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 Értelmes gyermek volt. 

Szellemi képessége, fogékonysága 

messze meghaladta az osztálytár-

sai képességeit. Jó volt minden 

tantárgyból, matematikából külö-

nösképpen. A térmértan feladato-

kat sikeresen oldotta. Velem, 

tanárával is hajlandó volt vitat-

kozni, ha nem értett egyet a 

megoldással. Könnyen vette az 

iskolát, már nem is kellett sokat dolgoznia azért, hogy ő legyen 

a legjobb. Megszokta. Nyolcadik osztály elvégzése után egy 

közepes hírnevű szakiskolába felvételizett. Könnyedén elvégez-

te. Kényelmes volt ez így neki. Haragudtam rá, csak úgy, szent 

haragvással. Mert tudtam, hogy többre képes, de nem vállalja 

a megmérettetést. Aztán leérettségizett. Akkor úgy láttam, 

megállt a fejlődésben. Mert a gyermekek fejlődése a legkönnyeb-

ben észrevehető. Ma már nagyon sok szakember foglalkozik 

ezzel. Egyikükkel Korondi Kinga készített interjút, amelyből 

megtudhatjuk, hogy a játék az egyik legjobb fejlesztő eszköz. 

Ugyanilyen fejlesztő lehet az olvasás is, és bármilyen hihetetlen, 

még mindig vannak, akik szeretnének olvasni, de nincs miből. 

A reformáció paradoxonjáról dr. Buzogány Dezső tanár tollá-

ból olvashatunk. Mert a reformációban is lehet fejlődésről 

beszélni. Azóta olyan nagyot fejlődött a világ, tudomány, tech-

nika, hogy szinte veszélyes lehet az emberiségre – gondoljuk 

sokszor. Hogy állja-e helyét ez az állítás, azt is megtudhatjuk 

a Jánosi-Rancz Katalin Tünde, egyetemi adjunktussal készült 

interjút, illetve Bustya Sándor jegyzetét olvasva. Talán már 

kitalálta a kedves olvasó, hogy mostani lapszámunk témája a 

fejlődés, növekedés. Van egyéni és van közösségi fejlődés.  

Fekete Márton lelkipásztor mesél erről Korondi Kingának.  

A Márták és Máriák rovatban a kiskendi asszonyok osztják 

meg közösségi megtapasztalásaikat, azt, hogy jövőféltésben és 

kicsinyhitűségben is, Isten mindig gondoskodik az Ő népéről.  

 Isten szempontjából nem annyira az a fontos, hogy ki 

vagyok pillanatnyilag, főleg nem az, hogy ki voltam, hanem az, 

hogy milyenné leszek, milyenné alakulok – olvashatjuk az igei 

elmélkedésben. Eljött az idő, mikor diákom is megértette ezt, 

szellemi-lelki értelemben egyaránt. Végül egyetemet végzett. 

Ma, húsz év után, a helyi önkormányzat urbanisztikai osztá-

lyának vezetője. A mértant továbbra is szereti. 

•   BORSOS MELINDA 
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● Elmélkedés 

A régi egyiptomiak szerint az 

ember szíve halála után egy olyan 

mérleg serpenyőjébe kerül, amelynek 

másik serpenyőjében egy madártoll 

van. A madártoll az igazságosságot 

jelképezi. Ha a toll lehúzza a szívet, 

egy démon, a Szívek Felfalója el-

pusztítja azt, ha azonban a szív bizo-

nyul nehezebbnek, a halott túlvilági 

jutalomban részesül. A mítosz üze-

nete az, hogy cselekedeteink mérleg-

re kerülnek, felbecsülik: mi nyom 

többet a latban, a jó vagy a rossz, és 

ha egy picivel is több a jó cselekedet, 

megmenekül az ember. Ez egy rend-

kívül rokonszenves gondolat, mi 

több: logikus is. Igaz az az ember, 

akinek az életében több a jó cseleke-

det, gonosz az, akinek az életében 

több a rossz. Elemi mennyiségtan! 

