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Mindig szerettem volna megta-
nulni festeni. Negyedik osztá-
lyos voltam, amikor a művésze-
ti iskola tanárai iskolánkban 
is tehetségkutató körúton jár-
tak, és engem is kiválasztot-
tak. Na nem rajzra, hanem 
zene szakra irányítottak, mert 
tisztán énekeltem, jó volt a 
hallásom és a ritmusérzékem. 
Végül szüleim nem irattak művészeti iskolába, jó 40 perc 
gyaloglásra volt otthonunktól és túl nagynak találták a tá-
volságot egy ötödik osztályos kislánynak. Később úgy ala-
kult, hogy tanultam kántorizálni, s ha nagyon fáradt vol-
tam, a harmónium elé ültem. Kedvencem a Mester a bősz 
vihar...... volt.  
Ennek a lapszámunknak témája a talentumok. Kinek mi 
jut eszébe erről a szóról? Az igei elmélkedés nem is igazán a 
kifejezést szeretni tisztázni, hanem inkább arról szól, hogy 
Isten mit akar tudomásunkra hozni ezzel a példázattal. 
Képességet vagy tehetséget kaptunk? Vagy inkább személyre 
szabott feladatot? – Bustya Sándor gondolatait a jegyzetében 
olvashatjuk. Kántor Zita marosvásárhelyi képzőművésszel 
Berekméri Melinda beszélgetett: – noha megvan az isteni 
szikra benne, mennyi minden kell még ahhoz, hogy képző-
művésszé formálódjon az ember. Hosszú az út a talentumok 
kamatoztatásáig. Van, akinek nagy vargabetűket kell meg-
járnia előtte, míg végül megtalálja önmagát az Isten által 
neki szánt feladatban, más meg pedig már kisgyermekkora 
óta tudja, hogy mi szeretne lenni. Korondi Kinga interjú ala-
nyai a saját útjukról vallanak. Hogyan lett író Mikszáth 
Kálmán, őmaga ír róla. És Csontváry Kosztka Tivadar is 
inkább festéket szeretett keverni, mint gyógyszert.  
Magazinunkból most sem hiányoznak a megszokott rova-
tok: az ádámosi asszonyok a talentumok megsokasításáról 
vallanak, vezérigét a kegyelem csillagjegyeiben találhatunk, 
finomakat főzhetünk a receptek alapján, és a gyerekeknek is 
jut feladat. Eseményekben gazdag időszakot hagyunk ma-
gunk után, ezekről is szólnak a hírek. De talán nagyobb 
hír azt megtudni mitől lesz Isten csodája egy SNI (sajátos 
nevelési igényű) személy. Mert az élet szép.  
Nincs olyan ember aki valamilyen képességet ne kapott vol-
na Istentől: „külön-külön ajándékaink vannak a nekünk 
adott kegyelem szerint” (Róm 12, 6-8). Pápai Annamária 
pszichológus szerint, ha nem használjuk képességeinket, 
akkor elsorvadnak.  
Már nagyon rég nem játszottam, a harmóniumot elajándé-
koztam. Szép zenét még sokat hallgatok és ritkán, örömben 
vagy bánatban még énekelek is. Gyönyörködöm a festmé-
nyek színvilágában. És még mindig reménykedem, hogy egy-
szer majd megtanulok festeni. 
 

•    BORSOS MELINDA 
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● Elmélkedés 

A tálentum az ókori társadalom 
legnagyobb súlymértéke, ami a Jé-
zus példázata következtében a ke-
resztyén kultúrában másodlagos je-
lentést kapott, a tehetség szinonimá-
jává vált. Egy tálentum (zsidó neve 
kikkar) aranysúlya a zsidó mérték-
egység szerint 49,11 kg, ezüstben 
pedig 43,65 kg volt. A különféle 
ókori népek között változott a 
tálentum súlya. 

Jézus ezt a példázatot utolsó nyil-
vános tanítása során mondta el, mie-
lőtt keresztre feszítették volna. Előt-
te a tíz szűzről való példázat olvas-
ható, utána pedig az utolsó ítéletről 
szóló tanítás. Ezekben Jézus a saját 
életét és az őt hallgatók életét az 
örökkévalóság fényében mutatja be. 
Jézus a vőlegény, a tálentumok gaz-
dája és az igaz bíró. Mi, emberek, 
vagyunk a többi szereplő. Kilépünk 
a mindennapi élet forgatagából, és 
megállunk a végső igazság pillanatá-
ban, amikor az Örökkévaló megítéli 
a világot. Itt dől el az emberek igazi 
sorsa. Minden idáig csupáncsak elő-
készület volt arra nézve, hogy ez a 
perc bekövetkezzen. Rettenetes fe-
szültséget tartalmaz tehát a példázat, 
és nem tehetjük, hogy kivonjuk ma-
gunkat ez alól.  

A felolvasott példázat egy Jézus 
által elmondott történet. A példázat 
szó egy olyan történetet jelöl, amely 
hasonlatként szolgál. Az, ami el-
hangzik ebben a történetben, hasonló 
ahhoz, ahogyan Isten, a szent és igaz 
Bíró, eljár az emberekkel. E történet-
tel párhuzamosan fog zajlani az utol-
só ítélet is.  

Példázatunk egy emberről szól, 
aki elutazott, és szolgáira bízta va-
gyonát. Ez az ember nagyon gazdag 
volt. Ha a történet arany tálen-
tumokról beszél, akkor kb. 6 millió 
dollár az értéke ma. Ha ezüst 
tálentumról van szó, értéke egy át-
lagember kb. húszévi fizetésének. 

Mindhárom szolga tehát jelentős 
mértékű pénzt kapott és szabadságot, 
hogy gazdálkodjon vele, ahogyan 
csak akar. A szolgák tehetségük sze-
rint kapták a pénzt, de a legkevesebb 
is nagyon sokat kapott. Ha ezt az 
Isten és ember kapcsolatára vonat-
koztatjuk, Isten a gazdag ember, aki 
szolgáira bízta a vagyonát. Nem 
egyformán adott, de mindenkinek 
ugyanaz a feladata, hogy kezdjen 
valamit azzal, amit kapott.  

 
Ott, ahol élet van, növekedés van. 

A pusztulás, a halál nem természetes 
állapot. Azt, amink van, szebbé, job-
bá tenni, értéket teremteni, élethiva-
tás. Ebben maga az Örökkévaló a 
példakép. A munka által az ember 
létrehoz valamit. Felhasználja kreati-
vitását, és örül a sikernek. 

Ennek a történetnek azonban a 
csattanója a számonkérés. Ez foglal-
ja el a legtöbb helyet, és ez van a 
legrészletesebben kifejtve. Ugyan 
van egy időszak, amikor a gazdag 
ember nincs jelen, és ebből talán arra 
lehetne következtetni, hogy nem is 
tér soha vissza, de az egész történet-
ben abból jön a feszültség, hogy a 
gazda visszatér. Már Jézus idejében 
is ugyanaz volt a probléma, mint ma. 
Isten látszólag távol van, nincs jelen. 
De visszatér, és ez komoly feszültsé-
get kell hogy jelentsen számunkra. 
Nagyon sok filmnek és regénynek 
ugyanez a motívum adja a szépségét. 
Edmond Dantes, Alexandre Dumas  
Monte Cristo grófja című regényé-
ben, évekre eltűnik. Mindenki azt 

gondolja, hogy már halott. Valójá-
ban azonban visszatér…  

Úgy tűnik, hogy ennek a világnak 
nincs gazdája. A tálentumok ki van-
nak osztva, de kit érdekel már az, 
hogy hol a gazda? Neki joga és ha-
talma van arra, hogy az igazságot 
érvényre juttassa. És meg is fogja 
tenni, mert a gazda visszatér… Az 
ítélet fehér-fekete. Nincs szürke. Az 
ítélethozatal személyes. A gazda 
elbeszélget a szolgáival. Mindenki 
mondhat, amit csak akar. A jó szol-
gák csak röviden beszélnek. Nincs 
szükségük hosszabb szónoklatra. A 
gazda válasza feléjük sokkal hosz-
szabb: telve szeretettel, megbecsü-
léssel.  

A gonosz szolga sokat beszél. 
Beszédéből süt a gyűlölet. Tétlensé-
gét azzal magyarázza, hogy ura igaz-
ságtalan: ott is arat, ahol nem vetett. 
Végső soron a róla alkotott vélemé-
nye miatt viselkedett úgy, ahogy. Ez 
végül is rámutat arra, hogy a gazdá-
val való kapcsolat az alapja a szol-
gák viselkedésének. 

Az ember, aki megérti, hogy mit 
tett Jézus Krisztus a bűnös embere-
kért, szeretetére szeretettel válaszol. 
Szeretet-kapcsolatba kerül vele, és 
nem szeretne csalódást okozni neki. 
Ezért dolgozik, fárad, és használja a 
kapott tálentumokat. Az ő öröme az, 
ha a Gazda örül. De van, aki nem lát 
mást Istenben, mint egy igazságtalan 
diktátort, akit le kellene váltani, ha 
lehetne. Az ilyen ember hogyan is 
dolgozhatna azért, akit gyűlöl?  

Végül is bizonyos szempontból 
mindenki azt kapta, amit választott. 
Akik a Gazda iránti szeretetből a 
kapott kincset megsokszorozták, az 
Úrral való együttlétet kapják jutal-
mul. Aki Istent megvetette, sötétsé-
get, sírást és fogcsikorgatást. Mert 
Isten nélkül nincs öröm… 
     

      ●   CSÁSZÁR BÉLA 

A tálentumok példázata 
(Mt. 25, 14-30) 

 
„A Teremtőtől kapott tehetséget eltékozolni olyan, mint magát a Teremtőt sértegetni” 

Böszörményi Gyula 
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  Jegyzet ● 

A Zeneakadémia Koncertközpont évről évre bemutat-
kozási lehetőséget nyújt fiatal tehetségek számára. A 
fellépő ifjak koncertsorozatát, illetve az erre szóló hang-
versenybérletet a következő címmel hirdeti az intéz-
mény:A tehetség kötelez. Kit és mire kötelez a tehetség? 
Egyszerűnek tűnik a válasz: a rendkívüli képességűekkel 
szemben lehetnek elvárásaink, rájuk vonatkozik a kije-
lentés. Osszák meg tehetségüket, szolgáljanak vele, dol-
gozzanak szorgalmasan, tökéletesítsék tudásukat, akár a 
nélkülözést is vállalva, mert kár és vétek eltékozolni, 
veszni hagyni, aprópénzre váltani a rendkívüli adottsá-
got,–általában így vélekedünk. Akinek több tálentumot 
osztottak, annak többet kell adnia is. A szerényebb ké-
pességekkel rendelkezőktől ne várjanak sokat, hagyják 
békén őket! 

