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Mitől szép az élet? „Ha szép-

nek látjuk”? Könnyű szépnek 

látni, amikor megvan minde-

nünk, amikor van betevő fala-

tunk, van egészségünk, szerető 

családunk. Ha minden jól 

működik környezetünkben: 

hallunk, látunk, járunk, ér-

zünk, gondolkozunk. De mitől lesz szép az élete egy Down-

kóros lánynak, vagy azoknak, akik nem láthatják a színe-

ket, nem hallhatják csak a csendet? Jelen lapszámunk ilyen 

kérdésekre próbál meg válaszolni, akkor, amikor a fogya-

tékkal élők életét hozza közelebb az olvasóhoz.  

Korondi Kinga munkatársunk interjúiból megtudhatjuk, 

hogy a fogyatékkal élőknek is vannak erősségeik, hogy az 

időskor sem jelent haszontalan életet. Mert – Isten igéje sze-

rint – nincs értelmetlen élet, olvashatjuk Pataki Levente 

lelkipásztor elmélkedésében. Ezért nekünk is tennünk kell 

valamit. Magazinunkban olvashatnak arról, mit tehetünk 

mi magunk, hogy pótoljuk hiányosságainkat. A fogyatékkal 

élők támogatásában az egyház is igyekszik felelősen jelen 

lenni – erről Domahidi Béla cikkében olvashatunk. Pápai 

Annamária pszichológus a hazai iskolákban alkalmazott 

integrált oktatás céljairól, lehetőségeiről ír. Összehasonlítás-

képpen, olvasandó Móra Ferenc novellarészlete: A kis bice-

bóca. Megszokott rovataink színesítik az újságot: olvashat-

nak arról, mit jelent egy nőnek nőszövetséghez tartozni. A 

havi ige támaszt és útmutatást ad, van gyerekoldal és ke-

resztrejtvény. A gazdasszonyoknak receptek közlésével segí-

tünk finom ebédet főzni. 

Egyikünk sem tökéletes, mindnyájunknak vannak fogyaté-

kosságai: láthatók és láthatatlanok. Felismerjük, beismer-

jük-e, rajtunk múlik. Fizikai fogyatékosságainkkal szem-

ben hogyan állunk a lelkiekkel – Bustya Sándor jegyzete 

keres erre választ. Lehetséges válaszként pedig végezetül 

álljon itt Weöres Sándor versidézete: „Hiányosságom váljék 

jósággá benned.” Minden kedves olvasónak kívánom, hogy  

teljesüljön a költő kérése, ebben az évben és élete minden 

napján! 

 

•    BORSOS MELINDA 
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● Elmélkedés 

Az élet Isten ajándéka. Mégsem 
látjuk így minden esetben. Sokszor 
nagy dolgoknak, vagy éppen megrá-
zó dolgoknak kell történniük ahhoz, 
hogy rádöbbenjünk az igazságra, 
mint ahogy érzékelteti ezt egy perzsa 
közmondás: „sírtam, mert nem volt 
cipőm, amíg nem találkoztam egy 
emberrel, akinek nem volt lába”. 

Minden élet ajándék, de mi van 
akkor, amikor az ember olyan dol-
gokkal szembesül, mint a tanítvá-
nyok. A történetet úgy jegyzi le a 
szentíró, hogy Jézus veszi először 
észre a vak embert, majd ezt követi a 
tanítványok kérdése. Azon elmél-
kedtem, hogy ha Jézus elmegy e 
mellett a vak koldus mellett, akkor is 
felteszik vajon a kérdést a tanítvá-
nyai? Persze Jézust ismerve, ilyen 
dolgokon elmélkedni egyszerűen 
nem érdemes. Azt azonban semmi-
képpen sem szabad szem elől tévesz-
tenünk, hogy Jézus nem megy el 
egyetlen beteg mellett sem észrevét-
lenül. Hiszen itt nem csupán annyi 
történik, hogy szemügyre veszi, ha-

nem ezt követően cselekszik is. Ez-
zel példát mutat és ad a mindenkori 
tanítványoknak. 

Amikor az ember meglát egy sze-
rencsétlen életet, vagy egy beteg 
embert, és azt alaposan szemügyre 
veszi, azaz nyomot hagy benne a 
látvány, megannyi kérdés fogalma-
zódik meg benne. 

A tanítványokban is ott motosz-
kál egy kérdés, amikor úgy igazán a 
látószögükbe kerül ez a vak ember. 
Jézusnak köszönhetően most nem 
kerülik ki, mint ahogy talán tették 
azt néhányszor, nem is intézik el a 
történetet néhány odagurított garas-
sal, mint alamizsnával, hanem meg-
kérdezik a Mestert: ki vétkezett a 
családban, hogy ez az ember vakon 
született?  

Jézus korában gyakran feltett kér-
dés volt ez a zsidó társadalomban, 
ugyanis sokan a bűn következmé-
nyeként tekintettek a betegségekre. 
Jézus viszont olyan választ ad, ami 
sok szempontból elgondolkodtató. 
Tekintsünk most a válasz első felére: 

senki sem vétkezett közülük. Ho-
gyan kell ezt értelmeznünk? 
Egyáltalán van ilyen, hogy az ember 
nem vétkezik, azaz nem követ el 
bűnt? Lehet itt arról beszélni, hogy 
az Ádám utáni ember mentes a vét-
kezéstől? Szőrszálhasogatásnak tűn-
het a mi kérdésünk is, de akarva-
akaratlanul belénk égett a káté 
Szentírásra alapuló tanítása: mind-
annyian bűnben fogantattunk és szü-
lettünk. Ez a vak lenne az a zsidó, 
akire szintén alkalmazható az a bib-
liai ige, hogy: íme, egy igazán izrae-
lita, akiben nincsen hamisság – 
ahogy azt Jézus Nátánáelnek mondta 
annak elhívásakor? 
Nos nem hiszem, hogy Jézus itt arra 
gondolt, hogy ez a vakon született és 
a szülei bűntelenek lennének, hanem 
valami másra szeretné itt kiélezni a 
válasz lényegét. Jézuson kívül senki 
sincs ott olyan, aki ne vétkezett vol-
na, vagy akiknek a szülei mentesek 
lennének a bűn alól. Viszont a hang-
súly mégsem ezen van, hanem a vá-
lasz folytatásában. És ezzel Jézus az 
emberről az Istenre akarja terelni a 
tanítványok és minden hasonló spe-
kuláns figyelmét.  

Roppant beszédes számomra 
Gyökössy Endre értelmezése, aki így 
fordítja le mai nyelvre Jézus vála-
szát: nincs értelmetlen élet! Bármi-
lyen furcsán is hangzik, de minden 
betegség Isten értelmezésében értel-
met nyer. A beteg ember általában 
többet foglalkozik Istennel, mint az 
az egészséges, aki azért nyavalyog, 
mert megint nincs mit felvennie, 
nincs egy cipője.  
Arra a beteg emberre, aki éppen a 
betegségének köszönhetően többet 
foglalkozik Istennel, mint aki egész 
életében csak kifogásokat gyárt, 
hogy neki miért nem jut ideje az Úr-
ra, arra az Isten is jobban odafigyel. 

Nincs értelmetlen élet 
 

Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétke-
zett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus így válaszolt: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van 
ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.  

 Jn 9,1-3 
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  Elmélkedés ● 

Jézus ezért nem megy el észrevétle-
nül ma sem egyetlen beteg ember 
mellett sem.  

Nincs értelmetlen élet, ahogyan 
azt Gyökössy megfogalmazza: 
„lehet, hogy valaki azért van a vilá-
gon, hogy az emberi szereteten, se-
gítségen, jóakaraton keresztül felra-
gyogjon rajta valóban az Isten di-
csősége”.  

Jézus arra tanítja itt a tanítványa-
it, hogy ne az legyen a kérdésük, 
hogy miért született ez a szerencsét-
len vakon, hanem mi lehet az Isten 
célja mindezzel. Hogy a Mester ért-
hetővé tegye válaszát, megmutatja a 
vakon Isten dicsőségét, vagy ahogy 
a válaszban fogalmaz: nyilvánvalóvá 
teszi rajta Isten munkáját. Világossá-
got gyújt egy addig, a szó szoros 
értelmében, sötétségben élő ember 
életében. Kinyitja a szemét, hiszen ő 
ezért jött, hogy a vakok szemét meg-
nyissa.    

Vajon meg tudja-e nyitni a mi 
szemünket is, hogy valóban lássunk 
és értsünk ebből a történetből? Ke-
vés olyan ember van ma közöttünk, 
aki ne kérdezte volna meg az Istent: 
miért mindez Uram? Egy vallomás-
sal tartozom nektek. Valamikor 
gyermekkoromban fogalmazódott 
meg bennem először az első nagy 
Istennek feltett MIÉRT, amikor a 
szüleim válása után megannyi ne-
hézségben és komoly megpróbálta-
tásban volt részem. Akkor azt kér-
deztem: miért tetted ezt velem, miért 
születtem én csonka családba, és 
miért nem jelentek semmit az apám-
nak? A következő nagy MIÉRTEM 
16 évvel ezelőtt tört fel belőlem, 
amikor elveszítettem édesanyámat, 
és ott maradtunk egy alig két hóna-
pos, törékeny, koraszülött kislány-
nyal: miért vetted őt el tőlem? És a 
miértek sorozata nem ért véget, mert 
két éven belül, amikor szembesül-

tünk lányunk szellemi fogyatékossá-
gával, újra perelni kezdtem: miért 
tetted ezt velünk? Miért, miért, mi-
ért? 

