehetséges területeit. Többek 
között az árvaházakat, öregotthonokat, 
kórházakat, börtönöket stb. Évek teltek 
el és közben kerestük a marosvásár-
helyi Gecse utcában a módozatokat. 
Miután édesanyám meghalt, még min-
dig haboztam egy évig és csak azután 
mentem el Könyves Rózsikával egy 
csütörtöki alkalomra, az öregotthonba. 
Akkor éppen nem volt ott lelkész, ha-
nem elküldték Urbán Erzsike testvé-
rünket igét olvasni. Utána beszélget-
tünk az öregekkel és rájöttem, hogy az 
édesanyám ágya melletti élményeket 
itt kamatoztatni tudom. De kevesen 
jöttek be a bibliaórára. Sőt egy alka-
lommal ott állt a lelkész árván a folyo-
són, és senki se akarta őt hallgatni. 
Akkor támadt az az ötletem, hogy mi 
annyi szeretetvendégséget tartunk, hát 
akkor miért ne süthetne egy-egy nő-
szövetség néhány tepsi tésztát és hoz-
ná el csütörtökönként a bibliaórára. 
Hadd szerezzünk így szeretetvendég-
séget az öregeknek. Minden héten fel-
veszem a telefonkagylót és hívok csü-
törtökről csütörtökre papot és Nőszö-
vetséget az öregotthonba, immár 1996 

óta töretlenül. Elhozzák a süteményes 
zacskóikat, tálaikat minden egyes sze-
mélynek. Azóta sokan jönnek be a bib-
liaórára. Nem mind magyarok, nem is 
mind reformátusok. Sőt, többnyire ro-
mán emberek, asszonyok. Nem ren-
delkezem én olyan nagy román 
szókincssel, de mindig kérem a Szent-
lelket, hogy segítsen nekem, adjon 
szavakat. A románul mondott imához 
is. Igen, mert a Szentlélek tud romá-
nul – mondták csúfondárosan a ma-
gyarországi testvérek Berekfürdőn. Bi-
zony. Elő tudja hozni az agyban elrej-
tett régi tudást. Ha nem jön el a pap, 
akkor bibliaórát is tartunk, Szekeres 
Géza önkéntes társammal. A látogató 
nőszövetséges testvérek nemcsak a 
süteményeiket hozzák, hanem a sze-
retetüket is. Nem sajnálkozni vagy el-
szörnyülködni kell a látott betegsége-
ken, leépüléseken, nyomorúságokon, 
hanem árasztani feléjük a szeretetet. 
Ezt várják tőlünk az öregek. 

 
    A kis segítségért is hálásak 
      
 De nem csak bibliaórát tartunk, 

hanem a fekvőket is végiglátogatjuk a 
kórházrészlegen. Minden szobában 
hangzik Isten szava a Szentírásból, 
imádkozunk és énekelünk. Ha valaki-
nek valami gondja-baja van, elmondja. 
Próbálok közbenjárni az érdekében. 
Egyszer Pap Irén nénit találtam taka-
ratlanul a hideg szobában, maga alá 
gyűrte a takaróját is, mert pisis volt a 
lepedője. Na, ezt már nem tűrhettem. 
Rohantam a nővérhez és reklamáltam. 
Mondtam, hogy ennek a néninek el-
hoztam a saját szvetteremet, az álta-
lam megvarrt hálóréklit, takarót. Most 
pedig itt találom minden nélkül, resz-
ketve. Magyarázkodni kezdtek, de mire 
én visszabotorkáltam abba az épület-
be, már át volt húzva az ágya, be volt 
takarva jó vastag pokróccal. Nagyon 
boldog volt szegény. Hálálkodott na-
gyon. És ehhez a történethez az is 
hozzátartozik, hogy a következő csü-
törtökön már nem élt.  

 
Ma is vannak csodák 

     
Csodákat is éltem meg ebben a 

szolgálatban. Nusika ágyánál azon a 
csütörtökön egyedül voltam. Alz-
heimer-kóros volt. Eredetileg értelmes, 
egyetemet végzett, református asz-
szony volt. Eleinte egy-egy szót ki tu-
dott mondani. De aznap nem. Csak 
mutatott nekem egy papírt és akarta, 

Nehéz, de gyönyörűséges szolgálat 
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hogy írjak rá valamit. Nem tudtam kita-
lálni, hogy mit. Kérdeztem ezt is, azt is, 
de ő csak rázta a fejét egyre kétség-
beesettebben. Az ajtóban állt egy ro-
mán nővér és mondta, hogy na ugye 
mi se tudjuk kitalálni, mit akar, hát ak-
kor ők hogyan találhatnák ki. Már azon 
voltam, hogy megfutamodom, de Nusi-
ka kétszer borult az ágyára zokogva. 
Nem hagyhattam ott. Akkor azt mond-
tam, hogy most leülünk és imádko-
zunk. Kértem az Urat, hogy újból adjon 
Nusikának szavakat. De az Úr nem így 
hallgatott meg. Azonban erős elhatáro-
zást adott nekem, hogy jó, akkor írok. 
Vettem a kezembe a papírt és a tollat. 
De még nem tudtam, mit fogok írni. 
Akkor jött nekem: Isten szeretet. Az Úr 
az én őriző pásztorom. És még egy 
harmadik gondolatot is. Nusika nyu-
godt lett és egyre érdeklődőbb, boldo-
gabb. Akkor énekeljük is el: Az Úr én-
nékem őriző pásztorom. Énekeltük. 
Nusika velem együtt dúdolta a dalla-
mot. Egészen megnyugodott. Ezt akar-
ta hát! Hálát adtunk az Úrnak. 

 
        Az imádság hatalma 
 
A legnagyobb csodákat a haldok-

lók, a kómában lévők mellett élem 

meg. El akarnak küldeni tőlük, hogy 
már nincs mit prédikálni, nem látom, 
hogy halálán van? Igen, de nem tud 
valamiért meghalni. Tudja azonban az 
én Uram, az Úr Jézus Krisztus. Mindig 
hozzá imádkozom hangosan. Megkér-
dem, hogy milyen anyanyelvű az illető. 
Tudom, hogy a kómában lévők halla-
nak. Két ilyen alkalommal a református 
haldokló magához tért. Hallotta az 
énekünket, imánkat és a végén velünk 
együtt énekelt, imádkozott és boldog 
volt. Olyan volt számára, mint egy utol-
só kenet. Megnyugodva tért haza az ő 
Urához pár nap múlva.  
 
  A kórházban is a Szentlélek segít 

 
A kórházi szolgálatot sokkal nehe-

zebb volt elkezdeni. Lakatos Gabriellát 
nevezték ki kórházlelkésznek. Tana-
kodtunk, hogy melyik kórház legyen 
szolgálati terület a Nőszövetség szá-
mára. Az onkológia mellett döntöttünk. 
Ide azonban mindig nehezebb elindul-
ni, mert nem tudjuk hová nyitunk be, 
kik vannak ott, és hogyan fogadnak. 
Sok a más vallású ember és sokan 
csak a saját vallásokat hiszik igaznak. 
Lehet, hogy elfogadnak, lehet, hogy 
durván elzavarnak. Belénk kötnek, 

mert nem vetünk keresztet, nem gyúj-
tunk mécsest Mária szobránál, vagy 
mert nem a szombatot tartjuk. De ha 
elfogadtak, akkor mindig a Szentlélek 
adta szavakkal imádkozom, akár ma-
gyarul, akár románul és csodálatos, 
ahogy rátapintunk a beteg ember lelké-
re. Volt úgy, hogy egy román nő kérte, 
írjam le neki az imát, amit mondtam, 
hogy még ő is imádkozhassa.  

 Ha egyedül kell mennem, akkor 
még nehezebb az indulás. Nagy harc 
van bennem. Miért is megyek én, ha 
egyszer nem vagyok lelkész? Hát ak-
kor nem megyek. Nem mész? Szól 
hozzám szelíden a Lélek, de hiszen 
nem vagy egyedül. Én már beléptem 
előtted a kórterembe. Elszégyellem 
magam. Megyek Uram. De mutasd 
meg mindig, kinek van szüksége a Te 
szavadra, hogy senkit ki ne hagyjak. 
És este megköszönöm ezt a nagy ke-
gyelmet. Megbocsátottad Uram az én 
nagy bűneimet, megtisztítottál, elfo-
gadtál és megengedted, hogy szolgál-
jak. Áldott legyen mindezért a Te szent 
neved. 

Kányádi Sándor   

Hófoltos még a határ  
 
Hófoltos még a határ  
s a dombok oldala.  
Szunnyadoz még a kökény  
s galagonya.  
 

Alszik még a rengeteg  
s a kertekben a fák,  
de nyitogatja fehér  
szemét a hóvirág.  
 

S az ibolya is ébredez  
a sombokor alatt:  
költögetik a szelíd  
napsugarak.  
 

Az ibolyatő fölött  
a sombokor pedig  
álmában már színarany  
virágot álmodik. 

La vita è bella 
 
Ismerősöm középkorú hölgy,  akinek a lánya már néhány éve 
érettségizett. Ápolt és kellemes jelenség, de semmiképpen nem 
hamvas fiatal. Ha fiatal lenne a történet másról szólna. 
Szóval, meséli, hogy a napokban betért egy üzletbe és véletle-
nül, figyelmetlenségből számos terméket levert a polcról. Ek-
kor egy húsz év körüli ifjú odaugrott és nem, nem a táskáját 
lopta el... hanem azt mondta: „Hagyja csak, majd én összesze-
dem.” és így is tett. 
Ismerősöm csak ennyit fűz hozzá: „Még mindig le vagyok tag-
lózva ettől az egyszerű gesztustól, szégyellem, de egyszerűen 
szóhoz sem jutottam, még azt sem mondtam, hogy köszö-
nöm.” 
Eddig a történet. Ugye milyen kevés kell, hogy valaki szebbnek 
lássa az életet? Az, hogy ez ma megtörténhet, nekem is derű-
sebbé teszi a napom, mert az élet szép.  