Valójában a kötelesség mindkét félre vonatkozik. Ha 
büszkélkedünk a sorainkból kiemelkedő tehetségekkel, 
ha épülünk a teljesítményük által, támogatnunk is kell 
őket. Ha a tehetség feladata a szolgálat, a közösségre – 
családra, iskolára– tartozik az ehhez szükséges feltételek 
biztosítása. A tehetség kötelez. 

Annak ellenére, hogy a tálentum szóval a tehetséget, 
rendkívüli adottságot jelöljük, a talentumok példázata 
(Máté 25:14-30) nem a tehetség osztogatásáról szól. Azt 
olvassuk ugyanis, hogy a szolgákra bízott vagyon elosz-
tása a szolgák képessége szerint történik. Adott tehát a 
szolgák képessége, és ennek függvényében kapják a 
tálentumokat, jól meghatározott céllal. Feladatot kapnak, 
munkát, megbízatást, küldetést, ki-ki képessége szerint. 

Miről szól tehát a talentumok példázata, mit érzékeltet 
Jézus ezzel a hasonlattal? Ha előbbre lapozunk, a tíz 
szűz példázatát olvashatjuk. Mindkét hasonlat a 
mennyek országához kapcsolódik. Az első arra figyel-
meztet, hogy állandó készültségben, éberen várjuk a 
mennyek országát. A második arra int, hogy 
munkálkodással töltsük ezt az időt. 

Micsoda felelőtlenség a ránk bízott talentumokat elás-
ni, és a személyre szabott feladat helyett a magunk által 
választott, kedvünkre való tevékenységet folytatni! A 
Gazda tűzhelyénél a saját pecsenyénket sütögetni…
Milyen nevetséges arra hivatkozni,hogy az elvégzendő 
munkához nincs talentumunk! Nincs erőnk, nincs türel-
münk, nincs eszközünk, nincs kivel… Ezzel a betokoso-
dott, szűk látókörű, korlátolt társasággal, ebben az emlí-
tésre sem méltó porfészekben, ezzel az alamizsnaként 
kapott pár fillérrel– nem lehet, hiábavaló próbálkozás, 
értelmetlen fáradozás. A szomszéd feladata könnyebb-
nek, magasztosabbnak, de legalábbis testhezállóbbnak 
látszik. Többre, vagy éppenséggel kevesebbre hivatott-
nak érezzük magunkat, nem akarjuk tudomásul venni, 
hogy képességeink szerint kaptuk a feladatokat. Kifogá-
sokat keresünk és magyarázkodunk, mint a gonosz és 
rest szolga, holott a vagyonát ránk bízó Gazda nem ezt 
várja el tőlünk. Feladatunk, megbízásunk, küldetésünk 
van, ehhez kell tartanunk magunk. Nem választhatunk 
másként. A keresztyénség kötelez. 
                  

●   BUSTYA SÁNDOR 

A tálentumok terhe  
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● Irodalom 

Kirándulást tettünk az aggteleki 
barlangba egy-két fiatalabb tanárral.
(...) 

A paradicsom-barlangban a mu-
togató kalauz sok érdektelen kőfigu-
ra után, miket csak a fantázia idomí-
tott át ismert tárggyá, így kiált fel 
végre: 

– Íme, uraim, az Ádám bocskora! 
– Hogyan? – kiált fel Szeremley 

ijedten – kend a legszebb ábrándo-
mat rontja meg! 

– Miért, kérem alássan? 
– Eddig mindig azt hittem, hogy 

Ádám magyar ember volt: most az-
tán látom, hogy szomorúan csalód-
tam. Ám, ha bocskorban járt, okvet-
lenül tót volt a boldogtalan! 

Másik megjegyzése a Mátyás 
király ásójára vonatkozott. 

– Lássák, soha még király kezé-
ben nem volt tisztességesebb fegy-
ver. Pedig ez nem is egészen mese. 
Midőn Mátyás király Gömörben járt, 
egy ilyen szerszámot csakugyan ki-
vett a szőlőmunkás kezéből s ver-
senyt kapált az izzadó földnépével. 

És ezután elmondta szögrül-
végről az egész krónikát és hozzátet-
te: 

– Mához egy hétre erről a témáról 
készítsenek irodalmi dolgozatot. 
Mindnyájan erről. Majd akkor leg-
jobban kitűnik: ki a legény az elő-
adás és leírás művészetében. Sokan 
megszeppentünk erre a szóra; még 

csak a harmadik osztályba jártunk,  
még akkor nem volt szokásban innen 
pályázni a Teleky-díjra. Az 
„irodalmi” szó olyan magaslat volt 
előttünk, amire még gondolni is el-
sápadva mertünk. Hogyan hozzunk 
mi mához egy hétre irodalmi dolgo-
zatot?     

Én részemről még egy becsületes 
levelet sem tudtam ekkor megírni 
haza, a helyesírásról pedig körülbe-
lül annyi fogalmam sem volt, mint 
most akármelyik elsőévesnek. Nagy 
trémák (aggodalom) közt s dolgozat 
nélkül talált tehát a hetedik nap 
reggele.  

Mély sóhajjal keltem fel ágyam-
ból. A nap besütött az ablakon, mint 
egyébkor. Dobos bácsi (a házigaz-
dám) éppen „fölös-tökömölt”, mint 
egyébkor, engem is ott várt már a 
tányéron a paprikás szalonna és a 
fehér cipó, mint egyébkor. Semmi, 
de semmi nem változott. 

Oh, de én éreztem, hogy egészen 
másképp forog a világ. Istenem, iste-
nem, hogy fog ez a nap végződni? 

Gépiesen öltöztem fel s nyúltam 
a könyveim után, amelyek egy vak-
ablakban hevertek a Dobos bácsi 
pálinkás butykosa mellett. Mind a 
ketten egy helyen tartottuk a szelle-
mi táplálékunkat. Csakhogy ő job-
ban szerette s gyakrabban előkereste 
a magáét. 

Az elkeseredés sötétre festette az 
arcomat, vad tekintetet vetettem a 
falatozó Dobos bácsira, a szalon-
námra, majd a könyvekre, amelyeket 
rendetlenül, össze-vissza fordítgatva, 
mint a Csáky-szalmáját kaptam a 
hónom alá. 

És íme, elborult tekintetem egy-
szerre fennakad egy tündérsoron, 
amely lázas ámulatba ejtett, amely 
megzsibbasztott, amely mint az 
ezeregyéjszaka bűvös regéiben szo-
kás, titkos vágyam teljesülése volt. 

Az egyik felnyílt füzetben (az 
ördög a megmondhatója, honnan 
kerülhetett ide a tankönyveim közé!) 
egy cikk a következő címet viselte: 
„Mátyás király Gömörben”. 

Mohón futottam át. Éppen a ne-
künk feladott tárgy volt, de milyen 
pompásan kidolgozva. 

Csak kevés ideig haboztam. 

Mikszáth Kálmán 

Hogy lettem én író 
(részlet) 
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  Irodalom ● 

Hiszen egyenesen az Isten ujjmu-
tatása volt. Ő hajította le az égből a 
kész dolgozatot, megszánva szorult 
helyzetemet. Bolond volnék, ha oly 
kapóra jött s még sem annektálnám
(hódítanám) magamhoz. Úgy is tet-
tem, sebesen kanyarítottam le – bo-
csásson meg bűnös lelkemnek a de-
rék Boros Mihály, ki nem is gondol-
ta tán, mikor e kis krónikát olyan 
szépen összekomponálta,  hogy mi-
lyen nagyon vigasztal meg vele egy 
elszomorodott szívet. (...) 

Néma csendben olvastattak fel a 
dolgozatok, a tanár komoly redőkbe 
vont arccal hallgatta végig.(...) Most 
rám került a sor. 

Halk, félénk hangon kezdtem 
olvasni. 

A pattogó szavak, a velős, rövid 
és szabatos körmondatok, a népies-
ség szépségétől duzzadó eszmék 
mint valami bombák röpködtek szét 
a tág teremben. Tanulótársaim arcán 
a meglepetés és megdöbbenés volt 
lerajzolva. Elfojtott lélegzettel hall-
gattak rám. 

Szeremley komoran csüggeszté le 
fejét s türelmetlenül tépdelte kis 
kecskeszakállát. 

Kimerült, lángba borult arccal 
ereszkedtem le helyemre (az utolsó 
padban) a felolvasás után. 

– Te írtad ezt, öcsém? – kérdé a 
gyanakodás félreismerhetetlen jelei-
vel. 

– Én… – motyogtam halkan. 
– De csak segített Dobos bácsi, 

ugye? 
– Nem – feleltem halálsápadtra 

válva. 
– No, egy kicsit? – vallatott sze-

líd, jóságos hangján. 
– Egy kicsit – hebegém alig hall-

gatólag. 
Újra felvette a ceruzát kezébe s 

megfenyegetett vele. 
– Helyesen van, öcsém. Tehát 

egy kicsit segített. Dobos bácsi jó 
hentes, tehát ehhez is ért. Nagyon jól 
van, édes öcsém, egészen rendben 
vagyunk. Csakhogy azt mondom én 
neked, hogy ezután is Dobos bácsi 
segítsen. Rosszabb munkát ne merj 
felhozni, mert akkor meggyűlik ve-
lem a bajod. Ha egyszer Dobos bácsi 
nélkül volna kedved valamibe kez-

deni, ne kerülj a szemem elé; a Do-
bos bácsi keze örökké meglássék 
minden dolgodon. Tiszteltetem, édes 
fiam, Dobos bácsit! 

Szegény Dobos bácsi pedig 
mindezekről nem tudott semmit. 
Nem volt a léhaságok embere, ha 
tudott volna is valamit ezekről, 
mindössze vállat vont volna.  

Sokkal okosabb dolgokon méláz-
gatott az ő elméje, mint aminő a be-
tűk összerakásának hiú mestersége. 
Nem is értett hozzá soha világéleté-
ben. Az iskolából az „abé-ab”-nál 
állott ki s ahová kiállott, úgy ott ma-
radt állva mai napig, hogy egy haj-
szálnyit sem mozdul odább. 