Hosszú vajúdás és isteni tanítás 
után értettem csak meg a mai igét: 
„hogy mindezekben nyilvánvalóvá 
legyenek Isten cselekedetei”.  
Ha nehezen is, de el kellett fogad-
nom, hogy az életem akkor fog lecsi-
tulni, amikor minden terhet leteszek 
az Ő kezébe. Azóta már nem az okot 
keresem, hanem mindezeknek a cél-
ját kutatva élem meg minden napo-
mat. És higgyétek el: nyilvánvalókká 
lettek Isten dolgai az életemben. Azt 
kívánom mindenkinek, hogy szerez-
zen az életben ilyen Isten-megta-
pasztalásokat. Ámen.  
 

●   PATAKI LEVENTE 

Halasi Mária 

Az utolsó padban 
   (regényrészlet) 
 

(...) Sánta bácsi ott ült a sarkon a virágosasztala mögött. 
Kati már megnézte magának, hogy az asztal tetejét pléh-
vel fedték be. Ilyen kéne a nagymamának is – gondolta 
elismerően. Sánta bácsi maga elé bámult, egyik lábát ki-
nyújtotta, azt, amelyik fából volt, és nem szólt egy árva 
kukkot se. Ha vevő állt meg, s a virágok felé kapdosott, 
akkor se nyitotta volna ki a száját! Nagymama ilyenkor 
már rekedtre ordítozta magát: „Diót,*gyorót tessék!” 
 Kati soha életében nem merte volna megszólítani 
Sánta bácsit, olyan mogorván ült az öreg, kopott, barna 
faszéken. A megszólítást tulajdonképpen nem is Kati 
kezdte. Ő csak állt, és tisztes távolságból méregette Sánta 
bácsit. Szerette volna megkérdezni, hol hagyta az egyik 
lábát, de hogyan is vetemedett volna ilyen kérdésre! 
Egyszercsak szél kerekedett, meglobogtatta Kati rózsás 
szoknyáját, aztán felkapta Sánta bácsi rózsaszínű 
selyempapirosait, s vitte, egyenesen a Lenin körút irányá-
ba. Kati kettőt ugrott, s a selyempapirosokat visszatette a 
pléhasztalra. 
 – Jól van – biccentett feléje Sánta bácsi, s ezzel 
elintézte a megszólítás kérdését. 
 Kati úgy érezte, hogy most már semmi akadálya 
annak, hogy a járdaszegélyre üljön, Sánta bácsi falába 
elé. Ott csücsült, és bámulta a virágokat. Egy keskeny 

szájú, henger alakú edényben vörös rózsákat tartott Sánta 
bácsi, bársonyos szirmú, mélyszínű virágokat. Kati csak 
nézte, és szomorú lett tőle. Egy picit közelebb csúszott 
Sánta bácsi falábához. Legszívesebben az ölébe hajtotta 
volna a fejét. De inkább másfelé nézett. Nem akarta látni 
a vörös rózsákat, mert már úgy megtelt bánattal, hogy 
csaknem sírva fakadt. És ha elsírná magát, mit válaszolna 
Sánta bácsinak, miért sír? Biztosan megkérdezné, ezt 
minden felnőtt megkérdezi, és határozott választ vár rá. 
Pedig nem lehet mindig megfelelni erre a kérdésre. Mert 
például mit mondhatna erre most Kati? Azt, hogy éhes? 
Két hatalmas zsíroskenyeret reggelizett. De valahogy 
mégiscsak éhes. A szíve éhes... 
 Egy másik edényben különböző színű rózsák hajla-
doztak, mert a szél meg-meglebegtette őket. Néha úgy 
egymáshoz simultak, mint Kati és Sanyó télen, mikor a 
vályogházacskába az ajtórésen át betolakodott a hideg. 
Máskor meg szétváltak a virágok, és magányosan libeg-
tek. Egy kis sárga az edény szélére hajtotta a fejét. Rövid-
re vágták a szárát, azért nem ért fel magasabbra. Felette 
egy nagy fejű fehér himbálózott gőgösen, mintha csúfol-
ná a kis sárgát. Az meg csak tűrte, hogy a fehér kevélyen 
ringatózzon. Sánta bácsi elképedve bámult rá, mikor Kati 
azt mondta: 
 – Itt van egy tiszta boríték, levélpapír is van benne. 
Adja nekem érte azt a kis sárga rózsát. 
 Sánta bácsi egy szót sem szólt, csak kiemelte a sár-
gát a többi közül. 
 Kati letette a borítékot a bádogra. 
 Hajába tűzte a virágot, és elszaladt.(...) 
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● Jegyzet 

Történt jó pár évszázaddal ezelőtt, hogy Jézus 
egyik kijelentésén fennakadva, a közelében lévő farizeu-
sok hitetlenkedve megkérdezték tőle: Talán mi is vakok 
vagyunk? Ha vakok lennétek – kapják a választ –, ha 
beismernétek, hogy vakok vagytok, nem lenne semmi 
baj. Az a gond, hogy azt állítjátok, hogy láttok…  

Indokoltnak látom az egykor elhangzott kérdést 
újból feltenni, és választ keresni rá. Talán mi is vakok 
vagyunk? – kérdezem hát, mert mi másnak nevezhet-
nénk magunkat, ha nem látjuk a nyilvánvaló dolgokat? 
Mit mondhatnánk magunkról, ha nem ismerjük fel, hogy 
hol a helyünk, és nem érzékeljük, hogy mi a feladatunk? 
Hogyan jellemeznénk azokat, akik nem veszik észre a 
segítségre szorulókat? Jézus bolondoknak és vakoknak 
nevezte a farizeusokat, és Péter apostol sem kímélete-
sebb: rövidlátóknak és vakoknak minősíti azokat, akik-
ben nincs hit, jó cselekedet, mértékletesség és szeretet. 
Talán mi is vakok vagyunk. De lehet, hogy süketek is. 
Gondoljunk csak arra, hogy halljuk-e a hozzánk intézett 
kéréseket? A panaszokat? Halljuk-e a megfáradtaknak és 
megterhelteknek megnyugvást ígérő hívó szót? Ha hall-
juk, miért nem mozdulunk? Nem értjük. Talán sérültek, 
értelmi fogyatékosok vagyunk? Vagy csak az a gond, 
hogy minden igyekezetünk ellenére képtelenek vagyunk 
megmozdulni. Talán mi is bénák, mozgáskorlátozottak 
vagyunk? Próbáljuk tagadni.  Mi nem ilyeneknek látjuk 
magunkat, nem ilyenek vagyunk. A Szentírás beszámol 

egy gazdag ifjúról, aki saját vallomása szerint megtartot-
ta a parancsolatokat, és szerette volna tudni, hogy kell-e 
még tennie valamit ahhoz, hogy elnyerje az örök életet.  
Jézus válasza világított rá a tökéletességre törekvő ifjú 
korlátoltságára, szembesítette azzal, hogy mi az ő hiá-
nyossága, mi fogyatkozott meg benne.  

Ha fogyatékkal élő emberekre nézek, akár egy 
tükörben, magamat látom. Fogyatékosságukban felisme-
rem a saját hiányosságaimat és korlátaimat. Különböző 
formában megnyilvánuló, de azonos jellegű sérülésekkel 
küszködünk. Az ő teherbírásuk, kitartásuk megszégyenít. 
Nemcsak a sport és a művészetek terén elért eredménye-
ik, hanem a szokványos életvitelük is csodálatra késztet 
és ösztönöz. Ha valaki látássérültként képes rendet tarta-
ni az otthonában, ha mozgáskorlátozottként képes hosz-
szú útra kelni, ha halláskárosultként is érti, hogy mit vár-
nak el tőle, és értelmi fogyatékosként is feltétel nélkül 
tud szeretni, akkor én – én ne lennék képes ugyanerre? A 
benne lévő hiányosság késztet cselekvésre, sarkall arra, 
hogy többet tegyek, túllépjem korlátaimat, legyőzzem 
fogyatékosságomat. Saját hiányosságával kapcsolatos 
vágyát ekként fogalmazta meg Weöres Sándor a Szembe-
fordított tükrök című versében: „Hiányosságom váljék 
jósággá benned”. Csak az írhat így, aki felismerte és 
belátta hiányosságait, aki tudja a választ arra, hogy mi is 
vakok vagyunk-e. 

●   BUSTYA SÁNDOR 

Talán mi is 
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  Irodalom ● 

Úgy emlékszem arra a napra, mi-
kor a kis bice-bóca először kocogott 
be az iskolánkba, mintha tegnap lett 
volna.(...) 

Velem egyidős fiúcska lehett, 
lenhajú, búzavirágszemű. 

Ezt ugyan csak később vettem 
észre, akkor csak azt láttam, hogy 
mind a két hóna alatt mankó van a 
gyereknek. Nem is annyira ment, 
mint inkább úgy odaugrált a tanító 
úr elé, mint a veréb. De szinte jól állt 
neki, olyan csinosan, vidáman ug-
rált. 

– Mit akarsz, fiacskám?– kérdez-
te tőle a tanító úr barátságosan. 

– Iskolába szeretnék járni – 
mondta bátran. 

– Kicsit megkéstél, gyermekem. 
– Most kerültem a városba, négy 

héttel ezelőtt. 
Nekitámaszkodott a falnak, és 

írásokat szedett elő a zsebéből. Sok 
zsebe volt – csak most vettem észre, 

milyen rongyos a ruhája. Akárhova 
nyúlt, mindenütt zsebre talált. 

– Itt vannak a bizonyítványaim. 
Három osztályt már elvégeztem. 

A tanító úr belenézett az írások-
ba, aztán megcirógatta a gyerek fe-
jét. 

– Hát az édesapád mért nem jött 
fel veled? 

A bice-bóca féloldalt szegte a fe-
jét. 