                                                                                    K.K. 

Csákiné Páter Gyöngyvér 
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Márták és Máriák (36.) 
 
    A Maros jobb partján 1881-től kezdődően gyülekezetszer-
vező tevékenységet folytat a marosvásárhelyi Keresztyén 
Szövetség. Egy 1926-ból származó belmissziói jelentés már 
a Szabadi úti gyülekezetről beszél, melynek élete mozgal-
mas lehetett, bizonyítja ezt egy gyermekevangelizáción ké-
szített fénykép 1934-ből. Erdélyi stílusú temploma Kelemen 
Zsombor tervei alapján épült 1936-1937 között. Beindították 
az egyházközség önállósításának folyamatát, de csak 1973-
tól lehetett Marosvásárhely negyedik, önálló gyülekezete. 
1984-1985-ben kibővítették a templomot, a következő két 
évben pedig harangozói lakást építettek, 1996-2000 között 
pedig gyülekezeti központot.  
    Feljegyzések szerint 1940-ben volt nőegylete és dalárdá-
ja. A nőszövetség 1998 óta tart rendszeres alkalmakat, min-
den csütörtökön, melyre 15-16-on járnak. Körükben jó a 
hangulat, a cselekvőkészség, a segítségnyújtásra az akarat. 

Részt vesznek minden olyan rendezvényen, ahová hívják 
és ahol az Isten dicsőségét szolgálhatják, s a közösséget 
ápolhatják. 
    A bibliaóra mellett a nőszövetség évente átlag 10 szere-
tetvendégséget szervez. Emlékezetesek az imaheti szere-
tetvendégségek, amikor a vendéglelkész templomi szolgála-
ta után átvonulnak a gyülekezet központba, tea, sütemény, 
kalács mellett beszélgetnek, énekelnek. A nőszövetségesek 
a diakónussal egyeztetve betegeket látogatnak, időseknek 
bevásárolnak, alkalmanként a diakóniai alapból gyógyszert 
vásárolnak, vagy nagyon szegényeknek bepótolnak a 
számlák törlesztésébe, az idősotthonnak élelmiszercsoma-
gokat készítenek. Minden csütörtökön, a nyári időszak kivé-
telévek, a diakónussal együtt 140 kenyeret osztanak ki a 
gyülekezet szegény családjainak. Karácsonykor a Madaras-
Fekete-i és uzdiszentpéteri gyerekeknek készítettek csoma-
got. Ilyenkor a gyülekezetük 70. évét betöltött tagjaihoz is 
csomagot visznek, a tavaly 240 idős embernek szereztek 
örömöt. A gyülekezetben 1994 óta kiemelkedő rendezvény 
a karácsony másodnapi „Idősek Karácsonya”. Énekel az 
ifjúsági kórus, az ifjúsági zenekar és elhangzik pár vers. A 
műsorból soha nem hiányzik, a „Szeressétek az öregeket” 
című. Ameddig Ágnes néni, a nőszövetség oszlopos tagja 
élt, mindig ő szavalta el. Megható volt, ahogy nyolcvan fölött 
hibátlanul, szép hangsúllyal mondta ezt a verset.  A tavaly 
134-en jöttek el, őket a nőszövetség egy-egy csokival is 

megajándékozta. Így lett a karácsonyból nemcsak a család, 
hanem az egész gyülekezet ünnepe. 
 
    A Szabadi úti gyülekezetet elhagyva Marosszentannára 
érkezünk. Ez a magyarok és románok lakta község mára 
már teljesen összenőtt a várossal. Első okleveles említése 
1332-ben történik, református temploma a XIII. században 
épült. Azóta többször átalakították, a fa-harangtornyát tégla-
toronnyal helyettesítették. Értékesek a templombelsőben, 
1911-12-ben feltárt majd 2000-2005 között restaurált falké-
pek, melyek a XIV. századból származnak.  
    A 771 lelket számláló református gyülekezet nőszövetsé-
ge még 1992-ben megalakult. Akkor 82-en iratkoztak be, 
jártak bibliaórákra. A közel 20 év alatt megcsappant a tagok 
száma, de azóta is minden kedden rendszeresen megtart-
ják alkalmaikat, amikor az igéből merítve, erősödnek hitük-
ben, szolgálatukban. A városból kiköltözött fiatalok közül is 
kapcsolódtak be a közösségbe, jól érzik magukat itt, szíve-
sen tevékenykednek. A bibliaórák késő estébe nyúlnak, 
mert az igemagyarázat után, megbeszélik saját teendőiket, 
felköszöntik egymást születésnapokon. Visszatekintve tevé-
kenységükre, jelentéktelennek tűnik számukra, amit eddig 
tettek, pedig a közösség számára nagyon is jelentős. Sze-
rénységgel mesélik, hogy most már csak betegeket látogat-
nak, megvendégelik az imahéten szolgáló lelkészeket, a 
gyermekevangelizációs héten minden napra valamilyen 
meglepetést készítenek: süteményt, üdítőt, teát, fánkot, 
édességet. Felköszöntötték a gyülekezetben az 50. házas-
sági évfordulójukat ünneplőket. Korábban sokat varrtak, a 
templomba fehér és piros terítőket, énekeskönyv borítókat. 
Karácsonyra a gyermekeknek csomagba rongybabákat ké-
szítettek. Évente látogatják az idősotthont, volt, hogy töltött 
káposztát és friss házi kenyeret vittek a bentlakóknak. Per-
selyben és tombolán összegyűjtött pénzükből 2009-ben 30 
személyes ebédlőkészletet vásároltak. Anyák napján szere-
tetvendégséget tartanak. Legemlékezetesebb eseményük 

tavaly volt, amikor meglepték a 20 éve gyülekezetükben 
szolgáló lelkésznőt. Olyan titokban sikerült megszervezni 
ezt az ünnepélyt, hogy a lelkésznő semmit sem sejtett. Még 
a kórusuk is újraalakult erre az alkalomra. Egyházi és ön-
kormányzati előljárókat hívtak meg, és az istentisztelet vé-
geztével, előálltak köszöntőikkel, műsorukkal. Idősebb asz-
szonyok sok szép régi verset tudnak és szívesen szavalnak 
különböző ünnepeken. Eljárnak konferenciákra, meglátogat-
nak más nőszövetségeket, s közben otthon is teszik amit, 
úgy érzik, Isten rájuk bízott.  
                                                                                                                                 
                                                                    Borsos Melinda 

Szeretetvendégség a Szabadi úti gyülekezetben 

Marosszentannai asszonyok 

Mária és Márta magazin 
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Károly bácsi 
 

    Harmincnégy évvel ezelőtt találkoz-
tam azzal a férfival, aki a hűség, szere-
tet, szolgálatkészség, alázat, türelem 
egyik legszebb példaképe lelkészi 
szolgálatomban. Ma is, ha a családban 
csak ennyit mondunk: „Károly bácsi” – 
azóta felnőtt gyerekeink elmosolyod-
nak, kedvesen emlékeznek rá.    
    1977. augusztus elsején lettem 
Mezőköbölkút lelkésze. Tudtam, hogy 
az anyaegyházközséghez tartozik egy 
szórvány, 18 lélekkel. A szórvány neve 
Mezőújlak és havonta egyszer van ott 
istentisztelet. Első újlaki utam, amelyre 
köbölkúti presbiterek is elkísértek Kár-
oly bácsi otthonába vezetett. Egysze-
rű, kicsi, szegényes mezőségi ház volt. 
A házigazda mosolygós, vidám tekinte-
tű, kissé nehezen beszélő, hatvan év 
körüli kedves ember volt. Felesége, 
Kati néni, köbölkúti származású, ele-
ven beszédű, kicsit nagyothalló asz-
szony. Kezdő lelkészként még nem is 
sejtettem: milyen nagyszerű emberek-
kel ajándékozott meg minket Isten! Ha-
marosan kiderült: maga a ház, a sze-
rény gazdasági épületek, a rusztikus 
berendezési tárgyak, mind-mind a Ká-
roly bácsi keze munkája volt. Az is ki-
derült, hogy Károly bácsi a kurátor, ha-
rangozó, kicsit olyan mindenes volt 
egyszemélyben. 
    A templomhoz mentünk, ahonnan a 
szelíd domboktól határolt falu minden 
utcájára jó kilátás nyílt. Megmutatták a 
temetőket, s megnéztük a szép kis 
templomot, a féltve őrzött régi kegy-
szereket, Nyírő Kata skófiumos finom 
keszkenőjét – ha jól emlékszem 1693-
ból, és sok-sok egyebet. Meséltek ar-
ról, hogy a két világháború között itt 
szolgált Földes Károly. Megtudtam, 
hogy az egykori romtemplomot hogyan 
építették át. Aztán megegyeztünk Kár-
oly bácsival, hogy mikor jövök legköze-
lebb a szemben lévő temetőről intek, 
hogy húzhatja a másodikat. Több mint 
10 év alatt soha nem fordult elő, hogy 
intésemre meg ne konduljon az újlaki 
harang. Télen-nyáron vigyázó tekinte-
tével várta a jelt, s amikor meglátta 
kondult a harang. 