Ennek a segítségére ugyan nem 
lehetett támaszkodnom. Kétségbe-
esésem határtalan volt, rémes szín-
ben láttam magam előtt a jövőt, ami-
dőn ki fog sülni minden. 

Megedzettem akaratomat és föl-
tettem magamban, hogy olvasgatni 
fogok irodalmi műveket. 

– Dobos bácsi! – szóltam egy 
napon – mondjon nekem valami re-
mekművet, amit érdemes legyen 
átolvasni és tanulmányozni. 

– Hüm, fiam. Hát itt van a Melu-
zina históriája. A feleségem olvas-
mánykönyve, olyat nem evett még a 
professzorod sem. Ha azt elolvasod, 
okosabb leszel a sárospataki püspök-
nél. A feleségem tizenkilencedszerre 
olvasta a múlt télen és máris nincs 
maradásom a megnövekedett elmé-
jétől, mire a huszonötödikszer kérő-
dzik végig rajta, meglásd, a kassai 
káptalan is odább költözködik a tőle 
való tartózkodásban. Megszereztem 
s elolvastam Meluzinát. Ez a szép 
hölgy vitt be az irodalomba. 

Az igaz, hogy nem volt előkelő 
delnő, kinek elegáns, csillogó kosz-
tümje, fényes származása még arra 
is vet némi sugárt, aki vele érintke-
zik; egyszerű volt, névtelen, igény-
telen... 

Meg is látszik rajtam, hogy ő volt 
az első „ismeretségem”. Ez a 
„viszony” mindig gátja volt haladá-
somnak                              

A „Szép Meluzina históriája” 
végtelenül tetszett s fölébreszté ben-
nem az olvasás vágyát, mely valósá-
gos dühhé növekedett. Olvastam 

mindent össze-vissza, úgy hogy mi-
dőn egy negyedév múlva új irodalmi 
dolgozatra került sor, annyi tündöklő 
szóvirág ülepedett le agyamra, hogy 
dolgozatomat, „Szent László király 
dicsőítését” úgy felsallangozhattam 
ékes szavakkal, miszerint Szeremley 
meg nem állhatta, hogy közbe ne 
szóljon. 

– Nagy fantaszta az a te Dobos 
bátyád… No mindegy, megbocsá-
tom neki, hogy alkalmasint délután 
segített. 

Egy év alatt tisztult az ízlésem, 
sokat tanultam; a megszégyenítéstől 
való félelem, hogy Szeremley észre-
veszi: honnan vettem a pávatollakat, 
megedzé lankadó türelmemet és 
szorgalmamat, megkettőzte igyeke-
zetemet. 

Hiúságom, örömem, vágyam 
egyetlen célba gyűlt: írni tudni. 

Egy év múlva, midőn a saját ver-
semet olvastam el a közvizsgán, 
Szeremley édesen mosolygott, meg-
veregette vállamat s így szólott: 

– Most már nem féltelek, gyerek. 
Most már mindig ott lesz melletted 
Dobos bácsi, valahányszor megfo-
god a tollat. 

És ez nekem nagyon jól esett ak-
kor, pedig nem is értettem egészen. 

Mert hát hogy is lehetne Dobos 
bácsi mellettem ezután? Féléve már, 
hogy kikísértük a temetőbe. Hiszen a 
tiszteletes tanár úr is tudhatná. Le-
vett kalappal ballagott a koporsója 
után. 
 

Adorjáni Nagy Aranka 
 

 Az Ihlet 

 
Valami csöndes méla láz, 

Valami bűvös szent varázs, 

Valami fennkölt szédület, 

Valami égi révület. 

 

Mi hozza – kérdik – honnan jő? 

Hozhatja napfény, dal, szellő, 

Sokszor a villám, fagy vagy hó, 

Olykor egy halkan mondott szó... 
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● Irodalom 

 

La vita e bella 
 

Még jól emlékszik arra a napra, amikor elég nagy lett ahhoz, hogy megértse milyen, részképesség zavarral 
küzd. Csendesen ült és olvasta a Szakértői Bizottság által megfogalmazott diagnózist, amelyben az állt SNI, és 
ez tulajdonképpen azt rejtette, hogy sajátos nevelési igényű. Néhol túlzónak érezte, és azon töprengett: vajon 
tényleg ilyen buta, ilyen selejtes? Utálta a gyógypedagógusokat… hasztalannak vélte a munkájukat, nem hitt a 
fejlesztő órákban, csak a kemény munkában és a tankönyvekben. Később, 22 évesen gyógypedagógusnak 
készült. Leérettségizett, és felvételt nyert a felsőoktatásba. Rájött, hogy a papír, amit kapott, nem felmentés 
volt a munka alól, nem lemondó nyilatkozat, hanem meghívó egy harcra, arra, hogy beteljesíthesse az álmait. 
Ha nem kap felmentést matematikából, nem csak főiskolára nem került volna be, de már az általános iskolai 
tanulmányai is kudarcba fulladtak volna. Büszke arra, hogy SNI-s, mert ez a gyöngeség tette erőssé, és meg-
tanította harcolni. 
Most pedig már gyógypedagógiai munkát végezhet. Gyermekfelügyelő lehet egy bentlakásos iskolában, és 
mindennap találkozik a csodával: sikettel, aki gitározik, hallássérülttel, aki énekel, fiatalokkal, akik verset ír-
nak, mozgássérülttel, aki fekve nyom, aki fest, vagy rajzol, autistával, aki hihetetlen előadótehetség... Ezek a 
gyerekek nem arra gondolnak, hogy mi az, amit nem tudnak, hanem arra, mi az, amit megtehetnek. Miattuk 
tud ma már úgy gondolni magára is, mint Isten egyik csodájára… Mert az élOet szép! 
                                                                                                                                                                   K2 

Csontváry Kosztka Tivadar 
 

A pozitívum  
(részlet) 

 
Én, Kosztka Tivadar, ki a világ megújhodásáért ifjúsá-
gomról lemondtam, amikor a láthatatlan Szellem meghí-
vását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozás-
ban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam 
hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy 
életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél 
elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és 
Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendölt igazságot meg-
találjam és a gyakorlatban festményben átvihessem, s 
mikor már megvolt a szükséges hadseregem, Párizsnak 
tartva, 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az 
isteni gondviselés eredményével, s az egész világ hiúsá-
gát pocsékká zúztam; egy napon Párizst kapitulációra 
bírtam s a világot túlszárnyaltam, de tízmillió embert el 
nem pusztítottam, csupán kijózanítottam őket, a dolgok-
ból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával 
nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s 
ott cédrusokat festettem. Így a magányban szép csende-
sen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom, mi 
célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalom-
mal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem juthat 
senki sem. Istentelenül, pedig kérdem, mi célja van az 
embernek a földön? 
 

Reményik Sándor 

      Istenarc 
 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
Tán lételőtti létem emlék-képe! 
Fölibe ezer réteg tornyosul, 
De érzem ezer rétegen alul, 
Csak nem tudom, miképp került a mélybe. 
 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
Néha magamban látom, néha másban. 
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen. 
Ha rossz órámban eltűnik egészen 
Alter-egóm az örök vándorlásban. 
 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
A rárakódott világ-szenny alatt. 
A rámrakódott világ-szenny alól, 
Kihült csillagok hamuja alól, 
Akarom kibányászni magamat. 
 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
S most ásót, kapát, csákányt ragadok, 
Testvéreim, jertek, segítsetek, 
Egy kapavágást ti is tegyetek, 
Mert az az arc igazán én vagyok.  
 

Egy istenarc van eltemetve bennem: 
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. 
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. 
S bár világ-szennye rakódott reája, 
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. 
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Az Ádámosi Református Egyház-
község Mártái és Máriái egyházunk 
anyaegyházzá való alakulása óta, 
1911-től tevékenykednek, szervezett 
és hivatalos formában azonban 2016 
márciusától kezdődően. 
Nőszövetségünk 16 tagot számlál, és 
havi rendszerességgel, minden hó-
nap utolsó szerdáján válunk egy-két 
órára Mártákból Máriákká, hogy 
Urunk szavára figyelve, az Ő Igéjé-
vel feltöltekezve, megújult erővel 
tudjuk végezni mártai szolgálatun-
kat. 

Tevékenységünk sokrétű és ösz-
szetett. Az apostoli intelmet szem 
előtt tartva – „Egymás terhét hordoz-
zátok és úgy töltsétek be Krisztus 
törvényét” (Gal.6,2)” – igyekszünk a 
köztünk levő roppant jeges űrt    
(Tóth Árpád: Lélektől lélekig) a 
szolgálat, szeretet melegével betölte-
ni, felmelegíteni. Ezért elsősorban 
azon egyedül élő, magányos, beteg, 
vagy megkeseredett lelkű testvérein-
ket keressük fel, akik lelkiekben, 
vagy anyagiakban hiányt szenved-
nek. Elvisszük számukra az Igét, egy
-egy szeretetcsomagot, vagy ünne-

pek előtt egy tányér süteményt. 
Meghallgatjuk őket, elbeszélgetünk 
velük, közösen kulcsoljuk imára ke-
zünket. Az ifjúsági csoporttal együtt 
nemcsak gyülekezetünk rászorulóit, 
hanem öregotthonokat, fogyatékos 
gyermekeknek otthont adó iskolákat, 
intézményeket is meglátogatunk.  

Célunk, kis közösségünk, egyhá-
zunk építése mellett, gazdag kulturá-
lis, szellemi örökségünk, népi, nem-
zeti hagyományaink megőrzése, 
népszerűsítése. Ennek érdekében 
kulturális műsorokat szervezünk, 
irodalmi estéket, valamint kórus-
találkozókat, amelyek szeretetven-
dégséggel zárulnak. Rendszeresen 
vendégül látunk szomszéd egyház-
községekben működő Nőszövetsége-
ket, amelyek közül megemlítendő az 
Ádámosi Unitárius Nőszövetség, 
valamint a Dicsőszentmártoni Sárga 
Rózsa Nőegylet. Ilyen jellegű együtt
-léteinket vendégelőadók színvona-
las előadásai gazdagítják. Örömmel 
veszünk részt az egyházmegyei ren-
dezvényeken, nőszövetségi találko-
zókon, az évenként megtartott Öku-
menikus Női Világimanapokon, a 

Bonyhai Kastélynapokon. Hiszünk a 
közös ima erejében; számtalanszor 
átéltük a meghallgatott ima  csodá-
ját. 