– Nincsen nekem se apám, se 
anyám. Elhaltak idegen városban. A 
nagyapám vett magához, ő idevalósi. 

– Hogy hívják a nagyapádat? 
– Küsmödi Kelemen. 
– A Gergő Küsmödije, az öreg 

Maksus unokája – zsibongott végig 
az osztályon. 

A tanító úr csöndet parancsolt, és 
azt kérdezte a gyerektől, hát az ő 
neve micsoda. 

– Pálistók Peti. De már erre a fur-
csa névre megint csak elcihegtük 

magunkat. A tanító úr is elmosolyo-
dott. 

– Éppen három embernek való 
neved van. Hol csinálok én most már 
neked helyet, mikor úgyis alig fé-
rünk? 

Egyszerre szétterpeszkedtünk a 
padokban, hogy még kevesebb le-
gyen a hely. 

– Ide nem ül! Ide nem fér! 
Pálistók Peti most zavarodott 

meg először. 
Lesütötte a szemét, és összevissza 

gyurkálta a kónya kalapját. 
– Tudod mit, fiam? – szánta meg 

a tanító úr. – Kvártélyozd be maga-
dat a kuckóba. Úgyis ott van ilyen-
kor a jó világ. 

Nagy boglyakemencéje volt az 
iskolának, annak akkora kuckója, 
hogy bálozni lehett volna benne. Az 
új deák odanézett, és szemmel látha-
tólag nekiörült. 

– Ez nagyon jó lesz – mosolyodot 
el, és indult a kvártély felé nagy 
mankókopogással. Ott aztán megla-
pult, mint hernyó a levél alatt, és 
meg se mukkant az óra végéig. Ak-
kor odakopogott a tanító úr elé, és 
engedelmet kért tőle arra, hogy őne-
ki ne kelljen hazamenni délre. Nagy-
messzire laknak, túl a városon, oda-
vissza meg se lehetne tenni az utat 
délutánig még rendes lábú embernek 
se. 

– Én pedig csak olyan bice-bóca 
vagyok – tette hozzá egy kicsit bána-
tos mosolygással. 

– Maradni maradhatsz, fiam – 
mondta aggóskodva a tanító úr – , de 
hát enned is kellene ám valamit. 

– Van mit ennem – sietett a bice-
bóca a megnyugtatással. 

Belenyúlt a ruhája egyik feslésé-
be, és kimarkolt belőle néhány szem 
kökényt. Egy szem elgurult, Cintula 
azt mindjárt fölkapta és beleharapott. 
El is fintorította a száját, úgy, hogy a 
füléig ért. 

– Tanító úr, kérem, ez nem jó – 
jelentette olyan komolyan, mintha 
csak parancsba kapta volna, hogy 
mondjon véleményt a kökényről. 
       – Jó az – mosolyodott el a bice-
bóca – , csak sok legyen belőle. A 
rigók is szeretik. 

Móra Ferenc 

A kis bice-bóca 
(részlet) 
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       Tudtam azt én is, hogy a kö-
kényt is meg lehet enni, ha megcsípi 
a dér. Valamikor még a malomház-
ban egyszer egész kalappal kaptam 
Messzi Gyurkától. Egy-két szemet 
megkóstoltam belőle, de a színe job-
ban tetszett, mint az íze. 
        „No, én nem szeretnék kökényt 
ebédelni” – gondoltam magamban 
délben, mikor a tejbetáskalevesbe 
belemerítettem a kanalamat. S arra 
gondoltam akkor is, mikor a tündér-
ke elejbém tolta a lekváros buktát. 
Kivettem egyet a tálból, és bele-
csúsztattam a ködmönzsebbe, azzal a 
hónom alá csaptam a könyveimet, és 
húzódtam kifelé az ajtón nagy léhvel
-pléhvel. Azt mondtam, énnekem 
most nagyon sietnem kell az iskolá-
ba. 
       Siettem is, hogy el ne hűljön a 
bukta, mire odaérek. 
       Persze az iskola körül most nem 
volt egy lélek sem. Csöndesen nyi-
tottam be az ajtót – hát a bice-bóca 
ott térdel a nagy tábla előtt – térde-
pelni könnyebb volt neki, mint állni 
– , és rajzol az aljára mindenféle fur-
csa talicskákat meg kis kocsikat. 
Úgy bele volt mélyedve a munkába, 
hogy észre se vett. Csak arra rezzent 
fel, mikor beültem a padba, és az 
megcsikordult alattam. 
      Hirtelen elmázolta a tenyerével a 
rajzokat, és visszasántikált a helyére, 
a kuckóba. Utána mentem, leültem a 

padkára, és odatettem kettőnk közé a 
buktát. 
        Nézte, nézte, de nem nyúlt hoz-
zá, se nem szólt semmit. Közelebb 
toltam, de már akkor nem nézett 
oda. A képeket bámulta a falon. 
       Egészen a kezéhez toltam a buk-
tát. Erre rám nézett, én meg megszó-
laltam: 

– Ezt teneked hoztam. Bukta. 
     – Tudom – mosolyodott el, és 
mindjárt bele is harapott. – Szere-
tem. 

– Ti is szoktatok buktát sütni? 
– Itten nem szoktunk. Otthon 

anyáméknál szoktunk. Édesatyám a 
lekvárosát mindig kiharapta nekem, 
mert azt nem szerette. 

Eszembe jutott, hogy a bice-
bócának nincsen se apja, se anyja. 
(...) 

Észre se vettük a nagy barátko-
zásban, hogy azalatt Veszkény Gyu-
szi is besompolygott az ajtón, és 
odaállt elébünk. 

– Hoztam neked valamit – nyúj-
tott át valami fehér papirosba csavar-
gatott holmit a bice-bócának. Mind-
járt megmondta azt is, hogy az do-
bostorta. Jó, hogy megmondta, mert 
annak még  hírét se hallottuk soha, 
se én, se a bice-bóca. 

De még azt ki se bontogatta, mire 
már Tarán Laci is ott volt egy na-
ranccsal. Egy másik fiú fügét hozott, 
a harmadik almát, a negyedik mákos 

kalácsot, kisvártatva úgy be volt te-
rítve mindenféle finom pószpásszal 
az egész padka, akár egy cukrászda-
bolt kirakata. A kis bice-bóca pedig 
zavartan kapkodott hol egyikhez, hol 
a  másikhoz: 

– Ez az enyém? Ez is az enyém? 
Mind az enyém? De hát mit csinál-
jak én ezzel a sok mindenfélével? 

Utolsónak a nagy Cintula érkezett 
meg, s mikor meglátta a kuckó körül 
a nagy sokadalmat, úgy füttyögött, 
mint nyári éjszaka a tehervonat. 

– Baj, baj – állott közénk mente-
getőzve – , de hát minálunk csak 
suhintott leves volt az ebéd, és nem 
hozhattam semmit. Hanem tudod 
mit, kis bice-bóca? Kar-tótágast ál-
lok a tiszteletedre! 

Meg is próbálta, de úgy vágódott 
hanyatt, hogy csak úgy nyekkent. 
Persze annál nagyobb nevetés lett 
belőle. S én még arra is mernék fo-
gadni a legszebb tollszáramra, hogy 
a nagy Cintula csak azért nem tudta 
megcsinálni a kar-tótágast, mert nem 
akarta. Valaki megsúgta neki, hogy a 
kis bice-bócának nem lehet nagyobb 
fájdalom a világon, mint ha valaki a 
nyomorékságát juttatja neki eszébe a 
maga nagy testi erejével. 

Mire a tanító úr megérkezett, és a 
kuckó-diák élestárába ő is becsúszta-
tott egy csirkecombot, akkorra csön-
desen ültünk a helyünkön, és buzgón 
dongottuk magunk elé a leckénket.



 

8   2018 / 4 

  Szolgálat ● 

Jézus ,,illatának” hordozása 
 

2018. március 1-jén érkeztünk a 
Havadtői Református Egyházköz-
ségbe. Megismerkedésünk után né-
hány asszonytestvérünk jelezte, 
hogy igényük van a nőszövetségi 
alkalmak megszervezésére. Öröm-
mel hallgattuk meg kérésüket, s így 
került sor az első közös nőszövetségi 
alkalmunkra, amelyen tanakodtunk, 
gondolkodtunk azon, hogyan is ter-
vezzük meg nőszövetségi munkán-
kat. Végül abban egyeztünk meg, 
hogy a következő együttlétre meg-
hívjuk Tatár Anna tiszteletes asz-
szonyt, a Küküllői Református Egy-
házmegye Nőszövetségi elnökét, s 
arra kérjük, vezessen be minket az 
egyházmegyénkben működő nőszö-
vetségi munka világába, hiszen ebbe 
szeretnénk mi is legjobb tudásunkkal 
bekapcsolódni. 

A tiszteletes asszony János evan-
géliumának 12. részéből olvasta föl 
Istennek igéjét a következőképpen: 
,,Jézus tehát hat nappal húsvét előtt 
elment Betániába, ahol Lázár élt, 
akit feltámasztott a halottak közül. 
Vacsorát készítettek ott neki, s Már-
ta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal 
együtt ülők között volt. Mária ekkor 
elővett egy font drága valódi 

nárduskenetet, megkente Jézus lábát, 
és hajával törölte meg; a ház pedig 
megtelt a kenet illatával.” 

Hiszem azt, hogy az Úristen eb-
ben az Igében küldte számunkra az 
útmutatást, hogy mit is kell nekünk, 
nőszövetségi tagként tenni ebben a 
gyülekezetben. Épp azt, amit Mária 
tesz a fenti történetben. Lássuk, mit 
is tesz ő! 