    Az egyházközségi iratokban később 
megtaláltam, hogy ősei Vajasdi 
Ajtaynak írták a nevüket. Nemesek vol-
tak. Valószínű Bethlen Gábortól kap-
hatták a nemességet, ki a lippai vár 
védőit Vajasdra telepítette, s onnan 
kerülhettek a Mezőségre. Ő ezzel nem 
kérkedett, bár tudta múltjának szebb 
napjait. A nemességből csak a hűség 
maradt, de az gazdagon!  
    A templomát szinte rajongásig sze-
rette. Ennek számtalan megnyilvánulá-
sáról lehetne írni. Amikor a ’80-as 
években tiszta önerőből, minden se-
gély nélkül javítottuk a templomot, ő 
éjjel-nappal ott volt. Nappal rostáltuk a 
homokot, kevertük a maltert, tetőt fed-
tünk, éjjel pedig Károly bácsi a temp-
lom közelében szundikálva, kutyájával 
őrizte az anyagokat. Lehet, hogy senki 
nem nyúlt volna hozzá semmihez, de ő 
így volt nyugodtabb. Ő tudta, miért! Ha 
az idő rosszra fordult, akkor a templom 
padlására vonult és ott töltötte az éj-
szakát. Nem félt. Nem volt miért félnie, 
hiszen otthon volt, Atyjának házában. 
    Amikor észrevette, hogy a harang 
tengelye megvásott, nem reklamált, 
hanem munkához látott. Mert kovács is 
volt, ha kellett ács is, ha szükség volt 
mindent elkészített, a saját anyagából 
a temploma részére és övé volt a szol-
gálat öröme! 
    Amikor közeledtek az ünnepek, féltő 
gonddal szépítgette a templomot! Kü-
lönösen pünkösdkor – talán az volt a 
kedves ünnepe – szép, friss tavaszi 
illatot árasztó ágakkal díszítette a 
templomot. Télen az öntvény kályhá-
ban mindig égett a tűz. Nem is kérdez-
tük honnan a fa. Ez természetesen az 
ő dolga s titka volt. Bizonyára legin-
kább otthonról, sajátjából hozta. Nem 
sajnálta. A lecsúszott cserepet észre-
vette, s a kidőlt sasfát, ahogy tudta 
visszaállítgatta. 
    Családlátogatáskor mindig elkísért. 
A septéri tanyákra vittük ünnepenként 
az úrvacsorát.  S ha nagy ritkán, az 
egyetlen autóbusszal Marosvásár-
helyről jövet, este fél 10 tájban megér-
keztem Újlakra, Károly bácsi meggyúj-
totta a mindig tiszta viharlámpást, s 
elkísérte papját a mezőségi ragadós 
sárban, csikorgó hóban, koromsötét-

ben, ragyogó holdfényben, temetőkön, 
szántókon, erdőn keresztül a köbölkúti 
parókiáig. Feleségem, gyermekeim 
öröme, egy-egy ilyen út után mindig 
valami különös öröm volt. A szeren-
csés hazaérkezés, találkozás békéltető 
öröme. Egy kis pihenő után Károly bá-
csi azzal a nagyon sajátos, békés mo-
sollyal az arcán, mint aki küldetését 
teljesítette, elindult haza. A köbölkúti 
parókia nyitott verandájáról figyeltem a 
távolodó lámpás imbolygó fényét, mely 
a temetődombról egy visszaintő jel 
után a fák mögött lassan eltűnt. 
    1999. május 27-én találkoztunk utol-
jára. A Marosi Egyházmegye lelkészér-
tekezletét tartottuk Mezőújlakon. Azóta 
elment „a minden földinek útján”, ami-
ként társa már évekkel azelőtt. Külde-
ne Isten az Ő szőlőskertjébe, kis és 
nagy gyülekezetbe, sok hozzá hasonló 
mindenest!  
                                                                                                                                 
                                          Zöld György 
 

Ady Endre 

A szép húsvét 

Odukat és kriptákat pattant 
S bús árkokig leér a szava: 

Ilyen a Húsvét szent tavasza 
S ilyen marad.  

Miért tudjon Ő az embervérről, 
Mikor künn, a Tavaszban 

Minden csoda csodát csinál 
S minden drága fizetség megtérül?  

Óh, Tavasz, óh, Húsvét, 
Emberek ősi biztatója, 

Csak azt szórd szét köztünk: 
Állandó a tavaszi óra 

S ilyen marad.  

Krisztus támad és eszmél, 
Odukat és kriptákat pattant. 

Van-e gyönyörűbb ennél? 

A mai ember általában abban az ijedt aggodalomban él: mi jut nekem? Miről maradok le? 
Ezért egész élete törtető hajszában telik. Jobb, ha lényéből ez sugárzik: mit tudok adni? 
Az ilyenek gondtalan, nyugodt, józan munkája folyton gyümölcsözik, jut belőle másnak is, 
magának is bőven. Csekélység, amit adni tud, de az a csekélység folyton megsokszorozódva 
tér őhozzá és másokhoz.  
                                                                                                                              Weöres Sándor 
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Sánta Ferenc 

Sárga virág, kék virág 
 
Senki az égvilágon nem látta, hogy a kislány elindult az or-
szágúton, s nem látta senki azt sem, hogy a csavargó már 
ott ült ennek az útnak a szélén, az árokparton.  
Éppen akkor kezdett magához térni a föld, az erdőkben 
meg a mezőkben már kidugdosták a fejüket a virágok, és 
pattanásban voltak a rügyek mindenfelé. Nagyon szép, 
pompázatos tavasz volt.  
Amikor a kislány odaérkezett a csavargó elé, megállt, aztán 
odament egészen az árok széléhez, és így szólt:  
– Ha eső lesz, akkor ez az árok megtelik majd vízzel, s ak-
kor aztán nem tudsz itt ülni!  
A csavargó éppen evett, csíkos, szürke tarisznya volt nála, 
elterítve a földön, rajta kenyér, azt eszegette. Evett tovább, 
oda sem fordította a fejét.  
A kislány leguggolt, a szoknyáját szépen lehúzta a térdére, 
szép, kedves mozdulattal, ahogyan az ilyen kislányok szok-
ták, aztán átkulcsolta a térdét.  
– Keresztül tudod ugrani ezt az árkot? – kérdezte.  
– Hordd el magad! – mondta a csavargó.  
– Neked olyan nagy lábad van...! Biztosan keresztülugrod, 
ha akarod!  
A csavargó rápillantott. Éppen csak egy rövid pillantást ve-
tett rá, aztán hátratámaszkodott a könyökére, és meglódítot-
ta a fejét:  
– Szedd a lábad, és menj a dolgodra innen...  
A gyermek szeme megnyílt, nagyra és tündöklőre, mint az 
ilyen csöpp jószágoknak szokott megnyílni a szeme, akár 
az ég.  
– Dolgomra?  
A térdére ereszkedett és széttárta a karjait:  
– Énnekem nincsen dolgom, semmi dolgom nincsen az ég-
világon! Én még olyan kicsi vagyok, hogy semmit nem tudok 
dolgozni, még a hajamat sem tudom magamnak megfésül-
ni... De te meg sem nézted, hogy milyen szép hajam van?  
A csavargó köpködte a szájából a morzsát, feje hátraesett a 
tarkójára, s nézte az eget. Nagy, erős felhők vonultak oda-
fönt, dúsak, mint a hab, s a nap aranyra festette az oldalai-
kat.  
– Nézd meg, milyen szép hajam van! – mondta a gyermek.  
– Senkinek nincs olyan szép haja, mint nekem, nem olyan 
kócos, fekete, mint a tied!  
S ahogy a gyerekek szokták:  
– Tessék megnézni a hajamat!  
– Menj innen, amíg jó dolgod van! – mondta a csavargó.  
Felült, és rákiáltott: – Szedd a lábad, ha mondom...  
De a pillantása ottmaradt a gyereken.  
Ott állt derékig bomló hajjal, a vállára folytak a fürtjei, körbe-
fogták az arcát, megültek finoman a vállán, olyan volt, mint 
a tündérek a mesében, a szeme kék, az arca piros, mint a 
rózsák, s tiszta selyem a vállán.  
– Szép? – kérdezte.  
A csavargó csak nézte a gyereket.  
– Ugye, milyen szép?  
Csak nézte a gyereket, meg sem rebbent rajta a tekintete.  
– Olyan, mint a selyem! – mondta a gyermek.  
A csavargó visszaereszkedett a könyökére, a lábát is át-
nyújtotta az árok fölött, akár az előbb.  
– Mondjad, hogy szép! – mondta a gyermek.  
– Szép! – mondta.  
A kislány kacagni kezdett. Kacagott, s közben meg széttárta 
a karját, s lassan megfordult maga körül.  
– Senkinek nincs ilyen szép haja! – mondta, és fordult újra 
maga körül. A fejét egyenesen tartotta, meg sem moccant, 

mint valami kis szobor, az ajkait összezárta, összeérintette 
őket könnyen és finoman, a szemeit meg lehunyta. A karjai 
úsztak a levegőben, az ujjai meglebbentek, mint a könnyű 
virágok a szélben. Úgy is fordult meg.  
– Szép volt?  
– Szép!  
– Nagyon szép?  
– Az!  
– Akkor mondjad úgy, hogy: nagyon szép!  
A csavargó lenézett a földre, és azt mondta:  
– Nagyon szép!  
A kislány kacagni kezdett.  
– Na, látod...  
S kacagott. De közben a tekintete ráesett a csavargó lábá-
ra, az arca komoly lett, szinte ünnepélyes, s olyan lett a 
hangja is, mint a komoly, okos felnőtteké:  
– Ha eső lesz, akkor ez az árok megtelik vízzel, és te nem 
tudsz majd itt ülni! Esik majd a sok csúnya eső, folyni fog 
mindenfelé, és tele lesz vízzel az árok, csúnya, mocskos 
vízzel, és egészen a tetejéig fog érni, meg a fű is vizes lesz 
egészen, meg sáros a földtől, akkor aztán ott is éppen olyan 
lesz, mint az országúton, sáros, vizes, s te ott sem tudsz 
majd ülni, mert mindenütt víz meg sár lesz, mocskos, hideg 
sár...  
A csavargó lenézett a lábaira. Ott nyugodtak az árok felett, 
áthúztak felette, és megültek a bakancsok a túlsó parton, fű 
s virágok között.  
– Olyanok a lábaid, mint a hidak! – mondta a gyermek.  
Valóban, mint két átdobott fa feküdtek a partok között.  
– Mint a hidak? – kérdezte a csavargó.  
– Mint két nagy híd!  
– Akkor lépj rá, és gyere át hozzám!  
A gyermek felemelte a fejét.  
– A lábaidon?  
– Azokon! Olyanok azok, mint a hidak, te mondtad! Rá-
lépsz, s jössz rajtuk, mint a hidakon...  
A gyermek összevonta a szemöldökét, meggyűrődtek a kis 
ívek a kék szemek fölött, s a homlokán két apró ránc tá-
madt, az is pont középen, a szemek között.  
Lassan végignézte a csavargó lábait, aztán felemelte a te-
kintetét a férfi arcára.  
– Mondd, hogy nagyon szép volt a hajam...  
– Nagyon szép volt a hajad!  
– Olyan, mint a selyem...  
– Olyan, mint a selyem!  
Felnézett a napra, aztán összehunyorította a szemeit, és 