Isten iránti hálaadással, az Ő se-
gítségével és kegyelmével végezzük 
szolgálatunkat azon a munkaterüle-
ten, melyet kijelölt számunkra: ott-
honunkban, gyülekezetünkben, egy-
házunkban, szűkebb és tágabb kör-
nyezetünkben. Mártákként és Mári-
ákként, az Ő neve dicsőségére!      
                     

•    DOBAI IZABELLA 

Márták és Máriák 

Pető Kovács Júlia  
 

Fohász 
 

Uram, tégy a helyemre engem, 

ha magam olykor nem találom. 

A kusza időnek sodrában 

ha tévelygek és ki nem állom, 

mit kiállni, bírni kéne bár. 

Legyen a holnapom talány, 

Te légy a biztos – mindig velem! 

Görbítsd hajtásra konok fejem. 

 

Uram, tégy a helyemre engem. 
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● Interjú 

Kántor Zitával, a Maros-
vásárhelyi Művészeti Szak-
líceum képzőművészeti ka-
tedra tanszékének vezetőjével 
a tehetségről, mint Isten áldá-
sáról, ajándékáról beszélget-
tünk. 
  

– Honnan indult az út, amely 
Kolozsvárra a Képzőművészeti 
Akadémiára vezetett? 

– Az indulás Bonyha, az ottani 
iskola, ahol az éles szemű tanítónőm 
felfigyelt arra, hogy jól és szívesen 
rajzolok. Tőle tudtam meg, hogy van 
egy olyan iskola, ahol sokat lehet 
rajzolni. Nyilván, hogy felcsillant 
előttem annak lehetősége, hogy én is 
oda kerüljek. Szüleim támogattak 
ebben, és így lettem a Marosvásár-
helyi Művészeti Szaklíceum bentla-
kásos tanulója. Nagy lépésnek szá-
mított a kicsi életemben, féltem is 
egy kicsit elszakadni az otthontól, de 
az a miliő, amit az iskola teremtett, 
megerősítette bennem azt az érzést, 
hogy van bennem valami különle-
ges, ami más emberben nincs, és 
ezért érdemes harcolni. 

– Egyből megmutatkozott a 
tehetséged? 

– Nem lehet erre egyszerű igen-
nel vagy nemmel válaszolni. Mert a 
tehetség az egy komplex dolog: van 
egy veled született képességed (ez az 
előfeltétel), és van megszerzett ké-
pesség vagy képességek. Ezeknek az 
egyensúlya a tehetség, amely önkife-
jezésre alkalmas. Nos, a született 
képesség, mint Isten ajándéka, meg- 
volt bennem, ehhez kellett a sok-sok 
tanulás. Az esztétikai ízlés kialakulá-
sa, a vizuális műveltség megszerzé-
se, és még sok-sok minden más tu-
dásanyag, amit a tanárok megtanítot-
tak és amit én is tanárként igyek-
szem átadni a diákjaimnak. 
  

– Sok tehetséges diákod van?                      
– Helyesbítek: sok olyan diákom 

volt/van, akikben megvolt/van a szü-
letett képesség, az isteni szikra. Eb-
ből akkor lesz tehetséges tanuló, ha 
kész fejleszteni magát, ha nyitott 
elfogadni a szakképzett irányítást, és 
ami nagyon-nagyon fontos, akar al-
kotó lenni. Igen, sokan képesek erre, 
de sajnos van olyan is, akiben az 
Isten ajándéka eltékozolt kincs lesz, 
mert nincs meg benne a motiváció. 
Igazából minden évfolyamról 2-3, 
vagy épp csak egy művész lesz. 
  

– Kötetlen beszélgetésünk rend-
jén használtad ezt a kifejezést: 
vérprofi alkotó.  

– Igen, róla beszéltem, amikor azt 
mondtam: vele született képesség, 
tanulás, nyitottság, akarat, vagyis 
tehetséges művész. 
 

– Neked egyértelmű, hogy Is-
tentől kapott képességed van, amit 
úgy hiszed, azért kaptál, hogy Is-
ten iránti hűséggel sáfárkodj vele. 
A tanártársaid, művésztársaid is 
így gondolják, hiszik? 

– Nem lehet általánosítani. Min-
denkinek a hitben való élése, vagy a 
nem hitben való élése határozza meg 
ennek a megfogalmazását. Nekem 
valóban egyértelmű, hiszen keresz-

tyén kultúrkörben nőttem fel. Ha 
fájdalmat akarok érzékeltetni, vagy 
szenvedést megformázni, lerajzolni 
(kifejezni), akkor adódik a Krisztus 
kereszthalálának képe, mint az egye-
temes emberi szenvedés szimbólu-
ma. Természetes az, hogy keresz-
tyén formavilághoz nyúlok. Akit 
nem ez határoz meg, az más forma-
világban gondolkodik és alkot. 
 

– Sokan úgy gondolják, hogy ez 
a fajta önkifejezés bálványimádás. 
A Tízparancsolatra hivatkoznak: 
ne csinálj magadnak faragott ké-
pet, ne imádd és ne tiszteld azt. 

– Ez a képzőművészetnek és a 
Tízparancsolatnak is a félreértése. 
Bibliai történeteket, személyeket 
használok fel, hogy a saját gondola-
taimat megfogalmazzam, és másban 
is elindítsak egy gondolatsort. Sem-
mi köze a bálványimádáshoz, a 
„faragott kép” imádatához. Igazából 
szellemi értékek materializálódnak, 
vallásilag nem szabad ennél többet 
tulajdonítani neki. 
  

– Az alkotás folyamatában van 
helye az alázatnak? Vagy az in-
kább gátolja a tehetség kiteljese-
dését? 

– Meggyőződésem, hogy csak az 
tud igazán kiteljesedni a művészeté-
ben, akiben van kellő alázat, hogy 
tanuljon, keresgéljen, dolgozzon, 
kutasson… Szoros összefüggésben 
van az alkotási folyamattal, annyira, 
hogy ennek hiánya, akár plafoná-
lódáshoz is vezethet. Fejlődni csak 
úgy lehet, ha alázatosan elismerem, 
hogy még mindig van tanulnivalóm. 
 

– Mi az, ami vezérel az alkotá-
said elkészítésében? 

– Ami számomra fontos, hogy a 
gondolatiság jegyében fogant textíli-
ákat készítsek, annak ellenére, hogy 
a textilművészet mindenkiben elsőd-
legesen dekoratív megnyilvánulást 
juttat eszébe. Ennek hátat fordítva 
vallom azt, hogy ha nem hordoz tar-
talmat, gondolatiságot, bármilyen 

Isteni szikra a művészetben 
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szép, technikai bravúr, lenyűgöző 
vizuális elem, csak felületkitöltés, és 
fölösleges. A gondolatok mélysége 
tudja ezeket a felületeket tartalmassá 
tenni, és mindenki számára élmény-
ként közvetíteni. 

 
– Milyen helye van az életedben 

a szolgálatnak, illetve a hálaadás-
nak? 

– Ahogy telik az idő, egyre in-
kább azt tartom fontosnak, hogy ab-
ban, amit teszek, az Istennek feleljek 
meg elsősorban. Alkotásaim téma-
köre is ettől befolyásolt. A legutóbbi 
alkotásom, amelynek a címe Ígére-
tek tárháza, az ágyam mellett van, és 
az imaéletem elmélyítésében segít, 
ti. rejtett módon tartalmazza azokat 
az igéket, amelyeket életem egy-egy 

fordulópontján isteni üzenetként 
kaptam. A lelkem épülésére készítet-
tem el, ez egyfajta hálaadás Isten 
felé. De ha ez másokban is vissz-
hangra talál, ha másnak a lelke is 
Isten felé rezdül, látva azt, akkor az 
már szolgálat. 
  

– Isten, ember, tehetség – gon-
dolatvilágodban hogyan kapcso-
lódnak össze? 

– A teremtés egyszerűségével és 
nagyszerűségével: minden ember 
Isten teremtménye, akiben ott van az 
isteni szikra, mint képesség arra, 
amire teremtetett. Ha ezt alázattal 
felismeri, és szolgálatba állítja, be-
tölti  küldetését, abban amiben a leg-
jobb. 

●   BEREKMÉRI MELINDA 

 
– Induljunk ki abból, hogy Ön-

nek az a talentuma, hogy óvónő 
legyen... 

– Tényleg nagyon szeretem a 
gyerekeket, de nem így indult az 
életem. Ugyanis Déván születtem, 
ott is érettségiztem, Hunyad megye 
egyetlen magyar líceumi osztályá-
ban, ami egy építészeti líceumban 
volt. Ez nekem, így utólag vissza-
nézve nem volt nagyon előnyös, 
mert Déván lett volna román tanító-
képző is, vagy bárhova mehettem 
volna, például Udvarhelyre bentla-
kásba, de így alakult, mert édesapám 
mindig azt mondta, hogy nem vág-
juk magunk alatt a fát. Tehát mind-
egy, hogy milyen a magyar iskola, 
oda kellene járni. Eléggé céltalannak 

is tűnt akkoriban, hiszen a Marosvá-
sárhelyi Pedagógiai Főiskolára ké-
szültem, szerettem volna magyar- 
román tagozatos tanár lenni. Végül 
nem jött össze, sem ez, sem Kolozs-
váron, ahol abban az időben csak két
-három évenként indítottak ilyen 
szakot, így történhetett, hogy műsza-
ki rajzoló lettem 10 évig. Nem sze-
rettem ezt a munkát. Közben volt 
egy sikertelen felvételim a színire is, 
de ezek mind részei voltak az útke-
resésnek. Ezt úgy éltem meg, hogy 
volt egy munkahelyem, de otthon, a 
családban, a szabadidőmben azért 
megéltem a hobbimat, színjátszó 
csoportba jártunk, a barátainkkal 
verseket olvastunk, sok olyasmit 
csináltunk, ami a ki nem használt 
talentumainkat nem hagyta elveszni.  

A ‘90-es évek már a marosvásár-
helyi Prodcomplex tervezőosztályán 
találtak, miután 20 éves koromban 
ide jöttem férjhez, és már volt két 
gyerekem is akkor, de hirtelen mun-
kanélkülivé váltam. 

Aztán egy barátnőm mondta, 
hogy megpróbálhatnék állást szerez-

ni a tanügyben, ahol akkor nagyon 
nagy hiány volt. Így történt, hogy 
egy kölcsönkért kézikönyvből két 
nap a alatt felkészültem a vizsgára, 
fel is vettek, és rögtön kihelyeztek 
Csejdre, Marosvásárhely mellett egy 
kis faluba.  