 Először is azt olvassuk, hogy a 
számára legértékesebbet viszi Jézus 
elé: az egy font igazi, drága 
nárduskenetet. Mi is, valahányszor 
összegyűlünk egy-egy nőszövetségi 
alkalomra, mindig a legértékesebbet 
visszük Jézus elé: az időnket, ame-
lyet oly nehezen tudunk beosztani, 
amelyről oly gyakran mondogatjuk, 
hogy nincs, s mégis egy-egy ilyen 
alkalomkor félreteszünk mindent, s 
megyünk az Úr Jézus elé, hogy leha-
joljunk az Ő lábaihoz, leboruljunk 
elé, s a mi szíveink drága keneteivel 
megkenjük az Ő áldott lábát. S ezál-
tal mi magunk is megerősítsük, fel-
készítsük a mi szíveinket a szolgálat-
ra. Hiszen hogyan is tudnánk mi nő-
szövetségként szolgálni ebben a 
gyülekezetben, ha nem borulnánk le 
hétről hétre az Úr Jézus lábaihoz, 
hogy feltöltekezzünk belőle a szol-
gálatra, ami nem más, mint az Ő 

drága illatának a hordozása. Hiszen 
azt olvassuk az Igében, hogy miután 
Mária megkente Jézus lábát ,,a ház 
megtelik a kenet illatával”.  

Ez a mi kettős célkitűzésünk: al-
kalomról alkalomra lehajolni Jézus 
lábához, megtisztítani, megigazítani 
a mi lelkeinket, s így feltöltekezve 
az Ő drága ,,illatát” szeretnénk hor-
dozni nőszövetségként ebben a gyü-
lekezetben.  

Ennek fényében vettünk részt az 
egyházmegyei csendesnapon is. 

Ezzel a kettős céllal gyűlünk ösz-
sze tehát hetente, áldjuk és magasz-
taljuk az Úristen drága nevét, azért, 
hogy alkalmat, lehetőséget teremt 
számunkra a közös elcsendesedésre, 
megerősödésre, szolgálatra, éneklés-
re, ahogyan az a mellékelt képen is 
látható. 

Öröm és felelősség, komoly fel-
adat számomra ehhez a nőszövetség-
hez tartozni, Isten Igéje által épülni 
és építeni. Hálás szívvel tapaszta-
lom, hogy az Úristen meghallgatja 
imáimat, s alkalomról alkalomra 
újabb gyülekezeti tagokkal gyarapít-
ja nőszövetségünket. Áldom ezért az 
Ő szent nevét, s a jövőben is azért 
imádkozom, hogy a mi Mennyei 
Atyánk gazdagon áldja meg ezeket 
az alkalmakat, nőszövetségünk tö-
rekvéseit, igyekezetét, hogy a ,,ház” 
megteljen ,,a drága kenet illatával.” 

 
●    CSÍKI ILDIKÓ 

Márták és Máriák 
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 – Intézményünkben két óvodai 
csoport működik: egy halmozottan 
sérült vagyis értelmi fogyatékkal, 
illetve autizmussal élő gyerekek és 
egy logopédiai csoport. Ez utóbbiba 
tartoznak a hallássérültek is. Ez 
esetben azonban nem a hagyo-
mányos óvoda léptékeiben kell 
gondolkodnunk, itt naponta 13 
gyerek színesíti Szivárványország 
zegzugait. Cserébe viszont szakem-
berből sokkal több van, mint a ha-
gyományos oktatásban, hiszen erre 
fokozottan szükség van. Ezért az 
óvónők mellett egyéni fejlesztő 
gyógypedagógusok, logopédus, pszi-
chológus, gyógytornász közös mun-
kája szolgálja a gyermekek fejlődé-
sét. 

 
– Milyen erősségeik vannak a 

hallássérült gyerekeknek?  
– A halláskárosultak helyzete 

kicsit más, mint a többieké, hiszen 

amennyiben nem társul hozzá egyéb 
fogyatékosság, ugyanazokkal a ké-
pességekkel rendelkeznek, mint 
kortársaik. Sokan esnek abba a 
hibába, hogy úgy kezelik őket is, 
mint az értelmi fogyatékosokat, pe-
dig ez nem indokolt. Annál is in-
kább, mert kevés az olyan gyermek, 
aki teljesen siketnek születik, a leg-
többen rendelkeznek valamilyen 
hallásmaradvánnyal, vagy legalább a 
hallás emlékével. Ez nagymértékben 
segíti őket, hogy megtanuljanak 
kommunikálni, és szájról olvasva 
megértsenek másokat. A jelbeszéd, 
mint kommunikációs eszköz, szá-
mukra elengedhetetlen, úgy is mond-
hatjuk, hogy a legfontosabb a nyelvi 
akadálymentesítés, a kommuniká-
ciós készségek fejlesztése, a szájról 
olvasási készség elsajátítása, a 
beszéd fejlesztése. 
A hallássérült gyermekek esetében 
ugyanakkor kifinomultabbá válhat a 

többi érzékszerv, ezt tudatosan 
fejlesztik-tanulják is az évek során.  

 
– Tudjuk, hogy speciális 

igényeik vannak, és a társada-
lomnak erőfeszítést kell tennie, 
hogy a sérültek is teljes értékű 
vagy minél teljesebb életet élhesse-
nek, mégis beszélni kell arról, 
hogy hasznos lehet-e egy sérült és 
ha igen, miben, hol, hogyan? 

– Természetesen ők is ugyan-
olyan értékes tagjai társadalmunk-
nak. Iskolánk büszkén tekinthet visz-
sza a több mint 130 éves múltra, 
amelynek során az ország számos 
pontjáról érkező gyermekek számára 
magyar siket közösséget teremtve 
méltóságteljes életet biztosított és 
biztosít. A hallássérült gyermekek is 
megélik a hagyományokat, csak 
másképp, az iskola néptánccsoportja 
és jelelő kórusa számos helyen bizo-
nyított már az ország több pontján. 

Elfogadni, szeretni 
A hallássérültek többsége, nem kis erőfeszítéssel ugyan, de teljes értékű, önálló életet tud él-

ni, természetesen a személyes körülmények és lehetőségek ebben sokat számítanak. Rájuk vo-
natkozóan talán még inkább érvényes, hogy el sem tudjuk képzelni a mindennapjaikat. Csak 
hogy egy példát mondjak, egyszer egy dodzsem mellett mentem el, és feltűnt, hogy valami 
nincs rendben. Percekig álltam, és néztem a tucatnyi, autókban ülő és ütköző, sugárzó arcú gye-
reket, mire rájöttem, hogy nem kiabálnak, hangoskodnak, mert hallássérültek. Egyéb tekintet-
ben pontosan úgy viselkedtek, mint a többi gyerekek. Persze ez nem meglepő, csak az ember 
nem erre számít. Amikor elvárnánk viszont, hogy csend fogadjon, akkor meglepődhetünk. 
Amikor belépünk a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájába Kolozsváron, az első 
benyomásunk az, hogy pont olyan, mint bármely más iskola, szünetekben megtelik az udvar 
élettel, zsivajjal. Magáról az intézetről érdemes tudni, hogy akár már 3 éves óvodásokat is fo-
gadnak, és 19-20 éves korig képezik a fiatalokat. Igyekeznek mindenkinek valamilyen szakmát 
megtanítani, és ritkán ugyan, de felsőfokú tanulmányok elvégzésére is felkészítik a tehetsége-
sebb diákokat. 

Interjúalanyunk Herman Anita, aki ötödik éve óvónő a Kozmutza Flóra Hallássérültek Isko-
lájának Szivárványország óvodájában. Önmeghatározásának fontos eleme, hogy hiszi: a sajátos 
nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozás a missziója. Így nem meglepő, ha ebben az intézet-
ben megtalálta a helyét, és könnyen részesévé vált a családias környezetben, kialakult valódi 
közösségnek. Esete szép példája Steve Biddulph gondolatának, aki azt mondja: „Hivatás az, 
ahol a szenvedélyeink találkoznak a világ szükségleteivel.” 

Az óvodáról a következőket meséli: 
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– Miben más az ő életük a mi-
enkhez képest? 

– Például sokan hallókészüléket 
használnak, attól függően, hogy 
mennyi a hallásmaradvány, ami se-
gítheti őket a közlekedésben, tájéko-
zódásban. A halló szülők számára is 
fontos, hogy elsajátítsák a jelbeszé-
det. A hallássérült családok esetében 
ez természetesebb közeg, hiszen ez 
az anyanyelvük. A jól beszélő hal-
lássérültek szakiskolában folytathat-
ják tanulmányaikat, és a társadalom 
aktív tagjaiként élhetik életüket. 
A tanítási-tanulási tevékenység ter-
mészetesen más, mint a többségi 
iskolai oktatásban. Fontos, hogy az 
üzenetünk valóban átmenjen, 
lefordítva jelnyelvre az ő számukra, 
és nagyon fontos, hogy mi is megért-
sük őket, hogy ne érezzék kirekeszt-
ve magukat. Ehhez a fokozott türe-
lem, odafigyelés és a szaktudás mel-
lett érző lelkület szükséges. 

 
– Mit tudnak az egészségesek 

kapni a fogyatékosoktól? 
– A csend világában, talán az 

ember megtanulhat igazán látni, nem 
csak nézni. Érdemes kipróbálni 
néha, ha a fülünk be van dugva, és 
úgy közlekedünk, úgy szemléljük a 
környezetünket, hogy a külvilág 
zaját leválasztjuk. Én személy 
szerint hálát, türelmet, odafigyelést 

tanultam, meglátni a pici dolgok 
örömét ebben a néha káosznak tűnő 
nagyvilágban. 

 
– Mennyire alkotnak zárt 

közösséget a hallássérültek, van-e 
kapu, amelyen az egészségesek is 
beléphetnek az ő világukba?  