Szász Endre grafikája 
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elindult a csavargó felé.  
Előbb az egyik, aztán a másik lábát tette fel a férfi lábaira, 
majd széttárt karokkal felegyenesedett, és óvatosan rakva 
arrább a talpait, megindult, ment a térdek felé.  
– De... most is szép a hajam!?  
– Nagyon szép... olyan, akár a selyem!  
Továbblépett. De csak egyet-kettőt, aztán megállt, és így 
szólt:  
– Nem hallgattad meg, hogy tudok énekelni! Senki olyan 
szépen nem tud énekelni, mint ahogyan én énekelek...  
A kezét a csavargó térdére támasztva, leereszkedett az 
árok közepére, alig voltak a vállai valamivel magasabban a 
férfi térdeinél.  
– Senki olyan szépen nem énekel, mint ahogyan én éneke-
lek... Nem hiszed?  
– De... Elhiszem!  
Ránézett, kutató, makacs tekintettel a férfi arcára.  
– Még nem is hallottad... Akkor honnan tudod?  
– Biztos te énekelsz a legszebben!  
– Olyan... mintha kis harangok szólnának...  
– Egész biztosan olyan!  
– Még annál is szebb!  
– Biztos szebb!  
– Nem hazudsz?  
– Nem!  
Félrefordított fejjel nézte a csavargó arcát. Majdnem a vál-
láig hajlította a fejét, és a szemeit megint összevonta.  
– Most majd meglátod! – mondta.  
Hátralépett, kezét összefonta a háta mögött. énekelni kez-
dett.  
Az én hajam szép, aranyos kis hajam szép, nincsen senki-
nek olyan. 
Jaj, de szép a hajam! 
Nincsen senkinek olyan... 
Közben a karját felemelte, fejét hátrahajtotta, két tenyerével 
felfogta a haját, és magasra lebbentette, aztán meg hagyta, 
hogy visszahulljon, és csak emelte, lebbentette meg hullat-
ta vissza a vállaira. Aztán felszállott a hangja, mint a ma-
dár, és elveszett szépen és csendesen, éppen mint a ma-
dár is a levegőben.  
– Szép volt?  
A csavargó elnézett az erdők felé. Lombosodó, friss erdők 
szegélyezték arrább a messzeséget, felnőttek az ég kupo-
lájába, szép keretbe vonta őket a kékség. Aztán levette ró-
luk a szemét, és azt mondta a kislánynak:  
– Most fordulj meg, és menjél haza szépen...  
Elhúzta a lábát az árok fölül, és ölébe vette a tarisznyáját. 
Kopott, zsíros jószág volt, tele csíkkal, folttal, s madzaggal 
volt összehúzva.  
– Menjél haza szépen...  
– Szép volt?  
A csavargó hallgatott.  
– Szép volt?  
– Szép!  
– Akkor menj, és hozzál virágot nekem! – mondta a kis-
lány. – Menjél és hozzál virágot. A hátad mögött a mező 
tele van mindenféle virággal, onnan hozzál nekem!  
Közelebb lépett.  
– Nagyon szép volt?  
– Nagyon szép! Egészen közel lépett, és megfogta a csa-
vargó kezét. Ott állt egészen előtte.  
– Akkor most énekelj te is...  
Pontosan egymás szemébe néztek.  
– Menj haza...  
– Akkor most énekelj te is... és azután majd hozhatsz virá-
got nekem!  
– Hozok virágot!  
– Nem! Énekelj!  

A férfi kacagni kezdett, arca finom lett, a homloka megsi-
mult.  
– Nem tudok... Senki nem tud olyan szépen énekelni, mint 
ahogyan te énekeltél... „Az én hajam szép, senkinek... 
nincs olyan szép...” Látod: nem tudok énekelni...  
A gyermek csak állt ott előtte. Szó nélkül, komolyan nézte 
egy darabig, aztán lassan visszalépett az árok mélyére, és 
azt mondta:  
– Menj, és hozzál virágot!  
Nézte, hogyan áll fel a férfi, mint emeli maga alá a lábait, 
nagy, ormótlan bakancsok voltak a lábán, hogy támaszko-
dik a tenyerére, s hogyan indul be a mezőbe, ellógatva ma-
ga mellett a karjait, lépve egyre messzebb a virágok közé.  
Hajladozott, lépett erre, arra, s szedte a virágokat. Gyönge 
szálak voltak, éppen hogy odatartották arcukat a napnak és 
a szellőnek. Nem is tudtak arról, hogy csodássá varázsol-
ják a földet: beteljesítették a természet parancsát, lettek, 
hogy aztán elenyésszenek, de addig megszépítsék a min-
denséget.  
– Tessék... – mondta, amikor telt marokkal odanyújtotta a 
virágot.  
Ott állt az árok mélyén a kislány, körülötte zöldült a föld, az 
utat megszórta a napfény, mögötte barnában és zölddel, 
szürkével elvegyülve az erdők, fent kék ég szinte fehér fel-
hőkkel.  
– Amiért szépen énekeltél!  
A gyermek nem nyúlt a virág után, csak állt ott, mint valami 
virág maga is. Nézte a csavargót és hallgatott. Az meg le-
ült, s elkezdte szórni a virágot a gyerekre. Aztán a könyö-
kére ereszkedve hátradőlt, s el is ereszkedett egészen a 
hátára, lehunyta a nap elől a szemeit, s lassan, nehezen, 
mint a régi dudákból a hangok, énekelni kezdett. De össze-
vissza, akár a kislány:  
– De kék az ég, hogy szállnak a felhők, szállnak a felhők, 
nincs már csak egy, a virág sárga meg kék... sárga a virág 
meg kék...  
Mint a régi dudákból, úgy jött a hangja.  
A kislány odament és leguggolt melléje, elsimította a szok-
nyáját a térdén, mint előbb, amikor először állt meg a csa-
vargó előtt.  
-Még...  
Az meg énekelt tovább. Hogy zöld az erdő, megy a szél, a 
mező tarka, s csak mondta egyre, énekelte.  
– Még azt sem láttad... hogyan tudok táncolni – mondta a 
gyermek.  
– Senki nem tud olyan szépen táncolni, mint én... Nem hi-
szed?  
A csavargó felnyitotta a szemeit. Az ég fényében tiszták 
voltak, mint a kút mélyén az érintetlen víz.  
– Nem hiszed? – kérdezte a kislány.  
Csak hallgatott.  
A gyermek megbontotta a kötényét, s hogy levette magá-
ról, odatette a csavargó tenyerébe.  
– Ezt neked adom! – mondta.  
Aztán leült a földre, megbontotta a szandálját is, s azt is 
odatette a csavargó tenyerébe.  
– Ezt is neked adom!  
A férfi felült. Nézte a kötényt meg a kis cipőt, aztán meg-
fogta őket, s rátette a tarisznyájára. Aztán megfogta a gyer-
meket, és odaállította maga elé, ott nyugodott a két tenyere 
a gyermek vállán. Az meg mosolygott, s ahogy a homlokát 
ráhajtotta a férfi karjára, így szólt. De akkor már felemelte 
ismét a fejét.  
– Szedjél virágot nekem!  
A csavargó felállt. A kötényt és a szandált a kislány kezébe 
adta, megfordultak, és beindultak a mezőbe, mentek a füvek 
és a virágok között, s végül kicsik lettek, mint a pillangók. 
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    Az egykori faluközösségek hagyo-
mányaként nagy szerepet játszott a 
nagy és sürgős munkák alkalmával 
szervezett társas és közös munka. En-
nek leggyakoribb, és a napjainkig is 
fennmaradt formája: a kaláka.  
    Nagykenden az „ingyen segítséget” 
nevezték kalákának, mivel azért a 
munkáért nem járt fizetség, esetleg al-
kalomadtán visszasegített az illető. 
Egyik ma is általánosan használt for-
mája az építő-kaláka. Ház, pajta, istál-
ló és csűr építésekor önként jelentkez-
tek a falubeliek és gyakran a szom-
széd falubeliek, a kiskendiek is. Nagy 
segítséget jelentett a kalákások mun-
kája az építőanyag szállításában, amit 
elég messziről kellett beszerezni. En-

nek megfelelően szerveztek téglahor-
dó, kőhordó, és épületfa-hordó kalákát. 
Mindezeket az anyagokat a kendiek a 
Felföldnek nevezett Székelyföldről 
szállították. Az anyagszállításhoz a fo-
gattal rendelkező gazdák jöttek segíte-
ni. Az építésnél a szakmunkát fizetett 
kőművesek és ácsok végezték, a szak-
munkát nem igénylő munkát biztosítot-
ták kalákával. Ilyenkor a gazda bősé-
gesen ellátta étellel és itallal a résztve-
vőket. Leggyakoribb ételek reggelre 
túros puliszka vagy rántotta, délben 
laskaleves, utána pánkó vagy lepény. 
Vacsorára tejes puliszka és tokány. 
Természetesen az étrend családon-
ként változott.  
    Az építőkaláka alkalmi jellegű volt, 