Ez nem csak azért volt nehéz, 
mert teljesen új szakmát kellett meg-
tanulnom, de ott még óvoda sem 
volt. De úgy éreztem, hogy valahol 
el kell kezdeni, és megpróbálom. El 
lehet képzelni, hogy a kocsmával 
szemben volt az iskola, ebben műkö-
dött az óvoda, délután. Úgy műkö-
dött, hogy végigmentünk a cigányso-
ron, és kiabáltuk a gyerekeket, aztán 
később, már amint jött a busz, és 
észrevettek ők maguk kiabálták, 
hogy jött az óvónéni és jöttek az 
óvodába, éhesen és mezítláb, mele-
gedni. 
Voltak tehát szélsőséges helyzetek, 
de megpróbáltam megtenni, ami tő-
lem telt, mert erre tanítottak a szüle-
im. Aztán egy év alatt eldőlt a sor-
som, mert tudtam már, hogy óvónő 
lesz belőlem. Azoktól a gyerekektől 

Hosszú út  
a talentumok kamatoztatásáig 

Ugron Katalin pillanatnyilag a 
marosvásárhelyi Református 
óvoda Csillag csoportjában 
dolgozik, ám hosszú volt az 
út, ami ide vezetett. Ő mesél 
az útjáról:  
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ott, Csejden, sokat tanultam, pedig 
az volt életem egyik legnehezebb 
éve. Akkor hallottam – és úgy érez-
tem, hogy nekem szólt – prédi-
kációban Bustya tiszteletestől, hogy 
minden jó dolognak lehet egy olyan 
előszobája, ami pillanatnyilag nem 
olyan jó, de meg kell élni azt is, 
hogy a jó eljöhessen. El is döntöt-
tem, hogy még egy évet végigcsiná-
lok Csejden, de közben nem úgy 
alakult, mert visszajött az, akinek ott 
volt címzetes állása, és így szeptem-
berben már megint állás nélkül vol-
tam. Akkor azonban hívtak a fiam 
óvodájába, ahol éppen megürült egy 
hely. Így kerültem be egy köves-
dombi óvodába. Itt aztán később 
lehetőségem volt tanítás mellett el-
végezni a főiskolát, képeztem ma-
gam, szakvizsgákat tettem le, de ami 
még fontosabb, itt tanulhattam a kol-

léganőkkel, akik mentorként megta-
nítottak az alapokra.  

Mindvégig úgy éreztem, hogy én 

ugyan megyek egy úton, de a jó Is-
ten gondviselésének szele hátulról 
tol előre. Aki ismeri a tanügyi hely-
zetet, tudja, hogy sokan évekig küsz-
ködnek, hogy egy jó iskolába, óvo-
dába címzetes állást kapjanak, ne-
kem meg szinte tálcán kínálták fel, 
és az első vizsgámon jó helyre kerül-
hettem, egy központi óvodába. Ezen 
a helyen nagyon jó éveket töltöttem, 

és valószínűleg még most is ott len-
nék, de jött ez a felkérés, hat évvel 
ezelőtt. A marosvásárhelyi Reformá-
tus Kollégium óvodájába hívtak, 
amelynek a cserealjai templom ud-
varán levő épület ad otthont. Ezt ma 
már a gyerekek nemes egyszerűség-
gel templomos óvodának is szokták 
nevezni. 

Tehát ott voltam ennek az óvodá-
nak a megalakulásakor. Márciusban 
kerestek meg és úgy döntöttem, 
hogy elfogadom, mert ez az ajánlat 
nagy megtiszteltetés. Igaz, mondta a 
férjem, biztos, hogy lesz hol dolgoz-
nod ősszel? Mert márciusban még 
nem volt semmi. Szeptemberig 
azonban tanúi lehettünk annak, aho-
gyan ez az óvoda felépült. Az üres 
falak és tátongó ablaknyílások közé 
képzeltük el mindazt, ami most itt 
van és ennek már hat éve. 
 

– Mi az, ami ezen az úton inspi-
rálta? 

– Gyerekkoromban nagyon sok 
mindent kaptam. Szüleim szeretete, 
vidámsága, mindenki felé megnyil-
vánuló segítőkészsége, nagymamám 
szelídsége, sugárzó hite, tanár nagy-
bátyáim korrepetálásai a magyar-
igeni vakációk alatt, a gyermekkor-
ban szerzett számos tapasztalat, 
olyan útravalóval tarisznyált fel, 
aminek morzsáiból még mindig van 
mit csipegetni. Munkám során arra 
törekszem, hogy a gyerekeket, akik 
nem egyformák, előítéletek nélkül 
elfogadjam, és valódi személyiségü-
ket minél jobban megismerjem, mert 
csak ez lehet az alapja a szeretetnek. 
Ugyanakkor egyik alap bibliai igém, 
a Példabeszédek 4:18, amelyik így 
szól: „Az igazak ösvénye pedig 
olyan, mint a hajnal világossága, 
mely [minél tovább] halad, [annál] 
világosabb lesz, a teljes délig.”  

Úgy gondolom, hogy ez életfel-
adat mindannyiunk számára, hiszen 
a talentumaink kibontakoztatása, 
hitünk, küldetésünk felismerése  és 
megélése által juthatunk el az 
„igazak ösvényére”, és derenghet 
ránk a „világosság”. 

 

•    KORONDI KINGA 

 

minden jó dolognak lehet 
egy olyan előszobája, ami 
pillanatnyilag nem olyan 
jó, de meg kell élni azt is 
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– Városi gyermekként nőttem fel, 
de az az igazság, hogy nagyszüleim 
vidéken, falun éltek, és ahányszor 
tehettem hozzájuk menekültem. Ne-
kem az volt a büntetésem, hogyha 
hétvégén vagy vakációban nem le-
hettem nagyszüleimnél.  
 

– Tehát nem teljesen ismeretlen 
közegből került a mezőgazdaság-
ba? 

– Nem, már ismertem ezt, és Isten 
akaratából meg is valósult, hogy 

visszaköltöztem vidékre, Bala-
vásárra. 2009-től dolgozom mező-
gazdaságban, növénytermesztésben. 
Édesanyám mindig azt mondta: en-
gem nem érdekel, hogy milyen  
szakmát választasz fiam, csak sze-
ressed és én akkor támogatlak ben-
ne.  

Felmerülhet a kérdés, hogy miért 
pont ezt a szakmát, vagy miért pont 
ezt a küldetést választottam, de csak 
ismételni tudom, hogy már gyerek-
koromban nagyon szerettem falun és 
a mezőt is. Ez egyfelől az én akara-
tom volt, de szerintem nagyon nagy-
mértékben a jó Isten befolyásolt en-
gem, mert ugye mindenkit kezdetek-
től fogva ellát talentumokkal, ellát 
képességekkel, amelyeket tovább 
kell vinnünk, és többet ki kell ezek-
ből hozni. 
     
      – Van, aki többféle talentumot 
kap, azokból kell választania, és 
nem biztos, hogy ez könnyű. Ön-
nek e tekintetben nem volt nehéz 
dolga. 

– Ez így van, én mindig is szeret-
tem a mezőgazdaságot, ezt kell vin-
nem és tökéletesítenem, hogy ezzel 
mutassak példát. Persze nincs leszű-

kítve, hiszen sokféle lehetőség közül 
választhatok, nem kimondottan csak 
növénytermesztés, vagy kimondot-
tan csak egyfajta növény, hiszen en-
nek több ága-boga van.  
 

– Végül mi lett a választása? 
– Növénytermesztést választot-

tam: kukorica, búza, árpa, repce, 
cukorrépa, szója. Csak kimondottan 
ezzel foglalkozom. De itt nagyon 
fontos, hogy a mezőgazdaság terén 
az embernek a munkája az olyan 30-
40 százalék, a többi az a Fennvalótól 
jön. Tehát nagyon nagy szerepe van 
ebben ugye esőnek, szélnek, hónak, 
a napsütésnek és nem utolsó sorban 
persze az áldásnak rajta.  
 

– Mennyi szaktudás kell hozzá? 
– Hát elég nagy szaktudás kell 

hozzá, nagyon számít, de a legjobb 
tudásunk mellett is, 60-70 százalék 
nem tőlünk függ, és ez teljesen rend-
jén van ilyen téren.  
 

– Azt gondolnánk, hogy a mező-
gazdaság az viszonylag egyszerű 
kérdés, az ember elvégzi a munká-
ját, aztán aggódik, hogy jó legyen 
a termés, de nemigen vannak ben-
ne erkölcsi kérdések. Mégis meny-
nyiben érzi úgy, hogy Ön máskép-
pen gondolkodik és munkálkodik, 
mint egy nem hívő ember? 

– Hát például az aggodalmasko-
dás, mindig benne van, hogy ugye 
most miért esik, vagy éppen miért 
süt a Nap, miért nem esik. Erre vi-
szont van egy ige is, a Jakab apostol 
levelében hogy „legyetek tehát türe-
lemmel, testvéreim, az Úr eljövetelé-
ig. Íme, a földművelő várja a föld 
drága gyümölcsét, és türelmesen 
várja, amíg az korai és késői esőt 
kap.” Mindig türelemmel kell lenni, 
és azonkívül én úgy gondolom, hogy 
a mezőgazdaságban nagyon közeli 
kapcsolatba kerül az ember Istennel, 
hiszen ég és föld között dolgozik, 
próbálja a legjobbat kihozni. Ugye a 
Bibliában is többször megjelenik a 
mezőgazdaság, ott van Jézus példá-

Ha csak egy talentumom van 
Menyhárt Botond Marosvá-
sárhelyen született, itt is járt 
iskolába, végül Kolozsváron 
az agrártudományi egyetemen 
fejezte be tanulmányait. Dip-
lomáját 2009-ben szerezte 
meg növénytermesztésből. 
Számára az egyetlen elképzel-
hető módja a talentumok ka-
matoztatásának a növényter-
mesztés volt, kisgyerekként 
ezt tervezte, és ma ezzel fog-
lalkozik. Ő maga így beszél 
erről: 
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 zataiban a földműves, a szántó-vető, 
aztán megjelennek a tálentumok is, 
valamint hogy azokat hogyan tudjuk 
kamatoztatni. Az ünnepeink között 
pedig ott van az új kenyér ünnepe, 
amikor hálát adunk Isten áldásáért, 
hogy a munkát el tudtuk végezni, és 
kenyeret tesz az asztalunkra.  
 