– A mi kapunk nyitva áll, 
napjainkban több betekintést nyerhet 
bárki a hallássérültek életébe az 
iskola falai mögött is. Ami pedig a 
láthatatlan falakat illeti, a személyes 
tapasztalom ismételten az, hogy 
nyitottak, elfogadóak halló társaik-
kal. Természetesen a kölcsönös 
tisztelet, elfogadás és egymásra fi-
gyelés alapfeltétele ennek a kapcso-
latnak. 

Az iskola életében egyébként 
számos sikertörténet van, Herman 
Anita hirtelen nem is tud választani. 
Az első, ami eszébe jut, hogy van-
nak olyan gyerekek, akiknek már a 
szüleik is a köznyelven siketek 
iskolájának nevezett iskolába jártak, 
és most mind a két gyerekük itt 
tanul. A család tagjai pedig, noha 
mindannyian hallássérültek, dolgoz-
nak, sikeresen megélik a minden-
napokat és nem mellékesen boldog 
családot alkotnak. 

Ami pedig a gyerekek felől a leg-
nagyobb sikertörténetnek tűnik, az 
talán Weisz Fanni, hiszen ő úgy vált 

népszerűvé, hogy hallássérült, de ez 
nem akadályozza meg abban, hogy 
sikeresen modellkedjen, és szépség-
királynővé válasszák. Ő ellátogatott 
a kolozsvári iskolába is, és sok 
gyereknek példaképévé vált. Ugyan-
akkor nem feledkezhetünk meg arról 
a diákról sem, aki ugyan nem itt 
tanult, de most harmadéves az orvosi 
egyetemen. 

 
– Melyek a legfontosabb 

területek, ahol a társadalomnak 
tennie kellene valamit, ahhoz, 
hogy az ő életük könnyebb legyen? 

– Ez esetben könnyű megfogal-
mazni, egyetlen dolog szükséges, de 
az nagyon. Az elfogadó és motiváló 
szeretet csodákra lehet képes!  
 
A kolozsvári közösség erre jó példa, 
hiszen az ott felnövő gyerekek, ép-
pen az elfogadó légkör segítségével 
kiváló eredményeket érnek el. 
Ugyanakkor, ők is meg tudnak taní-
tani bennünket arra, hogy miképpen 
kell elfogadnunk a másságot. vagyis 
közvetlen haszonélvezői lehetnek a 
szeretetnek, egysersmint kiváló taní-
tómesterei is ennek a képességnek. 
 

•    KORONDI KINGA 
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A Gecse utcai idősek tor-
naórájára mentem el. Nem 
véletlenül. Noha a jelenlegi 
lap témája a fogyatékosság és 
nem az időskor, úgy gondol-
tam, hogy az időskor is vala-
miképpen kapcsolódik a fo-
gyatékossághoz. Hiszen min-
den idős megérzi egy idő 
után, hogy képességei korlá-
tozottá válnak. Hogy nem tud 
már úgy teljesíteni, mint ko-
rábban, vagy mint a többi em-
ber. Természetesen egyénen-
ként változó, hogy kit meny-
nyire és hogyan érintenek az 
időskori nehézségek.  
 

Demeter Éva egyike a tornaórák-
ra járó életvidám hölgyeknek. 

– Engem is érint, mert a hetvene-
dik évemnek megyek neki. Tavasz-
szal volt két szemműtétem, bizonyos 
fokig az is az időskor egyik hozadé-

ka. Ebben az időszakban én magam 
is segítségre szorultam, és nagyon 
jól fogott akárki részéről a felém 
kinyújtott kéz. Ez az egyik, a másik 
pedig, hogy a kezeimet már nem 
tudom használni, egy hagymát már 
nem tudok felvágni. És akkor ki-
egyensúlyozni ezt a hiányosságot, 
tornásztatom. Az öregedéssel együtt 
jár, hogy minden berozsdásodik, s 
azért vagyunk itt, tornászunk, hogy 
megmozgassuk minden ízületünket, 
porcikánkat. 

Bükkösi Katalin a jó csapat miatt 
jár tornára. Ő azt mondja, hogy hiá-
ba volt mozgékony, ma már érzi, 
hogy öregedik: 

– Szeretek gyalogolni, tornásztam 
is és persze rosszulesik, hogy most 
ha lehajolok, mikor felegyenesedek 
megszédülök. Már nem tudok úgy 
mozogni, de el kell fogadni, mert 
minden évet, ami eltelt, megérzünk 
már. 

– 75 éves leszek hamarosan. Vol-
tak műtéteim, és nehezen mozogtam, 
de sokat segít a torna – ezt már Nagy 
Irma mondja. 

Vincze Mária pedig meglátja az 
öregedés vidámabb oldalát is: 

– Az öregedés van, amikor zavar, 
de olyan is van, amikor szórakoztat. 
Nevethetek azon, hogy elfelejtek 
dolgokat. 

A fiatalok azt hiszik, mondják a 
hölgyek, hogy az emberek mindig 
olyanok, mintha fiatalok lennének. 
De ez nem így van. Az embereknek 
nem csak az éveik száma szaporo-
dik, hanem ezzel együtt jár, hogy 
napról napra nehezebb a korábban 
egyszerű feladatokat elvégezni. Már 
nincsenek olyan erőben, már nem 
olyan az egészségük sem. S hogy ezt 
miként lehet méltósággal viselni? 

Nehéz. Az öregedés egy művé-
szet, de úgy kell odaállni, hogy ez 
van, és ehhez kell alkalmazkodni. 
Segíts magadon, és az Isten is meg-
segít – mondja Demeter Éva. 

Bükkösi Katalinon az segít, hogy 
nem hagyja magát.  

– Igyekszem. Van egy idős, 86 
éves anyósom, neki is mondom, 
hogy nem szabad elhagyja magát. 
Nem mondom, mert ami fáj, az fáj, 

Még szükség van rám 
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ezt el kell ismerjük, és ezzel együtt 
kell éljünk. De bennünk kell legyen 
akaraterő, hogy ennek ellenére ne 
hagyjuk el magunkat. 

– Korábban azt gondoltam, hogy 
az idősek csak teszik magukat, és 
nem is fáj annyira, mint ahogyan 
elhagyják magukat. De most már 
másképpen látom ezt. 

Abban mindannyian egyetérte-
nek, hogy az időskorba való belépés 
nem jelenti, azt, hogy haszontalanná 
válnának.  

– Én úgy érzem, – mondja Deme-
ter Éva – hogy szükség van rám, 
mert két unokámmal lakunk együtt. 
Ha nem is tudok fogni, de el tudok 
menni értük az iskolába, hazahozom 
őket, irányítom a tevékenységüket, 
és ők akkor annyiban segítenek ma-
gukon, hogy cipelik a táskájukat. Én 
nem tudok ilyesmit felvállalni. Mi-
kor legelőször a kezembe akarta adni 
az unokám, mondtam neki, hogy az 
a tied és vigyed és nem volt gond. 
Ha kell, kiállok, játszom velük, és ez 
duplán jó, mert ők is mozognak, én 
is mozgok. 

Vincze Mária is örömmel meséli, 
hogy elég aktív, és hogy maximáli-
san besegít az unokák rendezésébe. 

Nagy Irma sem érzi haszontalan-
nak magát: 

– Eljárok, és az unokáimnál segí-
tek, kórusba járok. Nagyon sokat 
számít, a társaság, hogy van miért 
felkelni, és kimenni. Sokat számít, 
ha az ember akar és próbál. Ha elbú-
sulom magamat is segít, mert akkor 
az unokáim felvidítanak. Igaz, meg-
mondják azt is, hogy már nem vagy 
fiatal. de ezt már nem lehet vissza-
csinálni. 

Demeter Éva kicsit meglepődik, 
mikor azt kérdezem tőle, hogy mik 
az időssé válásban a pozitívumok: 

– Olyan sok pozitívumot nehezen 
találok… De hát a tapasztalat, hogy 
sok év során összegyűlt és ezzel pró-
bálom könnyíteni a helyzetet, hogy 
elfogadjam az öregedést. Annak ide-
jén az én nagymamám is keresztül- 
ment ezen. Akkor nem értettem, de 
most már megtapasztaltam, de úgy 
állok hozzá, hogy amit tudok, meg-
csinálok. Ma már nem készítek nagy 
terveket. Ha valami ma nem jön ösz-

sze, majd összejön holnap, s ha nem, 
holnapután. Ez is egy pozitívum, 
hogy elfogadom, a tűrőképességem-
nek határai vannak. De a programot 
és határidőt én szabom meg, ezt el 
kell fogadni. 
Vincze Mária más dolgokat hangsú-
lyoz: 

– Érzem azt, hogy ahogyan viszo-
nyulok az idős emberekhez, az ren-
geteget változott. Most jobban meg-
értem mindenféle szempontból, és ez 
igaz a fogyatékosokra is. Másképpen 
tekintek a szenvedésre és a korláto-
zottan élőkre. 
 

– Minden korlátozottságot ne-
héz elfogadni. Honnan van ereje 
hozzá? 

– Nem tudom, a jó Istentől. Ezt ő 
adja, hogy a korom ellenére még 
tudok adni, még van bennem, amit 
adjak, és szükség van rám. Van, 
hogy belegondolok: mi lenne, ha én 
szorulnék rá segítségre, de igyek-
szem fitten tartani magam. Persze 
fontos, hogy legyen valaki mellet-
tünk, és amíg van egy férj  vagy gye-
rek, unoka, olyan valaki, aki szeret, 
akit szerethetünk, addig rendben 
vannak a dolgok. 