de voltak a mezei munkához kapcsoló-
dó, évszakkal és időjárással összefüg-
gő kalákák is, mint a búza-, szénahor-
dó meg törökbúzahántó kalákák. Az 
öregek ez utóbbiról mesélnek a legszí-
vesebben. Nemcsak a fiataloknak, ha-
nem az időseknek is kedvező alkalmat 
adott a „bolondozásra”. Minden értesí-
tés és meghívás nélkül tudták, hogy 
kinél lesz hántás. Legszívesebben a 
lányos házhoz mentek segíteni, mert itt 
a legények több tréfát megengedhettek 
maguknak. Ilyen helyen azt is megtet-
ték, hogy amíg a lányok a csűrben 
bontottak, addig a legények észrevét-
lenül kiengedték a pajtából a tehene-
ket, levették a tűzről az üstöt, amiben a 
háziasszony krumplit főzött a vendé-
geknek. Az ilyen tréfákért nem volt ha-
rag. Miután befejezték a hántást, a há-
ziasszony megkínálta a résztvevőket 
főtt gesztenyével, sütőtökkel, esetleg 
dióval vagy musttal. 
    A társas munka másik formája a köl-
csönmunka volt, jól fogott különösen 
az aratás idején. Az aratás az egyik 
legnehezebb mezei munkának számí-
tott. A társaságban végzett munka se-
gített feloldani a fáradtság érzetét.  
    Régebben csak télen tartottak lako-
dalmakat: kedden. Ezek előkészítése 
női munkának számított és szintén kö-
zösen végezték. A közeli rokonokat 
hívták meg szakácsasszonyoknak. Ez 
megtisztelő feladatnak számított. Sér-
tésnek vették, ha valaki akár véletlenül 
is kimaradt a meghívottak közül. A tár-
sas munkának ez a formája a halotti 
torra, keresztelőre és eljegyzésre is 
vonatkozott. De közös jellege lehetett 
kisebb jelentőségű munkáknak is, pél-
dául a szilvaízfőzés, magolás, aszalás.  
    Az említett munkáknak a szervezé-
sét a faluközösség hagyományai, szo-
kásai irányították. Az életszínvonal 
emelkedésével megszűntek az őket 
létrehozó okok, így megszűntek ezek a 
közösségi munkaformák is. Pedig a 
hozzájuk fűződő szokások, játékok, 
közösségi életet biztosító formák révén 
ünnepi jelleget kölcsönöztek az egyéb-
ként sokszor unalmas, fárasztó mun-
kafázisoknak. 
                                         Tar Erzsébet 

Önkéntes munka régen 
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  – Kérem, mondjon néhány szót ma-
gáról… 
    – Gábriel Zsuzsa vagyok, 24 éves, 
Szolnokon nőttem fel, kerek, egész, 
szerető családban. Budapesten végez-
tem a Közgazdaságtudományi Egyete-
men és ezt követően jöttem el az ön-
kéntes évemre. 
    – Én azt gondolom, hogy a külföldön 
végzendő önkéntességhez elsősorban 
kalandvágy szükséges, ugyanakkor 
azt is gondolom, hogy ha már erre vál-
lalkoznék, akkor valahova jó messzire 
mennék, nem a szomszéd országba… 
    – Úgy vélem, kalandvágy is szüksé-
ges mindenképpen, mert az ember a 
megszokott környezetéből elindul vala-
mi teljesen ismeretlenbe, de talán még 
fontosabb, hogy legyen egyfajta elhí-
vása erre, hogy bármiképpen is alakul-
jon az éve, meglegyen benne a kitar-
tás, az akarat, az hogy merjen és akar-
jon segítséget kérni, ha szükséges… 
Egyébként eredetileg én is messzebb 
szerettem volna menni, távol-keleti or-
szágokba is pályáztam, ám egy im-
munrendszeri betegség miatt nem kap-
hattam volna meg a szükséges védőol-
tásokat. Nyugat-Európába pedig nem 
szerettem volna utazni, mert az egye-
temi évek alatt számos helyre eljuthat-
tam. Így maradt Kelet- vagy Délkelet-
Európa. 
    – Volt évfolyamtársai, közösségbeli 
társai már vállaltak hasonló szolgála-
tot? 
    – Az egyetemen jártam egy feleke-
zetközi keresztyén körbe, ott voltak 
olyan társaim, akik rövidebb önkéntes 
szolgálatokat vállaltak korábban, de 
olyan embert nem ismertem, aki egy 
egész éves programban részt vett vol-
na. Én előre tudtam, hogy egy évet 
akarok erre szánni. Így kerültem egy 
Európai Uniós önkéntes programba, 
amelynek EVS a neve. Ennek keretén 
belül van egy tevékenységi szerződé-
sem, úgynevezett Activity Agreement, 
ami küldő és a fogadó szervezetem, 
valamint köztem létrejött háromoldalú 
szerződés. Ennek értelmében egy is-
kolai évet töltök itt, tehát valójában 10 
hónapot. Ez idén júliusban jár le.  
    – Mire számított és mit talált?  
    – Nehéz arra válaszolni, hogy mire 
számítottam… Szeptemberben érkez-
tem ide, de előtte május végén töltöt-
tem a kalotaszegi Mérán  egy hétvé-
gét, ahol belepillanthattam abba, hogy 
az akkori önkéntesek mit csinálnak, 
milyen az életük, ebből tudtam követ-

keztetéseket levonni, kicsit felkészülni 
a rám váró dolgokra. Közben úgy ala-
kult, hogy nem a mérai, hanem a ko-
lozsvári gyermekprogramba kerültem. 
    – Mi a tulajdonképpeni munkája?  
    – Szociális problémákkal és/vagy 
tanulási nehézségekkel küszködő gye-
rekekkel foglalkozom. Eleinte délelőt-
tönként egy óvodában segítettem, leg-
többször a legkisebbek, tehát 3 évesek 
fejlesztésében és délután  egy általá-
nos iskola délutáni foglalkoztató prog-
ramjában dolgoztam 1-4 osztályos 
gyerekekkel: házi feladataik megírásá-
ban, a szükséges anyagok újramagya-
rázásával. 

    – Az nem baj, hogy nincs szakképe-
sítése? 
    – Nem baj, mert én mint önkéntes, 
kiegészítem a pedagógusok munkáját, 
kisegítem őket, és közben rengeteget 
tanulok is. Természetesen a program 
idején, és azóta is folyamatosan ka-
punk háttérismereteket a pedagógu-
soktól, és persze sok mindent saját ta-
pasztalatból is megtanulunk. Személy 
szerint nekem sokat segített az, hogy 
korábban is foglalkoztam már iskolás 
korú gyerekekkel otthon, gyerek hittan-
órák, angol órák tartásával, gyermektá-
borok szervezése közben. Ezek jó ala-
pok voltak.  
Közben megéltem egy számomra nagy 
kihívást is: nehéz volt az óvodás korú 
gyerekekkel foglalkoznom, sokszor 
éreztem azt, hogy nem találom a he-
lyem velük. Végül a fogadó szerveze-
temmel úgy döntöttünk, hogy többet 
dolgozom az iskolában (pl. osztályon-
ként elkezdtem angol felzárkóztató 
órákat tartani), mivel kevésnek érez-
tem az óvodában a munkát és a fejlő-

dési lehetőséget. 
    – Támogatja valaki a közösségéből 
imában? A szülei persze, gondolom, 
kellőképpen  aggódnak… 
    – Igen, sokan vannak velem ilyen 
módon: imákkal, támogató e-mailekkel 
az otthoni közösségemből és a régi 
egyetemi keresztyén közösségemből 
is. A szüleim természetesen aggódnak 
egy normális szinten, de mondhatni ez 
nálunk megszokott dolog, hogy hosz-
szabb-rövidebb időre valaki külföldre 
megy. Apukám is rendszeresen vállal 
külföldi munkákat 1-1,5 évre és a test-
vérem is töltött már egy évet Németor-
szágban. Úgymond nem lepődtek 
meg, hogy nekem is vannak hasonló 
terveim, így nem éreztem nagy aggó-
dást, vagy féltést sem. 
    – Ez az egy év hova fog majd beil-
leszkedni? A karrierjébe vagy ez a 
személyes élete szempontjából volt 
fontos? 
    – Attól függ mit értek szakma alatt. 
Közgazdasági végzettségem van, eu-
rópai uniós gazdasági szakosodással, 
ha szigorúan csak ezt az irányt ve-
szem szakmának, akkor ez az év a 
gyerekprogrammal valószínűleg nem 
fog beleilleszkedni a karrierterveimbe. 
Az önkéntesév végén kapok egy úgy-
nevezett bizonyítványt (youthpass-ot), 
amit Magyarországon már számos na-
gyobb cég elismer, tehát ilyenformán 
ez egyfajta plusz papír, ha állást pályá-
zok majd meg. Viszont a gyerekekkel 
való foglalkozás során számos olyan 
készségem fejlődését érzem, amik 
közvetetten hathatnak majd pozitívan a 
későbbi munkáim során. Pl. rengeteg 
türelmet tanulok, vagy a kommunikáció 
olyan csatornáit kezdtem el velük 
használni, amelyeket korábban nem. 
Így, ha a későbbiekben otthon is sze-
retnék kereset-kiegészítésként angolt 
tanítani, már több tapasztalatom lesz. 
De jelenleg azt hiszem inkább a sze-
mélyes életem szempontjából fonto-
sabb ez az év. 
    – Munkáján kívül mit jelentett önnek 
az eddig Kolozsváron töltött idő? 
    –  Elsősorban barátságokat: a foga-
dó szervezetemnél más önkéntes lá-
nyok is vannak: németek és magyarok, 
velük egyre szorosabb barátságot ala-
kítottunk ki, nagyon sűrűn közös prog-
ramokat szervezünk, tudjuk egymást 
segíteni és nem utolsó sorban az an-
gol és német nyelvtudás is könnyen 
fejleszthető. Ezen túl, járok egy egye-
temi református közösségbe (FIKE), 
ahol rengeteget kapok lelkileg, és új 
embereket ismerhettem meg. 
                                     
                                        Korondi Kinga 

Kalandvágy is, de főleg elhívás 
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   Faludy György 

Kalkuttai Teréz  
 
Hogy Krisztus szenvedését látja minden  
haldoklóban, vagy csak az emberi 
lét nyomorát, s a dogmák szövedéke  
közt mint teremtett ilyen mennyei 
 
rendet magában, titok; de csak így 
tudta Káli kolera-sújtott papját 
roskadó, öreg vállára felvenni  
a kalkuttai pocsolyából; másként 
 
rég megtört volna India ezernyi 
borzalma s kínja közt – és máshogyan  
nem törölgetné szemsarkát mindenki 
  
e tőle olyan idegen, sovány  
albán vénasszony láttán, ki a jóság  
szépségét hordja ezüst homlokán. 
  