Ha megkérdezhetném az olvasókat, 

hogy igazságosnak tartják-e ezt az 

ősi egyiptomi rendszert, jó-e ez így, 

a legtöbben, gondolom, azt mon-

danák: természetesen ez így maxi-

málisan következetes, méltányos és 

igazságos. A Szentírás azonban más-

ként gondolkodik az igazságról. A 

Mt 20,1-16 szerint egy gazda nap-

számosokat fogad a szőlőjébe, kit 

korábban, kit később, elszámoláskor 

azonban mindenkinek egyforma 

napszámot ad. Pedig az utoljára fel-

fogadott napszámosok nyilván nem 

dolgoztak, nem is dolgozhattak 

annyit, mint azok, akik kora reggel 

álltak munkába. Hogy lehet őket egy 

kalap alá venni? Az elsőket, akik 

hordozták a nap terhét az utolsókkal, 

akik alig dolgoztak valamit? Igaz-

ságos ez? Méltányos ez így? Az 

Ez 18,21-25-ben azt olvassuk, hogy 

ha a gonosz megtér, korábbi vétkei 

elfelejtődnek, ő pedig élni fog. És 

megfordítva: ha az igaz elfordul az 

igazságtól, álnokul él, korábbi igaz 

tettei nem számítanak, meg fog hal-

ni. Erről valószínűleg ugyanazt gon-

doljuk, mint Ezékiel kortársai: nem 

következetes az Úr útja. Ez így nem 

igazságos, nem fair. A kicsinyes, 

mérlegelő emberi igazságosság sze-

rint valóban érthetetlen, hogy miért 

így kér számon az Isten, fölforgatva 

mindazt, amit mi az igazságról gon-

dolunk? 

Már a biológia is azt tanítja, 

hogy az ember formálódik, alakul, 

fejlődik. Azt mondják, hogy egy 

majomcsecsemő és egy ember-

csecsemő között a döntő különbség 

az, hogy a majom születése pillana-

tában gyakorlatilag készen van.  

Hihetetlenül ügyes és életrevaló. 

Persze növekszik, ügyesedik még 

egy ideig, de borítékolható, hogy 

mivé lesz. Az ember azonban rend-

kívül gyámoltalan. Egy olyan cso-

maggal érkezik a világba, amely 

szinte semmire nem teszi képessé. 

Tanulnia, fejlődnie kell, és nincs 

ember, aki meg tudná mondani, 

hogy mivé válik majd. Az ember 

állandóan úton van. Úton kell lennie. 

Úton kell maradnia. 

Isten szempontjából nem annyi-

ra az a fontos, ki vagyok pillanatnyi-

lag, főleg nem az, hogy ki voltam, 

hanem az, hogy milyenné leszek, 

milyenné alakulok. A kérdés az, 

hogy kiábrázolódik-e, kiformálódik-e 

bennem fokról-fokra a Krisztus  

(Gal 4,19)? Az ember voltaképpen 

egy történet, egy fejlődésregény 

(írtak régebben ilyeneket), amelyet 

ketten írunk: Isten és én magam. És 

hogy milyen a történet, az a végén 

derül ki. Azt mondja Jeremiás, hogy 

Isten mindenkivel útjai és tetteinek 

gyümölcsei szerint bánik (Jer 32,19). 

Nem számít, hogy mind ez idáig jó 

úton jöttem, ha célt tévesztek, végül 

is eltévedek. Szüretkor nem az szá-

mít, hogy milyenek voltak a rügyek 

és milyen ígéretesek a virágok, az 

számít, hogy milyen a gyümölcs. 

Hosszas elméleti fejtegetés helyett 

álljon itt két példa. Kicsoda Salamon? 

Az, aki fiatalemberként bölcsessé-

get kér, hosszú élet és gazdagság 

helyett? Vagy inkább az, akinek idő-

sebb korában feleségei elfordították 

szívét Istentől, és akinek szíve elfor-

dult az Úrtól (1Kir 11,1-13)? Az, 

akivé lett! Kicsoda Péter? Egy heb-

rencs, heveskedő, indulatos ember, 

aki előbb cselekszik, és csak aztán 

gondolkodik? Aki csúfosan megta-

gadja Mesterét, és olyan szamárhaj-

csár-módra esküdözik, hogy az 

evangéliumok szemérmesen el is 

hallgatják, hogy miket mond? Vagy 

inkább olyan ember, aki szembe mer 

nézni a bűneivel, akinek Jézus iránti 

Növekedjetek a kegyelemben!  
„… és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében” (2Pt 3,18 ) 
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   Rónay György 
 

   Fiamhoz 

szeretete nagyobb a gyávaságánál, és 

aki végül – a hagyomány szerint – 

fejjel lefelé szögezteti magát ke-

resztre, mondván: nem méltó arra, 

hogy úgy haljon meg, mint Mestere? 