 

•    KORONDI KINGA 

 
 

La vita e bella 

 
Egy hotel vendéglőjében történt. Éppen felhős, borongós novemberi nap volt, olyan, hogy talán még a Napnak 
sem volt kedve előbújni a felhők mögül. 
Mindenki álmosan eszegette a reggelijét, iszogatta a kávéját. Már napok óta titkon figyeltem a szomszédos asz-
talnál ülő házaspárt, elragadó kislányukkal, aki Down-szindrómával él, de úgy tud nevetni, mint kevesen. Las-
sanként rászokunk, hogy reggelenként egymásra mosolygunk, aztán azon a nap, éppen reggeli előtt, odapende-
rült elém, huncutul rám mosolyogott és azt mondta nagyon határozottan: 
– Ma van a születésnapom!... – Aztán még mielőtt magamhoz tértem volna a meglepetéstől, de már pörögtek a 
képek a fejemben, hogy miként köszöntsem fel, meg egyáltalán, miként reagáljak erre, hozzátette –… legalábbis 
azt hiszem! – és a mosolya előcsalogatta még a Napot is.  
Igazán egyszerű dolog, hiszen semmi több nem történt, de egész napra boldoggá tett bennünket. Mert az élet 
szép! 
                 K2 

 

„az időskorba való belé-
pés nem jelenti azt, hogy 
haszontalanná válná-
nak.”  
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● Egyház 

Önmagunk meghatározásának, 
másokhoz való viszonyulásunknak 
kiindulópontja az, hogy mindnyájan 
emberek vagyunk, Isten képmását és 
Lelkét hordozzuk. Ez a legfőbb, leg-
belsőbb értékünk. Gazdasági helyze-
tünket, külső megjelenésünket, épsé-
günket, egészségünket tekintve le-
hetnek különbségek közöttünk. Akár 
negatív előjelűek is. Lea gyenge sze-
mű volt, Mózes dadogó, Mefibóset, 
Jónatán fia mindkét lábára sánta, a 
súnémi özvegyasszony pedig nincs-
telen. Egyikük esetében sem bünte-
tés ez, hanem adottság. A testi hiá-
nyosság (vagy a szegénység) szem-
betűnő vonás lehet, de senkinek sem 
a legfontosabb jellemzője. Az ember 
nem azonos fogyatékosságával. 

Isten örökkévaló attribútuma, 
tulajdonsága az irgalom, és ugyanezt 
a viszonyulást várja tőlünk is. A sze-
gények, jövevények, kiszolgáltatot-
tak védelme határozottan jut szóhoz 
a törvény magyarázatában (2Móz 
22,20-23). Tudjuk, a törvény első-
sorban azokat kötelezi, akik cselek-
vési helyzetben vannak. A valami-
lyen ok miatt hátrányban levők, testi 
fogyatékkal élők támogatása hozzá-
tartozik emberi mivoltunkhoz, Isten-
től kapott méltóságunkhoz és éle-
tünk kiteljesedéséhez.  Igazából köl-
csönös segítségnyújtásról van szó. 
Egymásra vagyunk utalva. Nem tu-
dok úgy adni, hogy ugyanakkor ne 
kapnék én is. Az odafordulásban a 
testi-lelki erő és gyengeség különös 
kölcsönhatása valósul meg. Ennek 
értelmezésében, gyakorlásában sok 
követendő és elvetendő példát szol-
gáltat a történelem. Saját hozzáállá-
sunk is.  

Minden baj, betegség, erőtlenség 
a halál árnyéka völgyének kísérője-
lensége, és mint ilyen egyszer majd 
végleg eltöröltetik (És 35,5-6).    
    Az Újszövetségben még nyomaté-
kosabb a parancs a gyengék, a kicsik 

felkarolására. Krisztus mennyei 
megbízatásának, messiási küldetésé-
nek legfontosabb ismérvei ezek: 
megnyitja a vakok szemeit, meggyó-
gyítja a bénákat, leprásokat, felemeli 
a lesújtottakat, a szegényeknek az 
evangéliumot hirdeti. Közösséget 
vállal velük. Szíven érinti szenvedé-
sük: melléjük áll, megérinti és meg-
gyógyítja őket, könyörül rajtuk. Tár-
suk lesz azoknak, akiknek nincs em-
berük (hogy szabadító Krisztusuk 
mindig legyen), és elesettségükben 
magukra maradtak. Szenvedésében, 
passiójában – amikor bekötötték a 
szemét, szájba verték, ruháitól meg-
fosztották, keresztre verve mozgás-
képtelenné tették – maga is közéjük 
számláltatik. Krisztus követőiként 
feltétlenül el kell jutnunk azokhoz, 
akik ilyen nehézségekkel vívódnak. 
Éheztem és ennem adtatok. Akik 
nem veszik észre, (Uram, mikor lát-
tuk?), azok nem jó úton járnak. Az 
önző, a gőgös ember nem találkozik 
senkivel, akinek segítenie kellene. 

Pál apostol hitvallásának szerves 
része az (maga is tövist hordozván 
testében), hogy igyekezett megemlé-
kezni a szegényekről (Gal 2,10). 
Jézusnak a nagy vacsoráról szóló 
példázata szerint (Lk 14,15-24) Isten 
országába külön meghívást kapnak a 
szegények, vakok, nyomorékok, sán-
ták. Ott majd nem lesz fájdalom, 
jajszó, mert „az elsők elmúltak” (Jel 
21,4).    

Be kell látnunk, hogy lelki érte-
lemben véve mindnyájan a vakság, 
némaság, bénaság tüneteit hordoz-
zuk: nem látjuk meg azokat, akiknek 
szolgálnunk kellene, nem halljuk 
meg Isten szavát, és képtelenek va-
gyunk a jó cselekvésére. Mindnyájan 
kegyelemre szorulunk, és szüksé-
günk van arra, hogy egymás hite 
által épüljünk.  

A testi hátrány általában élesebbé 
teszi a lelki képességeket. Megdöb-

bentő vallomásokat lehet olvasni pl. 
tolószékbe került emberekről, akik 
így közelebb kerültek Istenhez, éle-
tük értelmének felismeréséhez. Érzé-
kenyebbekké, megértőbbé váltak az 
embertársak problémái iránt. Moti-
vációs erőforrások lettek mások szá-
mára. Nem olyan régi a történet: 
elkeseredésében öngyilkossági gon-
dolatokkal vonatra szálló fiatalt egy 
mozgássérült útitársa győzött meg 
arról, hogy válassza az életet. 

Jó megkérdeznünk: mennyire 
lesz gyakorlattá gyülekezeteinkben, 
közösségeinkben a hátránnyal küsz-
ködő embertársak támogatása. A 
családok szintjén ez többnyire jól 
működik. Nincs tartózkodás, idegen-
kedés, védekezés. (Tolókocsis társát 
emelő gyereket kérdezett meg egy 
járókelő: nem nehéz neked ez a 
súly? Bölcs válasz érkezett: ez nem 
súly, hanem a testvérem.) A társada-
lomban és egyházunkban azonban, 
úgy vélem, komoly szegénységet és 
fogyatékosságokat észlelni ezen a 
szolgálati területen. A mai világ sze-
mében az számít értékesnek, aki – 
saját megítélése szerint – jól teljesít. 
Isten egészen más mértékkel mér. 
Egyházunkban ezt a magasabb 
szemléletet, indulatot, lelkületet kell 
érvényre juttatni. Nincs mindenütt 
mód az intézményes segítségnyújtás 

Felnőni szeretetben  
a kicsiknek való szolgálathoz 
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feltételeinek megteremtésére, de 
fontos az odafigyelés, a nyitottság, a 
befogadás. Lehetne egy ilyen ünne-
pünk: testi fogyatékkal élők vasár-
napja. Egész évben ennek lelki vál-
tozatát futtatjuk, nemde? 

Tudatosítani kellene: nagyobb 
kereszt hordozására elhívott testvé-

reink nem csökkent értékűek, ellen-
kezőleg: többletet képviselnek. Nem 
lehajolnunk kell hozzájuk, hanem 
felnőnünk ahhoz, hogy úgy tekint-
sünk rájuk, mint Krisztus követeire 
köztünk. És igyekeznünk – minden 
értelemben – akadálymenetessé ten-
ni a találkozást velük, bekapcsolni 

őket a közösségbe. Így szolgálhatjuk 
Krisztust, és lehetünk együtt gazda-
gabbak.        

•    DOMAHIDI BÉLA     

A magyar Közoktatási törvény 
meghatározza az „integrációs felké-
szítés” fogalmát: „…melyben a szo-
ciális helyzetükből és fejlettségükből 
eredő hátrányok ellensúlyozása cél-
jából részt vevő gyermekek, tanulók 
a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt, azonos óvodai csoportban, 
iskolai osztályban, osztálybontás 
esetén azonos csoportban vesznek 
részt a foglalkozáson, illetve tanul-
nak, oly módon, hogy az érintett 
gyermekeknek, tanulóknak a többi 
gyermekekhez, tanulókhoz viszonyí-
tott aránya nem haladhatja meg a 
jogszabályban meghatározott mérté-
ket” (121. § első bekezdés 16. pont-
ja) 

A fogyatékkal élő fiatalokra és 
gyerekekre irányuló támogatások és 
szolgáltatások kiemelt figyelmet 
fordítanak az önállóságra való neve-
lésre, és nem utolsósorban a társa-
dalmi integrációra. Olyan feladatok-
ra összpontosítanak, amelyek lehető-
ségeket teremtenek az önálló életvi-
telhez szükséges készségek és ké-
pességek elsajátítására és fejlesztésé-
re. Erre olyan környezetben, intéz-
ményben kerülhet sor, ahol a gyere-
kek osztályon belüli létszáma ala-
csony, valamint az intézmény ren-
delkezik megfelelő szakemberekkel: 
logopédusokkal, gyógypedagógu-
sokkal, pszichológusokkal stb. 