 
 

A kegyelem csillagjegyében 
 
    Jakab apostol arra biztat, hogy: az igének meg-
tartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván ma-
gatokat. Aki megmarad amellett, az boldog lesz az ő 
cselekedetében. (Jakab 1, 22-25.) 
    Arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp 
helyett egy Igét kínálunk, tudva azt, hogy “aki figyel-
mez az igére, jót nyer, és aki bízik az Úrban, oh mely 
boldog az!” (Példabeszédek 16, 20.) 
 
Január 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussa-
tok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. (Márk 14, 38) 
 
Február 
Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gond-
viselésed őrizte az én lelkemet. (Jób 10, 12) 
 
Március 
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. 
(Lukács 12, 34) 
 
Április 
Tenni fog az Úr érettünk valamit, mert az Úr előtt nincs 
akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen 
szabadulást. (I. Sámuel 14, 6) 
 
Május 
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az 
ember, aki ő benne bízik. (Zsoltár 34, 9) 
 
Június 
Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne 
rettegj; mert az Úr Isten, az én Istenem veled lészen, 
téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míglen elvég-
zed az Úr háza szolgálatának minden művét.  
(I. Krónika 28, 20) 
 
Július 
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. (János 13, 35) 
 
Augusztus 
Jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket, és 
veletek lakozom e helyen! (Jeremiás 7, 3) 
 
Szeptember 
Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fia-
inak mondatnak. (Máté 5, 9) 
 
Október 
Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a 
hadakozásnak és ideje a békességnek. (Prédikátor 3, 8)  
 
November 
Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen 
nagy örök dicsőséget szerez nékünk.  
(II. Korinthus 4, 17) 
 
December 
Én veled vagyok és senki sem támad reád, hogy néked 
ártson; mert nékem sok népem van ebben a városban. 
(Apostolok Cselekedetei 18, 10) 
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* Március 1-2-án Marosvásárhelyen 
tartotta évi elnöki megbeszélését az 
Erdélyi Református Nőszövetség. Ko-
vács István, az egyházkerület missziói-
diakóniai előadótanácsosa jelenlét-
ében elhangzott a 2010-es tevékeny-
ségi beszámoló, illetve azok a progra-
mok, amelyeket az egyházkerületi nő-
szövetség támogatott. Gede Ildikó lel-
késznő, egyházkerületi elnök, megkö-
szönte mindazoknak, akik hűségesen 
szolgáltak a nőszövetségben, konfe-
renciák, találkozók, nőszövetségi- és 
gyerekprogramok házigazdái voltak. A 
kerületi alapba begyűlt adományok-
ból – melynek összege tavalytól évi 50 
lei nőszövetségenként – , valamint a 
nőszövetség logójával ellátott vászon 
szatyrok bevételéből (ezeket néhány 
nőszövetség varrta) egy kárpátaljai re-
formátus iskolát támogattunk 500 
euróval, illetve nőszövetségi munka-
társképző tartásához járultunk hozzá. 
Ebben az évben a nőszövetségi alap-
ból egyházkerületünk területén lévő, 
egyházi alapítványok által működtetek 
árvaházakat, gyerekotthonokat, szór-
vány-bentlakásos iskolákat szeretné 
támogatni, és felkéri a nőszövetsége-
ket, hogy tekintsék ezt közös évi prog-
ramjuknak. Ezek az otthonok a követ-
kezők: kőhalmi szórványiskola, maros-
vásárhelyi Lydia Otthon és Pici Ház 
marosbogáti Emmaus Otthon, magyar-
fülpösi Szivárvány Ház, holtmarosi Tu-
lipán árvaház, zsoboki Bethesda gyer-
mekotthon, koloszvári Aksza és Káleb 
Ház.  

  Ugyancsak a nőszövetségi alapból a 
kolozsvári Káleb Ház programjainak a 
fenntartására 5000 leit adott az egy-
házkerületi nőszövetség.    

* A Káleb Ház 2008-ban jött létre 
azoknak, akik kinőttek az Aksza utca-
missziós házból, vagyis betöltötték 18. 
életévüket. A ház kizárólag adomá-
nyokból tartja fenn programjait, állami 
támogatásban nem részesül. Ezért 
felhívással fordul minden nőszövetségi 
tag felé, hogy havi egy kenyér árának 
a befizetésével (havi 3 lej) támogassa 
az elhagyott fiatalokat. Ez az összeg 
befizethető havonta, vagy évi egy ösz-
szegben (36 lej). Az érdeklődők Ma-
rosvásárhelyen, a Kossuth utcai Casa 
Nobila üzletben elhelyezett perselybe 
is betehetik adományaikat.  

* Március 4-én világszerte, így a Maro-
si, Maros-Mezőségi, Küküllői és 
Görgényi egyházmegyékben is több 
helyen megtartották a Női Imanapot. A 
Chilei Világimanapi Bizottság, amikor 
mottóul a „Hány kenyeretek van?” kér-
dést választotta, egy olyan útra hívta 
meg az asszonyokat, amely a Biblián 
át Chile mai helyzetéhez, saját és kö-
zösségeink valóságos életéhez vezet. 
A cél az volt, hogy mindnyájunkban 
tudatosodjon az, hogy politikai, társa-
dalmi, szociális nehézség, megpróbál-
tatás ellenére  rendelkezünk olyan 
anyagi, lelki és szellemi ajándékokkal, 
adottságokkal, amiket megoszthatunk 
másokkal, abban a világban, ahol 
élünk. 

* A tavasz és nyárelő a Marosi refor-
mátus egyházmegyében a körzeti kon-
ferenciák ideje. Ezekre a következő 
beosztás szerint kerül sor: május 7-én 
Székelykövesden (Mezőség), május 
14-én Marosvásárhely X. Kövesdombi 
gyülekezetben (Felső-Marosmente), 
május 21-én Maroscsapón (Alsó-
Marosmente), június 18-án Harasztke-
rék (Nyárádmente). Minden nőszövet-
séges asszonytestvérünket szeretettel 

várják. 
* Június 4-én Szováta lesz az V. Kö-
zép-Erdélyi Régiós Konferencia házi-
gazdája. A részletes programról a ké-
sőbbiekben kapnak tájékoztatót a lel-
készi hivatalok. 
 

HÍREK  Köszönjük, 
mindazoknak, akik 2010-ben a proMissio 
Egyesületnek utalták át jövedelemadójuk 
2%-át, s így összesen mintegy 900 lejjel 

támogatták szolgálatunkat. 
Isten áldja meg életüket! 

    

Kérjük,  
hogy 2011-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 munkaviszonyban levő állampolgárok a 
jövedelemadójuk 2%-val szabadon rendel-
kezzenek. 
 Az adófizető ezt az összeget már befizette 
az államnak, – önmaga számára nem igé-
nyelheti vissza – de kiválaszthat egy alapít-
ványt, egyesületet, szervezetet, gyülekeze-
tet, amelyet szívesen segítene ezzel a 
pénzzel. 
   Egy űrlapot (Cerere 230) kell kitölteni. Az 
űrlapba a személyes adatokon kívül a 
proMissio Egyesület adatait kell beírni 
(Asociatia Promissio, C.I.F. 21616888, 
bankszámla: RO76 BTRL 0270 1205 D739 
32XX), az átutalásra kerülő pénz összegét 
a pénzügyi hivatalban vezetik rá.  
   Ha Önnek nincs lehetősége jövedelem-
adója 2%-val támogatni a proMissio Egye-
sületet, akkor kérje meg erre munkavi-
szonyban álló családtagjait, barátait, isme-
rőseit. 
   A kitöltött űrlapot le lehet adni személye-
sen is a pénzügyi igazgatóságon, vagy a 
lelkipásztor által elküldheti a Marosi Refor-
mátus Egyházmegye titkárságára, és mi 
elvisszük az illetékes hivatalba. 

Friss  
fűszernövények 

 
    A levesek és egytálételek alfája és 
omegája a fűszerezés. Ezeknek a fogá-
soknak az elkészítéséhez a legalapve-
tőbb adalékanyagok a friss konyhai füvek 
és a szárított fűszerek. 
    A zöldfűszerek használata szinte köte-
lező, elvégre ezek biztossá teszik a fő-
zés sikerét. Mellékelten az ételeink ét-
vágygerjesztő hatását fokozó, illatos fü-
vekből gyűjtöttünk egy csokorra valót. A 

friss fűszernövények felhasználásakor 
abból indulunk ki, hogy ezek mindegyiké-
nek egy csomója egy evőkanálnyi szárí-
tott fűszernek felel meg. Ha be tudjuk 
szerezni, inkább adjunk az ételbe friss, 
mint szárított fűszernövényeket.  
    Alapszabály, hogy a szárított vagy 
őrölt fűszereket a főzés elején, a frisse-
ket pedig mindig a végén tesszük az 
ételhez. A friss konyhai füveket egy kis 
vízzel megpermetezve, műanyag fóliá-
ban néhány napig eltarthatjuk a hűtő-
szekrényben. Finomra vágva a mélyhű-
tőben hosszabb ideig is elállnak. Na-
gyobb mennyiségű fűszernövény megfe-