– Ebben a munkában nagy a 
veszély, hogy akár egy egész év 
munkája elvesztődik. Mennyire 
lehet erre felkészülni? 

– Van egy ilyen része is, hogy 
veszteség adódik. Ilyenkor az ember 
háborog, mindenfélét elkövet, de 
van egy olyan mondás, hogy el kell 
viselnünk a veszteséget ahhoz, hogy 
a nyereséget vagy az örömöket érté-
kelni tudjuk. A családunkban min-
denki ismeri ezt a történetet: ük-
nagyapámmal történt, aki presbiter 
volt, – nekem a nagyapám mesélte – 
hogy az egyik ökre megdöglött, és a 
felesége nagyon fel volt háborodva, 
veszekedett, vitatkozott. De üknagy-
apám csak annyit mondott, hogy „ez 
a jó Isten akarata volt” és ezzel be 
volt fejezve a beszélgetés. Tehát 
mindig vannak veszteségek, de ezek 
benne vannak, és úgy gondolom, 
hogy egy hívő emberben, aki Isten-
ben bízik, nem szabad ezek a dolgok 
felmerüljenek. Nem szabad Istennel 
perlekedjen, nem szabad veszeked-
jen, nem szabad vitatkozzon, hogy 
miért így, miért úgy. Minden, de 
minden a Földön okkal történik, nin-
csenek véletlenek. Én így gondolom.  

                                                            
– Van-e társa, akivel együtt végzi a 
munkát, és van-e akinek tovább-
adja? 

– Nagytatám volt, akitől tanultam 
a szakmát, ő biztatott, hogy ez jó és 
szép, és végül is igaza lett. Most 
apósommal közösen végezzük ezt a 
munkát, ezt a feladatot, és a felesé-
gem a háttérben mindig ott van. 
Mindig mondja, hogy jobb lesz, 
szebb lesz, nyugodjál meg, nincs 
miért idegeskedni és aggodalmas-
kodni. Ami meg a kisfiamat illeti, 
majd meglátjuk, ő még túl kicsi, de 
ha nem ezt az utat választja, akkor el 
fogom tudni engedni. Erre fel kell 
készülni, mert a mezőgazdaságban 

ez nem működik, hogy csak azért 
végzem el azt a munkát, mert nincs 
más lehetőség. 
 

– Mi a szép benne? Mikor elé-
gedett? 

– A mezőgazdaság olyan, hogy 
igazából az ember egész évben látja 
a munkájának az eredményét. Ha azt 
rosszul végezte, akkor azt látja, és ha 
jól végezte, akkor azt látja. Gyö-
nyörködik abban, amit a jó Isten rá-
bízott, azt a magot, azt a növényt, 
hogy növekedik, szaporodik, és ter-
mést hoz. Sok munka, nagyon sok 
munka, folyamatosan mellette kell 
lenni, figyelni: egész évi munkát 
igényel. Télen aztán meghúzzuk a 
vonalat, mérlegelünk, hogy jó, rossz 
vagy közepes lett a termés, de a 
gyengébbet vagy a még gyengébbet 
is ugyanúgy el kell fogadni, mint a 
jót, és ugyanúgy annak is kell örülni. 
Igazából nem akkor vagyok a legelé-
gedettebb, amikor meghúzzuk a vo-
nalat, hanem amikor elvégzi az em-
ber a munkát, és utána kimegy bizo-
nyos idő után és megnézi. S ha jól 
végezte a munkáját, akkor gyönyör-
ködik benne, ha pedig rosszul, ak-
kor... akkor ez már így van.  

Minden este úgy fekszem le, 
hogy hálát adok Istennek, hogy meg-
segített, erőt adott, hogy azt a napi 
munkát, amit kitűztem magam elé, 
azt elvégeztem, és reggel bizodalom-
mal, bízva abban, hogy a munkámat 
el tudom végezni.  
 

– Ebben a szakmában is, mint 
minden másban benne van a fejlő-
dés lehetősége, lehet még több föl-
det venni és még több gépet. Hol a 
határ? 

– Igen. Ebben azt hiszem, hogy a 
családi vállalkozás a legjobb, ekko-
rában jobban megmarad Isten fele a 
bizodalom. Nagyobb területen, ami-
kor már ipari mezőgazdaságról be-
szélünk, akkor az emberi, az kima-
rad belőle.  
 

 – Nem érték el még a felső ha-
tárt? Honnan fogja tudni, hogy 
elég? 

– Mindig megvan az emberben a 
kapzsiság meg a gyarlóság, hogy 

többet, aztán ha több van, még töb-
bet, de egy bizonyos szinten le kell 
állni. Erre van az a mondás, hogy 
adjon az Isten kellő alázatosságot, 
hogy el tudjátok ezt viselni, és ez így 
is van. Hogy számomra hol a határ? 
Őszintén nem tudom, nem szeretnék 
eljutni éppen az üzemi mezőgazda-
sághoz. Meg azt gondolom, hogy 
Isten megmutatja abban is, hogy 
mind többet hibázik az ember, nem 
tudja átfogni, nem tudja átlátni, ak-
kor annál a pontnál meg kell állni 
vagy még inkább visszalépni egy 
kicsit. A mezőgazdaságból egyéb-
ként tisztességgel meg lehet élni, azt 
is szokták mondani, nem lehet meg-
gazdagodni, de szépen meg lehet 
élni. Meg aztán nem is kell az ember 
meggazdagodjon, mert az itteni érté-
kek, azok tulajdonképpen csak esz-
közök, semmit sem viszünk ma-
gunkkal életünk végén. Ezeket ránk 
bízta az Úr, hogy itt kell dolgozni, 
ezeket az értékeket kell használni, 
gyarapítani, de azon túl semmi, sem-
mi nem vivődik át. 
 

– Zárásként még annyit, hogy 
ahhoz, hogy a rábízott munkát 
végezni tudja, új közösségbe kel-
lett kerülni. Mennyire sikerült be-
illeszkedni? 

– Befogadtak, igaz, ismertek gye-
rekkorom óta. De itt is érvényes, 
hogy mindenkivel alázatosnak kell 
lenni, és alázattal kell menni az úton, 
amit ránk szabtak.  

 

•    KORONDI KINGA 
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Születésünkkel kezdődően Isten 
mindenikünket sajátos képességek-
kel és készségekkel indított útnak, 
mindenki annyi és olyan adottságo-
kat, készségeket kapott, amelyek 
segítségével teljesítheti az Istentől 
neki szánt feladatokat ebben az élet-
ben. 

De hogyan is határozhatnánk meg 
lélektani szempontból a képessége-
ket? Joy Paul Guilford amerikai 
pszichológus szerint a személyiség 
összetevői közé soroljuk a testalkati 
sajátosságokat, a fiziológiai jellem-
zőket, a temperamentumot, a szük-
ségleteket, a képességeket, készsége-
ket, a beállítódást és az érdeklődést. 
A képességek a személyiségnek 
olyan viszonylag állandó sajátossá-
gai, amelyek egyrészt velünk szüle-
tettek, de az életünk során is nagy-
mértékben fejlődhetnek, ugyanakko-
ra képességek a sikeres tevékenység 
előfeltételei valamely foglalkozási, 
magánéleti és közösségi területen. 
Nagyon fontos ismernünk képessé-
geinket, mert gyakran azért vagyunk 
sikertelenek, mert nem képessége-
inkkel összhangban lévő tevékenysé-
gekben próbálunk sikeresek lenni. A 
képességek állandó kölcsönhatásban 
vannak a személy tevékenységével, 
a mindennapi gyakorlatban fejlőd-
nek, és minőségileg magasabb szin-
teket érnek el, illetve, ha nem hasz-
nálják őket, akkor elsorvadnak. A 
különösen erős képességeket, ame-
lyek kiemelkedő eredmények eléré-
sét teszik lehetővé bizonyos területe-
ken tehetségnek nevezzük. 

Az automatikusan, szinte magától 
működő képességet általában kész-
ségnek nevezzük, ilyen például a 
biciklizés, a járás, a beszéd, az 
úszás, az autóvezetés, az olvasás, az 
írás stb. A velünk született és örök-
lött adottságaink révén, képesek va-
gyunk egy több lépésből álló tevé-
kenységi folyamat végrehajtására, 
és ezt a folyamatot annyira begyako-
roljuk, hogy a tudatosság kikapcso-
lásával, önműködően tudjuk végez-
ni. A készségek segítenek abban, 

hogy az automatikussá vált tevé-
kenységekre már nem kell tudatosan 
oda figyelnünk és így több tevékeny-
séget is végezhetünk egyszerre. Az 
automatizálást sok gyakorlás előzi 
meg, gondoljunk csak az olvasás és 
írás megtanulásának a folyamatára, 
amely általában egy-két évig is elhú-
zódhat a kisiskolások esetében. Nem 
egyforma ritmusban tanulunk azon-
ban, van, aki lassabban, és van, aki 
gyorsabban, de ez nem  jelenti azt, 
hogy türelemmel nem érhetünk el jó 
eredményeket. Ezért nagyon fontos 
odafigyelnünk, hogy gyerekkorban 
minél jobban elsajátítsuk az alap-
készségeket, még ha ez egyes gyere-
keknél kicsit több időbe telik az át-
laghoz viszonyítva. 

A serdülőkor a képességek tuda-
tosulásának és tovább fejlesztésének 
kritikus időszaka, ekkor derül ki, 
hogy a sokféle kipróbált képesség és 
készségfejlesztő tevékenység közül 
melyek hasznosíthatók egy örömfor-
rást jelentő foglalkozás keretei kö-
zött.  

Az érdeklődés és a speciális ké-
pességek megnyilvánulásának egy 
igen fontos időszaka az 5-7 éves kor, 
ekkor a gyerek szabadon bontakoz-
tathatja ki még képességeit, erős kül-
ső behatások nélkül. Ekkor kell iga-
zán odafigyelnünk felnőttként a gye-
rek hajlamaira. Ha kisgyerekkortól 
nem fejlesztünk egy készséget, az 
felnőttkorban csak  nagy nehézségek 
árán alakítható ki. 