Jelen pillanatban a romániai Köz-
oktatási törvény értelmében a szülők 
beírathatják enyhe vagy súlyos fo-
gyatékkal élő gyereküket a normál 
iskolába. Minden gyereknek joga 
van a saját körzetéhez tartozó oktatá-

si intézményben tanulni. Ha a gye-
rek nem zárkózik fel, és több éven át 
megbukik, akkor már csak a külön-
leges oktatásban vagy a Második 
esély nevű oktatásban vehet részt. 

A szülőknek kötelessége és fele-
lőssége a fogyatékkal élő, tanulásza-
varos, szenzoriális akadályokkal 
küszködő gyereküknek iskolairányí-
tási bizonyítványt kiváltani, amelyet 
a Megyei Neveléslélektani és Erő-
forrás Központok bocsátanak ki. 
Érvényessége egy iskolai ciklusra 
vonatkozik. Ez a bizonylat előírja, 
hogy a fogyatékkal élő, tanulási 

problémákkal küszködő gyerek spe-
ciális vagy normál oktatásban része-
sülhet. Munkám során gyakran 
szembesültem két sajátos helyzettel: 
olyan gyerekeket integráltak, buká-
sok miatt, speciális oktatásba, akik 
normál intelligenciaszinttel rendel-
keztek, és a másik véglet, amikor 
súlyos fogyatékkal élő gyerekeket 
integráltak normál oktatásba. Szülői 
beleegyezés és kérés nélkül nem 
lehet speciális oktatásba irányítani a 
gyereket, még ha a helyzet ezt meg 
is kívánja. 

Az esélyegyenlőség és az integrá-
lás európai értékrendje proszociális 
irányultságú egy olyan társadalom-
ban és országban, amelynek jól mű-

ködő szociális szférája van, és min-
den oktatási intézménye felkészült 
arra, hogy kiegyensúlyozott és meg-
tartó szociális hálót biztosítson a 
sérült gyerekeknek. 

A fogyatékkal élő gyerekek nor-
mál iskolákba való integrációja 
hasznos, mind a sérült gyerekek szá-
mára, mind az osztálytársai számára; 
azonban csak akkor érünk el látható 
és mérhető eredményeket, ha az 
mindenkinek jó; ha az iskola, mint 
intézmény, integrálás-orientált, az 
osztálytársak és szüleik többsége 
pozitív hozzáállást tanúsítanak, a 
tanárok és tanítók is elfogadóak, és a 
szükséges szakemberek is jelen van-
nak az iskolai környezetben.  

A Megyei Neveléslélektani és 
Erőforrás Központok által kiállított 
iskolairányítási tanúsítvány kiállítása 
után a tanítók és tanárok egy, a gye-
rek szintjének megfelelő, alkalma-
zott tantervet, valamint egy egyéni 
intervenciós tervet kell kidolgozniuk 
a sérült gyerekek számára. A cél 
nem az, hogy a sérült gyereket a töb-
bi szintjére fejlesszük, hanem  
(akárcsak az egészségesek esetében 
is) a tanítási órákon az kell fontossá 
váljon, hogy önmagához képest min-
den gyerek előrelépjen, és lehetőleg 
olyan készségei és képességei fej-
lődjenek, amelyekre neki a legna-
gyobb szüksége van, és elősegítse a 
minél jobb társadalmi integrációt és 
önálló életvitelt. 

Az integrált oktatásnak az a leg-
főbb irányultsága, hogy a sérült gye-
rek ott legyen a normáltöbbségi is-
kolában, de ezt ne kudarcként élje 

Együtt élni és tanulni 

 
„az kell fontossá váljon, 
hogy önmagához képest 
minden gyerek előrelépjen” 
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● Pszichológia 

 A kegyelem csillagjegyében 

        
 A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, 
horoszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében : „Mint 
vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt 
neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, 
amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, 
fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett 
volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdal-
mainkat hordozta.” (Ézs 53,2-4a.)  
 

Január 
„Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat 
megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből 
nem fogy ki a víz.”( Ézs 58,11)  
 

Február 
„Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is – jót cselekedve – 
ajánlják lelküket a hű Teremtőnek.” (1Pét 4,19) 
 

Március 
„De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm 
erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel di-
csekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2Kor 12,9) 
 

Április 
„Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellensége-
im ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti 
el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotása-
it!” (Zsolt 138,7-8) 
 

Május 
„Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem.”  
(Zsolt 119,81) 
 

Június 
„Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a 
reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak 
bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor.” (Zsolt 146,5-6) 
 

Július 
„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a pró-
bát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.
(Jak 1,12) 
 

Augusztus 
„Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségein-
ken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, 
kivéve a bűnt.” (Zsid 4,15) 
 

Szeptember 
„Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. 
Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott.” (2Sám 
22,7)  
 

Október 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok ter-
helve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) 
 

November 
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbo-
csátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja 
életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.” (Zsolt 103,2-4) 
 

December 
 „Jézus így válaszolt nekik: Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket 
hallottok és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, 
és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az 
evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.” (Mt 11,4-6) 

meg, és ne éleződjön az ki, hogy ő keve-
sebbet tud a többiekhez képest. Az integ-
rált oktatás legfontosabb célja az egyéni 
fejlesztés és a (fizikai, érzelmi) biztonság 
kialakítása az adott osztályban; majd, miu-
tán a gyerek megszerezte azt a biztonságot 
is, és elhiszi magáról azt, hogy ő is meg 
tudja csinálni, akkor már merni fog és tel-
jesíteni fog a normál osztályban is. 

A normál oktatásba integrált sérült gye-
rekek egyéni fejlesztéséről gyógypedagó-
gus kellene gondoskodjon, aki bizonyos 
órákról kihozza a diákot, és külön foglal-
kozik vele, vagy bent van vele az órákon. 
Azonban ez nálunk nem tud így működni, 
mivel Maros megyében jelen pillanatban 
csupán körülbelül 15 iskolában tevékeny-
kedik kisegítő tanár vagy gyógypedagó-
gus. Átlagban maximum 12 sérült gyerek-
kel kellene foglalkoznia hetente, azonban 
valóságban ezt a számot messzemenően 
meghaladja, így sajnos minden gyerekkel 
csak hetente egy óra fejlesztő tevékenysé-
get tarthat. Ezért az iskolaválasztásnál azt 
kell megnézni, hogy mi a jó a gyereknek. 

Óvodában a tantervek és a követelmé-
nyek még olyanok, hogy a sajátos nevelési 
igényű, akár autista vagy értelmi fogyaté-
kos is, könnyebben elvan a többi gyerek 
között, és nem látványos a lemaradás. Az 
előkészítő osztályban sem olyan magasak 
az elvárások és a követelmények, de a na-
gyobb osztályok követelményeinek már 
nem tudnak megfelelni. Minél inkább sé-
rült a gyerek, ahogy telnek az évek, és egy-
re magasabb szintű osztályokba jár, annál 
nagyobb a szakadék, egyre inkább kilóg a 
sorból. Ha minden órából is csak tíz percet 
szán rá a tanár, akkor is annyira sok min-
dent kéne megtanítania annak a fogyaték-
kal élő gyermeknek, hogy az csak egy 
csepp a tengerben. Egyéni meglátásom 
szerint, ha a sérült gyerekek szülei minél 
egészségesebb és fejlesztő környezetet 
szeretnének gyerekük számára, egy ilyen 
szociális szolgáltatások szempontjából 
gyengén fejlett és hiányosan felkészült 
oktatási rendszerben, próbáljanak olyan 
iskolai intézményeket választani, ahol a 
létszám kicsi, és az oktatók elfogadóan 
viszonyulnak a speciális nevelési problé-
mákkal küszködő gyerekekhez. 

•    PÁPAI ANNAMÁRIA 
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Gyerekoldal ● 

 Az evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus bejárta egész Galileát, tanított, gyógyított és hirdette, hogy eljött Isten 
országa. 
Az alábbi igeversben megtaláltok néhány betegséget, amelyet Jézus meggyógyított! Ehhez azonban meg kell ismer-
nünk azt az ábécét, amelyet egyik fajta fogyatékkal élők használnak ma. 

Fejtsd meg az igeverset a „Braille ABC” segítségével! Kik írnak-olvasnak ezzel az ábécével? 

Jézus Kapernaumban hirdette az igét. Nagyon sokan gyűltek össze, hogy hallgassák őt. Egy bénát akartak a barátai 
hozzá vinni, de nem tudtak bejutni a házba a sokaság miatt. Ők azonban nem adták fel, kibontották a háztetőt és leen-
gedték a barátjukat Jézus lába elé. Látva a hitüket, először megbocsátott a bűneit, majd meggyógyított a bénát. (Mk 
2,1-12)  

Mi hogyan tudjuk fogyatékkal élő társainkat Jézus elé vinni?  

Kitalálod, ha a pontok helyére beírod a megfelelő magánhangzókat! 
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► Világimanap. A Világimanap
egy olyan egyszeri alkalom az évben, 
amikor egy egész estét szentelünk 
valamely ország alapos megismeré-
sének. A Világimanapot a világ min-
den táján, minden évben ugyanakkor, 
egy szerre, egy időben rendezik meg 
a kisebb-nagyobb közösségek – már-
cius első péntekén. A mozgalom 
mottója: "Informáltan imádkozni, 
imádságban cselekedni!", azaz 
egymás jobb megismerése azért, 
hogy minél pontosabb imádságokat-
fogalmazhassunk meg, és tevőlege-
sen segíthessünk egymásnak. 