lelően csomagolt mélyhűtéséhez az ap-
róra vágott füveket terítsük ki egy na-
gyobb lemezre, úgy fagyasszuk le, azu-
tán mélyhűtő tasakokban adagonként 
tároljuk. Ha azt szeretnénk, hogy mindig 
legyen kéznél friss zöldfűszerünk, akkor 
érdemes saját növénykertet létesíteni. 
Számos, igénytelen fűszernövény él meg 
az ablakpárkányra állított cserepekben. 
Fontos, hogy a növény sok friss levegő-
höz és fényhez jusson.  
    Zöldfűszereket egész évben lehet kap-
ni kicsi cserepekben, felaprítva pedig vá-
sárolhatunk petrezselymet, metélőhagy-
mát és turbolyát, de alkalomadtán majo-
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ránnát, kakukkfüvet és rozmaringot is. A 
friss fűszernövényeket ecetben vagy 
olajban, illetve sóban is konzerválhatjuk. 
Sóval a felaprózott növényeket 5:1 
arányban keverjük. A keveréket azután 
kis tárolóedényekbe vagy üvegekbe tölt-
jük, jól belepréseljük, és gondosan lezár-
juk. Fémtetőket ne használjunk, mert 
könnyen oxidálódnak. Az ecetben, olaj-
ban tárolt, megmosott és felaprított fű-
szernövényeket szintén színültig töltött 
edénykékbe tesszük. Ilyenkor is szoro-
san lenyomkodjuk, azután az edény pe-
reméig felöntjük borecettel vagy olíva-
olajjal, így bármikor kivehetjük, és ked-
vünkre feldolgozhatjuk a kívánt adagot.  
A friss fűszernövényeket soha ne aprít-
suk fa vágódeszkán, mert a fa igen gyor-
san felszívja a növényi nedveket, ezzel 
fontos vitaminok és ásványi anyagok 
mennek veszendőbe. Ezért inkább mű-
anyag vagy porcelánlapon vágjuk fel 
őket.  
 

Borsmenta Mint teanövény, a borsmen-
ta nagyon ismert, azonban kevesen tud-
ják, hogy levelei a konyhában jó szolgá-
latot tesznek. Pár levelecske igen pikáns, 
kellemes ízt ad. Keverhető kakukkfűvel 
és majorannával együtt. Nedves talajon, 
félárnyékban és meleg helyen fejlődik 
legjobban. Tenyészterülete: 20-30 cm. 
Többnyire két évig termesztik és éven-
ként kétszer vágják a leveleket. Cserép-
ben is tarható. Egyes országokban a sül-
teket borsmenta-szósszal szervírozzák. 
A gyümölcssalátáknak egy pár levelecs-
ke igen pikáns, kellemes ízt ad. Kakukk-
fűvel, majorannával együtt használva 
pompás ízt kölcsönöz a pulyka tölteléké-
nek. Gyógyhatása: étvágyjavító, szélol-
dó, görcsoldó. Cserépben is nevelhető.    
Babérlevél   A szagos levél, albertlevél 
vagy bübérfa néven is ismert fűszer erős 
aromájú, kissé savanykás növény. Leve-
sekhez, főzelékekhez, szószokhoz és 
savanyúságok elkészítéséhez is hasz-
nálják. 15-20 percnél tovább nem szabad 
benne hagyni a már elkészült ételben, 
mert könnyen megkeseredhet tőle. 
Bazsalikom   A királyfű néven is ismert 
bazsalikom finomra vágott levelét elősze-
retettel használják mindenfajta paradi-
csomos ételhez. Húsból, halból és szár-
nyasokból készült fogásokhoz, salátaön-
tetekhez, de általában bármilyen zöld-
ségkészítményhez kitűnő. Óvatosan 
adagoljuk, mert a bazsalikommal köny-
nyen túlfűszerezhetjük az ételeket. 
Citromfű   Elfelejtett fűszernövény. Meg-
szárított földfeletti hajtásait és levelét 
önállóan vagy étvágy- és ízjavító, illetve 
altató teakeverékekben használják. A 
friss növény citromillatú, a belőle kivont 
illóolaj is keresett. Levelét saláták, mártá-
sok, töltelékek, gomba, szárnyas ételek 
ízesítésére használjuk. Fehér virágai 
nyár végén nyílnak. Gyógyhatása: ideg-
erősítő, nyugtató, görcsoldó, emésztést 
serkentő.  Teaként alvászavarok ellen és 

szélhajtóként is fogyasztható. 
Csombor   Borsos aromája miatt diétás 
konyhában bors helyettesítésére hasz-
nálják. A borsos ízű levelekkel húsokat, 
kolbászt, hurkát, mártásokat ízesítenek. 
Kiemeli a paszulyból készült ételek ízét, 
valamint csökkenti a felfúvódást. Ne főz-
zük az étellel együtt, csak a főzés befeje-
zése előtt pár perccel kell az ételhez ad-
ni. Diétás konyhák étrendjében igen 
használatos, mivel a feketeborsot lehet 
vele pótolni és egyben gyógyhatása is 
van. Gyógyhatása: bélnyugtató, étvágy-
gerjesztő, felfúvódás ellen is jó. Balkon-
ládában, cserépben is nevelhető. 
Fekete üröm   A fekete üröm a sült liba, 
kacsa és sertés speciális fűszere, ám a 
pontyot és az angolnát is fűszerezhetjük 
ürömmel. Ezekhez a húsfélékhez igen 
hasznos az egytálételek elkészítésében. 
Izsóp  Aki méheket szeretne kertjébe, 
ültessen izsópot. Elmorzsolt leveleinek 
illata inkább a mentáéra hasonlít, kék 
virágai sűrű fürtökben lógnak. Elvirágzott 
szárait vágjuk vissza, így folyamatosan 
virágozni fog. A fűszeres illatú levelek 
segítik a zsíros ételek emésztését. Bur-
gonya, zeller, petrezselyem, hús- és hal-
saláták, burgonyás ételek, pecsenyék és 
egyéb húsételek finom fűszere, ízesítője. 
Balkonládában, vagy konyhaablakban is 
nevelhető. Fiatal virágzó hajtását gyűjtik. 
Köhögéscsillapító, izzadást gátló, szél-
hajtó, étvágyjavító, vérnyomásemelő, 
asztmás és hörghurutos bántalmakat 
szüntető hatású. Illóolaját a konzerv-, 
likőr- és kozmetikai ipar használja. 
Kakukkfű   A leveleket nyáron kell szed-
ni, akkor amikor virágzik a növény. A vá-
gását közvetlen a virágzás kezdetén, a 
talaj fölött 6-8 cm-es szárak meghagyá-
sával végezzük. Háztartási célra elegen-
dő 2-3 tő, de dísznövényként is ültethető. 
Fehér, vagy piros virágai nyáron nyílnak. 
Gyorsan terjedő, jellegzetes aromájú fű-
szernövény. Levesek, saláták, mártások, 
főzelékek, húsok, halak, sültek fűszere-
zésére használják. Gyógyhatása: fertőt-
lenítő, emésztésserkentő, oldja a légúti 
görcsöket. Külsőleg alkalmazva a kösz-
vényes fájdalmakat csillapítja. Cserép-
ben is nevelhető. 
Lestyán   A levelét és a gyökerét hasz-
nálják. A gyökerét 3-4 éves bokrok kiásá-
sával nyerik. Zellerre emlékeztető ízű. 
Lereszelt nyers gyökerét salátákba te-
szik, savanyítják. Magját péksütemé-
nyekre szórják. Leveleivel sülteket, leve-
seket ízesítenek. Gyökere jellemzően 
erős, zellerre emlékeztető, fűszeres illa-
tú. Gyógyhatása: teája nagyon jó gyo-
morerősítő, emésztést serkentő, vízelhaj-
tó. Cserépben is nevelhető. 
Levendula   Örökzöld, dúsan ágas fél-
cserje. Szürkés levelei aromás, fűszeres 
illatúak. Száraz meszesebb talajt és nap-
fényt kedvel. Sziklakertbe, mediterrán 
kertbe, gyógynövénykertbe ültethető ala-
csony sövényként, vagy rózsák közé.     

A virágokkal lekvárt, ecetet, édessége-
ket, krémeket, sülteket ízesítenek.  Fiatal 
hajtásvégei felhasználhatók salátákba. 
Eltűri a nyírást és jól fejlődik száraz, na-
pos helyeken. Magassága 45-50 cm, 
szélessége: 40 cm. Illatos virágai június-
szeptemberben nyílnak. 
Majoránna    Akárcsak a rozmaringot, a 
majoránnát is levesekben és egytáléte-
lekben, elsősorban a zsíros húsokkal 
együtt használják. A kacsa, a liba, a ser-
téshús vagy az angolna igazi fűszere a 
majoránna. 
Rebarbara  Leveleiért és igen feltűnő 
megjelenéséért kedvelt fűszernövény. A 
gyökere gyógyhatású, a szárából ízletes 
kompótot, vagy süteménytöltetet készíte-
nek. A szárakat a második évtől, a gyö-
kereket a negyedik évtől szedhetjük. Ma-
gassága 1,5 méter. 
Rozmaring   A rozmaring fás szárú éve-
lő, örökzöld. A jellegzetes tűlevelű fél-
cserje 40-80 cm magasra nőhet. A nap-
fényes és jó lefolyású, homokos talajokat 
kedveli. A növény a fagypont körüli hő-
mérsékletet különösebb gond nélkül át-
vészeli, nagyobb hidegekben viszont 
ajánlatos a töveket szalmával fedni, ta-
karni. Levelei leginkább a franciás és 
olasz ételek ízesítője. Már az ókorban is 
nagyrabecsült fűszer és gyógynövény. 
Többféle mártás, vadas és szárnyas sül-
tek, de főleg zsíros húsételek, halételek, 
töltelékek kedvelt fűszere. Különösen jó 
zsályával és hagymával együtt pácok, 
szószok és bárányhús ízesítésére, illato-
sítására. Magassága 20-30 cm. 
Szurokfű – Oregánó (Vad majoránna) 
Olaszos konyhák illatos fűszere. Virágzó 
hajtásai szolgáltatják a fűszert. Pizzák, 
paradicsomos ételek, roston sült ételek 
ízesítésére használható. Levelei erős 
illatúak, keményebb teleken visszafagy-
nak. Magassága: 50 cm, virága levendu-
la színű. 
Tárkony  Édeskés, borsos, kissé áni-
zsos ízű. Fiatal levelei május végén, júni-
us elején a legaromásabbak. A francia 
konyha kedvenc fűszere. Savanyúságok-
hoz, fűszerkeverékekhez adják. Levelei 
édeskés, kesernyés, borsos, kissé áni-
zsos ízűek. A petrezselyemhez hasonló-
an levesek, szárnyas, hal és vadas éte-
lek, birka- és báránysült, zöldbab, borsó 
és burgonyafőzelék ízesítésére kiváló. 
Balkonládában, vagy konyhaablakban is 
nevelhető. 
Turbolya    A turbolyának enyhén ánizs-
ra emlékeztető aromája van. Kellemesen 
fűszerezi a murokkal készült fogásokat. 
Zsálya  Illatos félcserje. Ültethető gyógy-
növénykertbe, évelőágyba. Kékeslila vi-
rágai július-augusztusban nyílnak. Elvi-
rágzás után vágjuk vissza. Serkenti az 
emésztést, fertőtlenítő, gombaölő hatá-
sú. A levelek forrázata étkezés után fo-
gyasztva elősegíti az emésztést. A nö-
vény virágját salátákba használhatjuk fel. 
 