Az intelligencia, mint képesség 
meghatározására vonatkozóan elég 
eltérő vélemények vannak a tudósok 
között. Sarkítottan sokan az intelli-
genciát csak kognitív, értelmi képes-
ségként kezelik. A hagyományos 
intelligenciatesztek három képesség 

-kombináció mérésével határozzák 
meg az intelligenciaszintet. A kérdé-
sek elsősorban a nyelvi, a matemati-
kai és az észlelési képességek felmé-
résére hivatottak. A mai iskolai okta-
tás is csak hármat vesz figyelembe a 
hét intelligenciatípusból, amikor azt 
kell eldöntenie, hogy kit tart okos-
nak. Ez meglehetősen egyoldalú be-
sorolás, a fenti képességek jó része a 
bal agyfélteke irányítása alá tartozik, 
agyunknak azonban van egy jobb 
féltekéje is, számos hasznos képes-
séggel, mint például a kreativitás, 
imagináció,  és idetartoznak a művé-
szi képességek is. Mai iskolai rend-
szerünkben, ha a gyerek nem egy 
matematikai zseni, és esetleg nehe-
zebben tájékozódik, még nem jelenti 
azt, hogy nem intelligens vagy tehet-
séges valamiben! 

Howard Gardner rávilágított arra, 
hogy a három hagyományos: nyelvi, 
logikai-matematikai és térbeli intel-
ligencia mellett létezik még 
négy másik: a zenei, a testi-kinesz-
tetikus, a személyek közötti, vala-
mint a személyen belüli intelligencia 
típusa is. Az utolsó két típust az ér-
zelmi intelligencia fogalomkörébe 
illeszthetjük. Több felmérés is bizo-
nyította, hogy a magas kognitív in-
telligenciával rendelkező személyek-
nek elég alacsony az érzelmi intelli-
genciájuk. Ugyanakkor a magas ér-
zelmi intelligenciával rendelkező 
személyek sikeresebbek, és képessé-
geiknek megfelelően érvényesülnek. 
Ezért nem ártana a mai iskolai és 
egyházi oktatás során is nagyobb 
hangsúlyt fektetni az érzelmi intelli-
gencia fejlesztésére is. 

Pál apostol írja, hogy „külön-
külön ajándékaink vannak a nekünk 
adott kegyelem szerint” (Róm 12, 6-
8), nincs olyan ember, aki valami-
lyen képességet, tehetséget ne kapott 
volna Istentől azért, hogy ennek se-
gítségével megállja helyét a társada-
lomban, és a közösség javát szolgál-
ja. Egyéni felelősségünk képessége-
ink megismerése és tudatosítása, jó 
sáfárai kell legyünk saját értékeink-

Képességeink kibontakoztatása 

 

„… ha nem használjuk 
képességeinket, akkor el-
sorvadnak.” 
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● Ige / Pszichológia 

 A kegyelem csillagjegyében 
      
A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, 
horoszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében : 
„A Lélek megnyilvánulásai pedig mindenkinek azért adatik, hogy 
használjon vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét 
kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik 
ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által  a gyó-
gyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy 
a prófétálást kapta; van aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken 
való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kap-
ta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja 
szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.”(1.Kor.12,7-11)  
 

Január 
„...úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyel-
mét.” (2.Kor.6,1b) 
 

Február 
„Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és 
ne térj el tőlük!” (Péld.4,5) 
 

Március 
„...szolgáljunk az Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelem-
mel.” (Zsid.12,28c) 
 

Április 
„Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt...” (Mt.3,8a) 
 

Május 
„Egy dolgot  kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy  az Úr házában 
lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és 
gyönyörködhessem  templomában.” (Zsolt.27,4) 
 

Június 
„Amit pedig  szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében 
tegyétek, hálát adva az  Atya Istennek őáltala.” (Kol.3,17) 
 

Július 
„Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat 
igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.” (Dán.12,3) 
 

Augusztus 
„Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam 
parancsolataidat.” (Zsolt.119,66) 
 

Szeptember 
„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem 
úgy, mint az embereknek,...” (Kol.3,23)  
 

Október 
„Ezért tehát,  testvéreim,  igyekezzetek még jobban megerősíteni 
elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fog-
tok megbotlani soha.” (2.Pét.1,10) 
 

November 
„ Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen  hű vol-
tál, sokat bízok rád ezután, menj be  urad ünnepi lakomájá-
ra.” (Mt.25,21) 
 

December 
„Mert nem emberkéz alkotta  szentélybe, az igazi képmásába ment 
be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most  megjelenjen az 
Isten színe előtt értünk.” (Zsid.9,24) 

nek és képességeinknek. A sáfárnak fel-
ügyelni és vigyázni kell a rábízott javakra. 
Ez a felügyelet és törődés viszont nem 
csak az anyagi területen lévő dolgokat 
érinti. A sáfárság az ember életének az 
egészére kiterjed, képességeire, adottságai-
ra is vonatkozik elsősorban. Magába fog-
lalja minden Istentől kapott testi, lelki és 
szellemi képességeinket.  

Még ki kell térnünk azokra, akik tudatá-
ban vannak saját értékeiknek és képessége-
iknek, azonban nem a közjó érdekében 
használják, hanem saját önző érdekeik el-
érése céljából. Ez egy rossz  magatartás, 
mely az értelmi képességeket önző, vagy 
másoknak kárt okozó célra használja fel, 
és eközben félrevezető eszközöket alkal-
maz. Lélektani nyelven manipulál, és má-
sokat befolyásol saját céljai elérése érdeké-
ben. Az ilyen ember előbb-utóbb eltéve-
lyedik, mert képességeit nem a rendeltetett 
céljuknak veti alá. A ravasz emberek csa-
lárdságát Isten nem engedi érvényre jutni. 
„Aki megfogja a bölcseket az ő csalárdsá-
gukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá 
teszi.” (Jób 5,13) „Mert e világ bölcsessé-
ge bolondság az Isten előtt. Mert meg van 
írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdsá-
gukban.” (1Kor 3,19) A ravasz emberek 
magatartása romláshoz vezet. ’”És a maga 
eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az 
ő kezében, és szívében felfuvalkodik és 
hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek 
fejedelme ellen is feltámad, de kéz  nélkül 
rontatik meg.” (Dán 8,25). 

A képességeinket nem elég tudatosítani 
és az Istentől elrendelt célokra felhasznál-
ni, hanem nagyon fontos, hogy folyamato-
san fejlesszük és csiszoljuk őket. A képes-
ségek állandó kölcsönhatásban vannak az 
ember tevékenységével, a mindennapi gya-
korlatban fejlődnek, illetve ha nem hasz-
nálják őket, akkor elsorvadnak. A különö-
sen erős  képességeket  nevez-
zük tehetségnek. De, amint tudjuk, a siker-
nek a titka 10% tehetség,  és 90% munka 
és izzadás. 

Végül is mindennél fontosabb, hogy 
elhiggyük, Istennek mindegyikünkkel ter-
ve van, minden ember rendelkezik olyan 
képességekkel, amelyekkel Istent és terveit 
szolgálhatja. Isten szemében mindegyi-
künknek felbecsülhetetlen értéke van, mert 
drága áron váltott meg minket. 

 

•    PÁPAI ANNAMÁRIA 
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  Gyerekoldal ● 

Isten ajándékai között tartjuk számon  a tehetséget, valamint a képességet is. Vedd számba, hogy mire kaptál tehet-

séget, miben vagy ügyes, rátermett. Lehet, hogy kiemelkedő vagy valamilyen sportban, vagy szépen szavalsz. 

Gyönyörűen énekelsz, vagy tele vagy jó ötletekkel. Játszva rajzolsz, van érzéked a főzéshez-sütéshez, elragadóan 

írsz, vagy mesélsz, világosan fogalmazol, könnyen tanulsz nyelveket, villámgyorsan számolsz, értesz a barkácsolás-

hoz, kitűnően zenélsz, felfigyelsz, ha rászorulót látsz, és van türelmed az öregekhez. Igyekezz felismerni, hogy mi 

az, ami benned erősség, és fogj hozzá fejlesztéséhez, gyarapítsd, és szolgálj vele!  
 

Jézus egyszer egy példázatot is mondott arról, hogy mit kell tenni a tőle kapott ajándékokkal. Vajon melyik példázat-

ról van szó? Erről árulkodik a bal oldali képsor is, de pontos nevét is megtudhatod, ha a betűrácsban kikeresed és 

áthúzod a vastagon szedett szavakat, és a megmaradt betűket összeolvasod. 
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► Konferencia. A Dési Református 
Egyházmegye szervezésében Szék 
egyházközség adott helyet az Észak-
erdélyi régió nőszövetségi konferen-
ciá-jának. Nem kis kihívással néztek 
szembe a házigazdák, amikor 540 
résztvevőnek kellett helyet biztosíta-
niuk. A Dési, Kalotaszegi, Kolozs-
vári és Tordai egyházmegyéből 
érkezett asszonyok először Felházi 
Klára lelkész igehirdetését hallgat-
ták meg. Köszöntések és szünet után 
Cosma István családterapeuta 
előadása arról szólt, miként neveljük 
gyermekeinket, hogy önbizalmuk 
erősödjön. A rendezvény közös 
ebéddel zárult.  

 
► Kirándulás. Szeptember 29-én 
őszi kirándu-láson vett részt a 
„Maradj aktív” csoport 56 tagja. Ez 
alkalommal a Peles-kastélyt 
látogatták meg, majd Brassópojánán 
sétáltak egyet. Másnap a Gecse utcai 
gyülekezetben az egyházközség és a 
Promiss io  Egyesüle t  közös 
szervezésében öregek napját 
tartottak. Fekete Márton lelkipásztor 
igehirdetését követően kis zenés 
műsorral köszöntötték az időseket, 
akik jelképes, áldást tartalmazó 
ajándékot kaptak. Az együttlétet 
szeretetven-dégség zárta. 
 
► Egyházkerületi tisztújítás. Az 
Erdélyi Református Egyházkerület 
Nőszövetsége 2018. október 20-án, 
Gernyeszegen (Görgényi egyház-
megye) tartotta tisztújító közgyű-
lését. Nt. Szegedi László Tamás 
generális direktor igehirdetése és 
köszöntések után, a tisztújítást 
Veress Róbert esperes úr vezette le, 
amelynek során a képviselők újabb 
6 éves mandá-tumra megerősítették 
a nőszövetség egyházkerületi 

tisztségviselőit. Ezek szerint elnök: 
Borsos Melinda esperesi titkár, 
alelnök: Molnár Helén lelkész, 
titkár: Tatár Anna lelkész, jegyző 
Csáky Józsefné, pénztáros Szántó 
Éva Márta. Régiós elnökök: Szőllősi 
Etelka vallástanár, Borbándi Erika 
lelkész, Buko-vinszky-Csáki Tünde 
lelkész. Isten áldása legyen a 
nőszövetség szolgálatán.  
 