A 2019. március 1-jei Világi-
manap programját a szlovén asszo-
nyok állították össze. A Lukács 
14:17 igeszakaszt fókuszba helyező: 
„Jöjjetek, mert már minden készen 
van!” című program a társadalmi 
periférián élőkre irányítja figyel-
münket. Az idei program azért 
különleges számunkra, mert egy  
közeli, európai ország asszonyai 
készítették el, akiknek hétköznapjai, 
problémái egészen közel állnak a 
miénkhez.  

Idén így talán még a szokásosnál 
is könnyebb átadnunk magunkat a 
témának, átéreznünk az élethely-
zeteiket, és imáinkban hordozni őket.

● Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége második 

alkalommal hirdet pályázatot gyülekezeti nőszövetségek részére 

KERT AZ ÉDENBEN 
címmel. 

A pályázat célja: esztétikus virágoskertek, parkok kialakítása a 
templomok, parókiák, gyülekezeti termek körül. 

A pályázatelbíráló bizottság a templom, parókia, gyülekezeti 
terem körüli terület, az utcáról látható terasz, előkert, belső kert 
rendezettségét, homlokzaton elhelyezett virágok, kompozíciók 
gondozottságát, fák, cserjék, virágok, gyepfelületek állapotát, a 
növényválasztás harmóniáját, színességét és közvetlen környeze-
tébe való illeszkedését értékeli. 

A pályázatnak három értékelési szakasza van: 

Az első értékelési szakaszban a pályázó készít fényképeket 
ugyanarról a pályamunkáról, és azokat elektronikus vagy nyomta-
tott formában eljuttatja a pályázatelbíráló bizottsághoz 2019. má-
jus 31-ig.  

A második szakaszban 2019 július–augusztus folyamán, az ér-
tékelő bizottság előre egyeztetett időpontban a helyszínen megte-
kinti a pályamunkákat. A szemle során fényképeket készít, ame-
lyeket a nőszövetség honlapján és Facebook oldalán tesz közzé: 
(https://www.facebook.com/search/top/?q=noszovetseg%
20egyhazkerulet) 

A harmadik szakaszban újra a pályázó készít fényképeket 
ugyanarról a pályamunkáról és azokat elektronikus vagy nyomta-
tott formában eljuttatja a  bizottsághoz 2019. december 31-ig.  

A legeredményesebb pályázatot megvalósító személy vagy 
csoport értékes jutalomban részesül. A nyertes kihirdetésének idő-
pontja: 2020. július 11-e, bonyhai kastélynap.  

Jelentkezni a lelkészi hivatalokban található pályázati űrlap 
kitöltésével és megadott címre történő eljuttatásával lehet. 

A pályázati részvétel díjtalan.  

A legszebb pályamunkákat díjazzuk! 

A pályázati űrlapokat a kukulloreformatus@gmail.com e-mail 
címre, vagy az Oficiul Protopopial Târnava, 547535 – 
Sângiorgiu de Pădure, str. Rozelor, nr. 130/b, jud. Mureș posta-
címre, Székely Ella bizottsági tagnak kell elküldeni.  
Pályázási határidő 2019. március 31. 

Kreatív munkálkodást és sikeres pályázást kívánunk! 
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A Tisztelt Rejtvényfejtő ez alkalom-
mal a jeles lelkigondozó, Gyökössy 
Endre egyik nagyon hasznos taná-
csát ismerheti meg. 
„Olykor talán jobb volna ha…” 
 
Vízszintes:  
 
1. A tanács első részlete, 12. Jákob-
nak ez az új neve népének is nevévé 
lett (1Móz 32), 13. Ókori tartomány 
az Adriai-tenger keleti partvidékén 
(Róma 15), 14. Bátorkodik, 15. Za-
varos láz! 17. Első királyunk fia, 
kihez híres Intelmeit intézte, 18. 
Arad megye autójelzése, 19. A ta-
nács folytatása, 20. Soha egynemű 
hangzói, 21. A sánc kezdete! 22. Az 
ilyen törpét üzletben árulják, 24. 
Buddhista szerzetes, 26. E helység 
közelében állította fel Sámuel a híres 
emlékoszlopot (1Sámuel 7), 27. Me-
zőségi Etelka, 28. Zsargonban vala-
mi nagyon nagy, 29. Vissza: fojtó 
szagú, mérgező gáz, 30. Eldob, 31. 
Tüzelj, 32. Udvariaskodó megszólí-
tás, 33. Ilyen vágy is van, 34. Ez az 
állomás csupán pár évtizede létezik, 
35. Erről a mondás szerint nincs ér-
telme vitatkozni, 37. Mese kezdete! 
38. Búzadara, 40. Sör tájszólásban, 
41. Híres öböl a Fehér-tengerben, 
44. Apjától ezt kérte ki a tékozló fiú 
(Lk 15). 
 
Függőleges: 
 
1. A Galata 5: 22 szerint ez a Lélek 
első gyümölcse, 2. Határtalan merre! 
3. Jelen időben, 4. Összevissza hí-
mez! 5. Az ilyen olajat főleg a koz-

metikai ipar használja, 6. Téli sport, 
7. Jézus kereszten mondott szavai-
nak egyike (Mt 27), 8. Rejtett ma-
lom! 9. A fogoly Pált itt tették át a 
Rómába tartó hajóba (ApCsel 27), 
10. A Hóreb hegy dereka! 11. Muta-
tószó, 12. A keresztyén hit lélegzete, 
16. Táplálékunk jelentős része ilyen 
eredetű, 19. Osztrák, thaiföldi és 
svéd autójelzés, 21. Vissza: írott szö-
vegben hangsúlyozást jelent, 22. A 
beépített tanács befejező részlete, 
23. Csúnya régies kifejezéssel, 25. 
Személyes névmás, 26. Hivatalok-
ban még mindig van belőle, 28. …
bájos, azaz varázslatos, 29. Két tárgy 

közötti keskeny hézag, 31. A Szö-
vetség ládájának másik neve: …láda 
(Józsué 3), 32. A szórakozott ember 
rossz szokása, 34. Barlang régies 
neve, 36. Olasz folyó Róma és Ná-
poly között, 38. Félig még gyerek! 
39. Korlátlanul házasul! 40. A dúr 
hangsor ötödik hangja, 42. Nótarész-
let! 43. Zamat, 45. Azonos mással-
hangzók. 
A csillaggal jelzett kockába kétjegyű 
mássalhangzó írandó. 
 
Beküldendő: vízszintes 1, 19, füg-
gőleges 22. 

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 

● Receptek 

Citromos gyors becsinált leves 
 
Hozzávalók: 4 ek. vaj, 600 g csirkemell filé, 2 közepes 
db vöröshagyma, 2 evőkanál finomliszt, 750 ml szárnyas 
alaplé, 750 ml tej, 500 g csiperkegomba (apró), 300 g 
fagyasztott zöldborsó, 100 g habtejszín, 3 db tojássárgá-
ja, só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 2 ek. citromlé 
Elkészítés: A húst megmossuk, falatnyi darabokra vág-
juk. A hagymát meghámozzuk, apróra vágjuk. A gombá-
kat megtisztítjuk, majd nagyságuktól függően ketté- 
vagy négybe vágjuk. 
A vajat felforrósítjuk, a húst kb. 5 perc alatt körben meg-
pirítjuk, rászórjuk a hagymát, további 3 percet sütjük. 
Sóval, borssal fűszerezzük. 
Megszórjuk a liszttel, további 1-2 percig pirítjuk, majd 
felöntjük a tejjel és levessel, felfőzzük, kb. 15 percig 
főzzük. 
Hozzáadjuk a zöldborsót és a gombát, további 5-10 per-
cig főzzük. Sóval, borssal és citromlével ízesítjük. A 
levest levesszük a tűzről, és hozzákeverjük a tejszínnel 
elkevert tojások sárgáját. 
 

Csirkés csusza 
 
Hozzávalók: 40 dkg csuszatészta (makaróni), só, bors, 
60 dkg csirkemell, 6 dkg vaj, 25 dkg trappista sajt (a fele 
füstölt is lehet), 3 dl tejföl, petrezselyem. 
Elkészítés: A tésztát enyhén sós vízben kifőzzük. A csir-
kemellet kockákra vágjuk, megsózzuk és megborsozzuk. 
A húst a vajon pirosra sütjük.A sajtot lereszeljük, majd a 
tejföllel, a petrezselyemmel és a hússal együtt a tésztával 
összekeverjük. Azt a vajat is belecsorgatjuk, amiben a 
hús sült.Egy tűzálló tálat kivajazunk és beleöntjük a 
tésztaegyveleget, tetejére még reszelt sajtot szórunk. 

Előmelegített sütőben 180 C-fokon 25-30 percig sütjük. 
Bármilyen salátával fogyaszthatjuk. 
 

Bögrés kavart almás-meggyes  
sütemény 
 
Hozzávalók: 4-5 db közepes nagyságú alma, 180 g cu-
kor, 1 bögre joghurt, 0,5 kiskanál szódabikarbóna, 2 db 
tojás, 1,5 bögre liszt, meggy ízlés szerint, egy késhegy-
nyi vanília. 
Elkészítés: Verjük fel a tojásokat a cukorral, a joghurt-
hoz adjuk hozzá a lisztet, a szódabikarbónát és a vaníliát 
és keverjük össze a felvert tojással. Egy tejfölhöz hason-
ló sűrűségű tésztát kapunk. Öntsük a kikavart tészta felét 
egy kivajazott tepsibe vagy tortaformába. Tegyük rá a 
lecsöpögtetett meggyet és a vékony almaszeleteket, a 
tetejére rakjunk néhány szem meggyet, és szórjuk meg 
egy kis cukorral, majd öntsük rá a kavart tészta másik 
felét. Előmelegített sütőben, 180 fokon, süssük 35-40 
percet. 



 