Mária és Márta magazin 15. 

„Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká  
teszlek titeket.” Mt 4, 19.  

         
        Kedves gyermekek! 
        Valamikor régen, amikor az aranyhalak még tiszta folyóvizekben úszkáltak, gond nélkül tudták 
teljesíteni a szegény legények kívánságait. Biztosan emlékeztek olyan mesékre, amelyekben arany-
halas történetekről olvastatok. Manapság viszont egyre ritkább a tiszta vizű folyó, s a szennyezett vi-
zekben egyre kevesebb aranyhal él. Nemrég egy mesében arról olvastam, hogy az aranyhal szinte 
megfulladt az emberek által mérgezett vizekben, s már nem volt ereje teljesíteni a kívánságokat. 

    Van viszont egy olyan „folyó”, amelynek vize ma is ugyanolyan tiszta mint réges-régen, ma is 
lehet meríteni belőle, ma is rá lehet találni benne arra, aki megszólít, s gondviselő Atyaként hallgatja 
meg gyermekei imádságát, kérését. Ez a folyó a Biblia, ahova meghívunk benneteket kihalászni nem 
a mesebeli aranyhalat, hanem olyan történeteket, amelyekben halakról, vagy halászokról van szó. Az 
egyik ilyen szép történetet éppen a lap alján látható feladatban van elrejtve.  

 
 
 
 

Ha hálótok megtelik, tartalmát küldjétek be szerkesztőségünkbe, s azok között, akiknek 
a legtöbb történetet sikerült kihalászni, egy igazi „aranyhalat” sorsolunk ki, amely ezút-

tal egy színes Gyermekbiblia lesz. 

Istennek egyik prófétája, engedetlensé-
ge miatt három napig sínylődött egy 
nagy halnak a gyomrában. Félelmében 
imádkozni kezdett, és bizonyságot tett 
Isten hatalmáról, szeretetéről. 
 
Ha a hal formájú labirintus utcáit helye-
sen járjátok be, megismerhetitek a pró-
féta bizonyságtételének egy nagyon ta-
nulságos sorát. 
 
 
Írjátok le a próféta 
 
NEVÉT:___________________________ 
 

BIZONYSÁGTÉTELÉT: _____________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 



 
 

 
A rejtvényben egy olyan zsoltárverset rejtet-
tünk el, amelyben szépen egybefonódik az 
emberi szolgálat Isten dicsőítésével.  
 
Vízszintes: 1. Székesegyház, 4. A zsoltárvers 
első fele, 12. Jegyzetem, 13. Főzőkályha része, 
14. A népek apostola, 15. Fél asztal! 16. Krigli 
fele! 18. Ibsen műve, 20. Fejetlen kos! 21. Cipeli, 
24. Mutatószó, 25. Korsó alapja! 26. Olajbogyó, 
29. Becézett Orsolya, 31. Öltözet., 32. Gyarapo-
dó, 33. Ingatlan párja, 34. A kis Piroska, 35. Vaj 
gyártásának mellékterméke (é.h.), 36. Hajlékony 
szár, 37. Gyökérzöldség, melyből van piros, fe-
hér és fekete, 38. Tagadószó, 39. A fölöttünk 
lévő boltozat, 40. Kijelent, 42. Fontos fűszerünk, 
44. Ár szimmetria, 46. Bátorkodik, 47. A mázoló 
törzse!  49. Pici társa, 51. Nyugtató (é.h.), 53. A 
zsoltárvers folytatása.  
 Függőleges: 1. Protestáns egyházakban a szeretetszol-
gálatot hivatásból végző nő, 2. Fonalat sodornak vele, 3. 
Fémet véd és diszít, 4. Asztag alapja! 5. Időszak, 6. István 
király fia, 7. Hamis, 8. Rostos ipari növény, 9. Ilyen az ószö-
vetségi áldás, 10. Anya társa, 11. Á hang, 17. Szamos-
menti üdülőhely (é.h.), 19. Sír, 21. Táplálkozó, 22. E napon, 
23. Ő az … samaritánus, az önkéntesen szolgáló ember 
példája (Lk. 10), 25. Fizetése, 27. Gyenge, savanyú ital, 
28. Iszákos, 30. Sav és bázis reakciójakor keletkezik, 31. Kit 
társa, 33. Fél inga! 34. Protestáns egyháztörténet rövidíté-
se, 36. Középkori énekes, 37. Vissza: elpanaszol, 39. A Be-
rettyó jobb oldali mellékfolyója, 41. Lyukas lakat! 43. Gerinc, 
44. Testi-lelki javakban részesít, 45. Épületek fedelét készí-
ti, 46. Termés, 48. A nagy varázsló, 50. Síző egynemű 
hangzói, 52. Tanászi Nóra. 

Beküldendők: vízszintes 4, 53, függőleges 1, 23. 
 

Gratulálunk minden rejtvényfejtőnek! Ezúttal Kölcsey Ágnes 
marosvásárhelyi olvasónk részesül könyvjutalomban. Jutalmát 
átveheti a szerkesztőségben.  

    Mária és Márta magazin 16. 
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Burgonya tarhonyával és zöldséggel 
 
Hozzávalók: 60 dkg burgonya, 1 fej hagyma, 25 dkg tarhonya, só, 
pirospaprika, 1-1 zöldpaprika és paradicsom (vagy egy kanál le-
csó), 2 cikk fokhagyma. 
Elkészítés: A tarhonyát forró zsírban világosbarnára megpirítjuk, 
beledobjuk az apróra vágott hagymát, a kockára vágott burgonyát. 
Megsózzuk, meghintjük paprikával és kavargatva sütjük néhány 
percig, aztán felengedjük annyi vízzel, hogy kissé ellepje és főz-
zük. Amikor puhulni kezd és a leve már apadt, hozzátesszük a 
zöldpaprikát és a paradicsomot, az összetört fokhagymát és kész-
re főzzük, igen csendes főzéssel. Salátával, savanyúsággal tálal-
juk. Dúsíthatjuk főzőkolbász- vagy virslikarikákkal, de készíthetjük 
zsír helyett kisütött szalonnával is. 
 
Francia gombásrizs 
 
Hozzávalók: 0, 5 kg gomba, 5 dkg füstölt szalonna, 1 kis fej hagy-
ma, 1 csésze rizs, 1, 5 dl vörösbor, 2 paradicsom, 25 dkg zöldbor-
só (vagy egy kis doboz konzervborsó), 4 dl hús- vagy csontleves, 2 
dl tejföl, 1-2 cikk fokhagyma, só bors, petrezselyemzöld, kevés 
zsír. 
Elkészítés: Az apróra vágott szalonnát, hagymát, fokhagymát ke-
vés zsírban megpirítjuk, felengedjük a borral, belerakjuk a felszele-
telt gombát és összefőzzük. Közben megsózzuk. A rizset kevés 
zsírban megfuttatjuk, felengedjük a húslevessel és puhára párol-
juk. Az utolsó percekben belekeverjük a szeletekre vágott paradi-

csomot és a megpárolt, leszűrt zöldborsót. Borssal, 
petrezselyemzölddel ízesítjük. Tálra rakjuk és ráöntjük a tejföllel 
kevert gombát.  
 
Tojásfelfújt 
 
Hozzávalók: 15 tojás, 1 liter tej, 3 kanál vaj, 5 kanál liszt, 3-4 kanál 
reszelt sajt vagy telemea sajt, só, bors. 
Elkészítés: 10 tojást megfőzünk, hideg vízben lehűtünk, megtaka-
rítjuk. A lisztet a vajban megpirítjuk, felöntjük a tejjel és hagyjuk 
összefőni, megvastagodni. Miután levettük beletesszük a reszelt 
sajtot, és 5 felvert tojást. A főtt tojásokat egy tűzálló edénybe he-
lyezzük, ráöntjük a fehérszószt, és 30 percet sütőben sütjük, amíg 
megpirul.  
 
Bárányaprólék puding 
 
Hozzávalók: 25 dkg bárányaprólék, 2 fej vöröshagyma, 2 tojás és 
1 tojás a kenéshez, 2 kanál reszelt sajt, 2 kanál tejfölt, 10 dkg or-
da, sajt, bors. 
Elkészítés: Az aprólékot leforrázzuk, apró kockákra vágjuk, és olaj-
ban megpirítjuk a vágott hagymával együtt. Miután megpuhult, 
összevegyítjük a tojással, a tejföllel, és ordával, sózzuk, borsoz-
zuk. Egy tojást összevegyítünk a reszelt sajttal. Vajjal és liszttel 
kikent tűzálló tálba öntjük a keveréket, megkenjük a tojásos reszelt 
sajttal és 40 percig sütőben sütjük. 
 

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