► Konferencia Tordán. 2018. 
október 21-én, Detrehem-telep látta 
vendégül a Tordai egyházmegye 
nőszövetségeit. A konferencián 
Tőkés Ferenc főjegyző-lelkipásztor 
hirdette az igét. Előadást Lukács 
Margit Melinda kórházlelkész tartott 
a megbocsátásról, a bosszú 
elengedéséről .  Ezek után a 
konferencia átalakult tisztújító köz-
gyűléssé, melynek során a jelenle-
vők megválasztották a nőszövetség 
egyházmegyei elnökségét. A 
következő hatéves ciklusra megbíza-
tást kapott: Vincze Andrea elnök, 
Mihály Zsuzsa alelnök, Tőkés 
Tünde titkár, Daróczi Erika jegyző, 
Grim Enikő pénztáros.   

► Dél-erdélyi konferencia  Közel 
300 asszonyt látott vendégül 
Csombord november 3-án, a Dél-
erdélyi régió nőszövetségi konfe-
renciáján. Brassó, Hunyad és 
Nagyenyed egyházmegyék nőszövet
-ségeinek konferenciáján Borbándi 
Erika lelkész, régiós elnök hirdette 
az örömüzenetet. Boros Erzsébet 
helyi tiszteletesasszony, a nagye-     
nyedi egyházmegye elnöke köszön-
tése  után, számbavette a szórvány-
ból érkezőket. Borsos Melinda 
egyházkerületi elnök üdvözlő beszé-
de után, Gálné Szabó Tünde 
várhegyi lelkész Értékes családom 
című előadását hallgatták meg a 

résztvevők. Dr. Gudor Botond 
esperes köszöntése után nagyon 
finom ebéd következett, és tombo-
lával zárult a rendezvény.  

► Imanap. A hagyományossá vált 
Kárpát-medencei imanapot, idén 
tizenharmadik alkalommal, decem-
ber 2-án, szervezik meg. Az 
alkalomra az Erdélyi Református 
Nőszövetség készítette elő a 
felhasználandó anyagot a Máté 
28,19 alapján: „tegyetek tanítvá-
nyokká minden népeket…” 

Az imanap egy újabb alkalom 
hálával gondolni azokra, akik a 
tanítványság útján előttünk jártak. Jó 
megismerni az általuk bejárt utakat. 
A rohamosan változó világunkban, 
új utak keresésének kényszere alatt, 
jó nekünk újra meg újra visszatérni 
„az élő víznek forrásához”. Meríteni 
belőle küldetéstudatot, megerősítést, 
missziói lelkületet, tiszta hitet. A 21. 
század kihívásai közepette erdélyi 
nőszövetségünk a belmissziót tartja 
legfontosabb feladatának. Imana-
punkon hálát adunk a már létező 
erdélyi és Kárpát-medencei belmisz-
sziós szolgálatokért. Kérjük Istent, 
támogasson minket Szentlelkével, 
hogy a missziós küldetés folytatód-
jon. „Fegyelmezetten imádkozni és 
evangélium szerint munkálkodni, a 
szeretet parancsát Jézus követőiként 
betartani és anyaként tanítani a 
legszebb küldetés. Ahol ez a 
küldetés él, ott közel a mennyek 
országa. Legyen a Kárpát-medence 
ez a hely” – fejtette ki Kató Béla 
erdélyi püspök az imanapi köszön-
tőjében. 

Az alkalomra szerkesztett füzet 
tartalmazza az Erdélyi Református 
Egyházkerületben működő missziós 
szolgálatok bemutatását is.  

● Hírek 
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  Rejtvény ● 
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Jelen rejtvényünkből egy bölcs afri-
kai közmondást ismerhet meg a ked-
ves rejtvényfejtő. 
 
Vízszintes:  
1. A beépített közmondás első 
részlete, 12. …erdő, ismert település 
Cegléd és Budapest között, 13. Az 
igaz hit egyik fontos ismertetőjegye 
(Heidelbergi káté 21), 14. A minősé-
gi besorolás nemzetközi jele, 15. … 
Sámuel, magyar király (1041-1044), 
17. Gedeon és Jefte is ezt a tisztséget 
viselte, 18. Kétjegyű mássalhangzó, 
19. … Márton (1597-1639), jeles 
német költő, Bethlen Gábor tanárnak 
hívta a Gyulafehérvári Akadémiára, 
21. Több nyelven ilyen az igen, 22. 
Olga egynemű hangzói, 23. Vissza: 
felteker, 25. A jó gazda ilyen szán-
tást végez, 27. … József, az 1848-
1849-es forradalom híres lengyel 
tábornoka, 28. Pihentetett szántó-
föld, 29. Hegyvonulat Nagybánya 
közelében, 30. Etiópiai város, 31. A 
gépjárműveket nyilvántartásba vevő 
hivatal rövidítése, 32. Védelmez, 33. 
Háromszéki nagyközség. 1567-ben a 
Székelyföld legnépesebb települése, 
34. Az ajtó közepe! 35. Ókori egyip-
tomi város, ott volt pap József apósa 
(1 Móz. 41), 37. Róka egynemű 
hangzói, 38. Szent …, norvég király 
(1015-1028), 40. A menyasszony 
régi magyar megnevezése, 41. Kis 
híjával kőbe harapott! 42. Ilyen az 
olajbarnás színű bőr, 45. Helyre tesz, 
47. Egy híjával fél tucat. 

Függőleges: 
1. Unszolgat, bátorít, 2. Finn kisvá-
ros, a Ladoga-tó közelében, 3. Ci-
gány személyes névmás, 4. Meg-
csorbult harapó! 5. Becézett Tibor, 
6. Világbajnokság, 7. Ibi betűi, 8. 
Nagy Olga ifjúsági regénye, 9. Ábra-
hám felesége (é. h.), 10. Zászlóda-
rab! 11. Fúró egynemű hangzói, 12. 
A közmondás folytatása, 16. A 
közmondás befejezése, 19. Szagló-
szerv, 20. Gábor …, világhírű ma-
gyar származású színésznő, 22. Le-
hajlít, 24. Félig sarjad! 26. Kétjegyű 
mássalhangzó, 27. Tavasszal gyakori 
az ilyen víz, 29. Bánsági autójelzés, 

30. Testünket védi, 32. Személyra-
gos határozószó, 33. Lucian …, ro-
mán költő (1895-1961), 35. Szürkés-
fehér nehéz fém, 36. Több dán és 
svéd király viselte ezt a nevet, 38. 
Vissza: idegen szavakban földre uta-
ló előtag, 39. Van belőle metsző és 
őrlő egyaránt, 41. Ilyen a szegedi 
nyelvjárás, 43. A Dúr hangsor máso-
dik hangja, 44. Fél suba! 46. Igekép-
ző. 
 
Beküldendő: vízszintes 1, függőle-
ges 12, 16. 

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 

● Receptek 

Tárkonyos csirkeleves:  
 
Hozzávalók: 1 db csirkemellfilé, 2 db sárgarépa, 1 db 
fehér répa, 1 db zellergumó, 1 db karalábé, 30 dkg zöld-
borsó, 1 db hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 tk. szárított 
tárkony, 1 tk. szárított petrezselyem, 2 dl főzőtejszín, 1 
db citrom leve, ételízesítő, só, bors, zsír vagy olaj. 

Elkészítés: A csirkemellet felkockázzuk. A zsiradékon 
megfuttatjuk az apróra vágott hagymát és fokhagymát. 
Hozzáadjuk a húst, meghintjük ételízesítővel, és fehére-
désig pirítjuk. Hozzáadjuk a megtisztított és kockára 
vágott zöldségeket és a zöldborsót. Felöntjük vízzel, és 
megszórjuk tárkonnyal, petrezselyemmel, sóval és bors-
sal. Lefedve, közepes lángon 30-40 percig főzzük. Ami-
kor minden megpuhult, beleöntjük a főzőtejszínt és 
a citrom levét, és 2 percig forraljuk. Ha szükséges, meg-
sózzuk, megborsozzuk, és még forrón tálaljuk. 

 

Sajtos-szalonnás rakott krumpli 
 
Hozzávalók: 1 kg krumpli, 15 dkg kolozsvári szalonna, 
10 dkg bacon, 5 dl tejszín, 1-2 gerezd fokhagyma, só, 
bors, őrölt szerecsendió, 1 dl fehérbor, vaj, 15 dkg sajt.  
Elkészítés: A krumplit megmossuk, majd héjában meg-
főzzük. Ha kihűlt, a héját lehúzzuk, és karikára vágjuk. 
A szalonnát és a bacont csíkokra vágjuk, és serpenyőben 
megsütjük. A tejszínt felmelegítjük, beletörjük a fok-
hagymát, kevés sót, borsot, és őrölt szerecsendiót adunk 
hozzá, felöntjük a fehér borral és összeforraljuk. Egy 
jénait kikenünk vajjal, a krumplit és a bacont rétegezve 

elterítjük benne, és leöntjük tejszínnel. A tetejét meg-
szórjuk reszelt sajttal és baconnal. 175 fokra előmelegí-
tett sütőben addig sütjük, míg a sajt és a bacon megpirul 
a tetején.  

 

Grízes-almás bögrés sütemény 
 
Hozzávalók: 1 bögre kefir, 1 bögre gríz, 2 db tojás, 3 ek. 
liszt, 3 db alma, 1 tk. citromlé, 1 tk. sütőpor, 6 ek. cukor 
(tetszés szerint) 
Elkészítés: A grízt, a lisztet, a cukrot, a felvert tojásokat, 
a kefírt és a sütőport összekeverjük, letakarjuk, és 30 
percre hűtőbe tesszük. Az almát meghámozzuk, lereszel-
jük, vagy apróra vágjuk, és enyhén kinyomkodjuk a le-
vét, ráöntjük a citromlét, tetszés szerint fahéjjal is ízesít-
hetjük. A tésztát kivesszük a hűtőből, és hozzákeverjük a 
reszelt almát. Kivajazott, kilisztezett tortaformába önt-
jük, és 180 fokos sütőben nagyjából 30 perc 
alatt megsütjük. Amikor a tészta langyosra hűlt, meg-
szórjuk porcukorral. 