Kicsoda Péter? Az, akivé vált! És ki 

vagyok én? Az, akivé válok! Nem a 

jó avagy rossz cselekedetek mennyi-

sége számít, hanem az élet íve, hogy 

hová érkezem meg. Ez persze elég 

ijesztő. Mert mi a garancia arra, 

hogy jó irányba fejlődök, hogy fölfe-

lé növekedek? Lám, a végén még 

Salamon is elbukott! Emberi garan-

ciák nincsenek. Örökké igaz, hogy 

aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék 

(1Kor 10,12). Van ebben valami 

félelmetes, hogy eleshetek, de a 

Szentírás végül is arról beszél, hogy 

félelemmel és rettegéssel munkáljuk 

üdvösségünket (Fil 2,12). Ez a szép-

sége, az ijesztő szépsége ennek az 

útnak. Soha nem ülhetek a babérjai-

mon. Emberi garanciák tehát nincse-

nek. Van viszont isteni garancia: 

sem halál, sem élet, semmi nem 

választhat el minket Isten szereteté-

től (Róm 8,38-39). Ebbe kapaszko-

dik meg, ebbe kapaszkodik bele a 

hívő ember, miközben engedi, hogy 

Isten formálja és alakítsa. Nem mé-

ricskél, és nem könyvel, hogy vajon 

átcsúszik-e a tű fokán, mert tudja: az 

vagyok, akivé leszek. Ez a növeke-

dés Isten részéről azon múlik, hogy 

munkálkodik-e az életemben, ré-

szemről pedig azon, hogy abban az 

Istenben élek-e, aki az életemben 

elkezdi és befejezi a jó munkát.  

 

 

 

 

 

 Irodalom ● 

 

●   LEDÁN M. ISTVÁN 

Fiam, aki a világ küszöbén állsz, legyen ez a vers neked útravalóm. 

Apád szól vele hozzád, élete tanúságával. A kusza valón  

tisztán akart átmenni ő is, derékon fölül legalább.  

De itt az ember vagy beledöglik a sárba, vagy eladja magát. 

Mi vár rád? Nem tudom. De döntened kell jó korán: mi kell,  

konc-e, vagy tisztesség. Ha könnyű élet, karrier –   

ennek leckéje egyszerű: a szádon mindig más legyen, mint a szívedben,  

aljasságodban légy rettenthetetlen,  

ne nézd, kivel szövetkezel, de kötésed ne tartsd meg soha senkivel,  

s így meglesz mindened, amit kívánsz: pénz, hatalom, siker. 

De ha mégis a szép és az igaz lenne számodra fontosabb,  

vagy netán szót emelsz a jóért, jövődtől nem várhatsz sokat:  

szavad úgy pereg el, mint a falra hányt borsó,  

vagyonod két láb föld lesz, hajlékod deszkakoporsó,  

kölykeid éhen bőgnek, asszonyod rongya lobog a szélben  

s emléked kihívás lesz, neved viselni szégyen. 

Így válassz idején, és úgy készülj jövődre, ahogy választottál.  

Többet nem mondhatok. Kedvem is, papírom is elfogyott már. 

Utóirat 

Fiam, aki a világ küszöbén állsz, a munkák és a harcok  

szünetein magam elé képzelem néha tiszta arcod,  

és eltűnődöm sorsodon, mely sorsom folytatása is,  

és jóvátétel lesz talán azért, ami bennem csonka volt és hamis. 

Szavam zenét kívánt, s nem lett, csak dadogás:  

de hősi lesz és nagyszerű, ha majd folytatja más;  

s bár buktatók közt botladoztam és útvesztőkben tévelyegtem:  

utam hiába mégse volt, ha más majd célhoz ér helyettem.  

Tehetetlenül éltem, meddőn, lázongva és mogorván.  

Füstölve égtem el. Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán. 



 

 

 5 

 

2019 / 1 

● Jegyzet 

 Az 1800-as évek derekán, mikor még nem ismerték 

a baktériumokat, Semmelweis Ignác főorvos többek 

között arra keresett megoldást, hogy miként tüntethetné 

el kezeiről a boncolások során beleivódott kellemetlen 

szagot. Próbálkozásai során a klórmész-oldatos kéz-

mosást találta a leghatékonyabbnak. Ezt alkalmazta 

rendszeresen, mielőtt átment volna a klinika szülészeti 

osztályára, a várandós anyákat vizsgálni. Arra lett figyel-

mes, hogy a mosakodás következtében – a klór fertőtlenítő 

hatásának köszönhetően –, páciensei körében ritkábban 

jelentkezett a gyermekágyi láz, és jelentősen csökkent az 

elhalálozások száma. Így jutott arra a felismerésre, hogy 

a gyermekágyi láz tulajdonképpen az orvosok és orvos-

tanhallgatók kezein maradt, szabad szemmel nem látható 

anyag által okozott fertőzés. 

Az azóta eltelt másfélszáz év alatt többet fejlődött a 

tudomány és technika, mint az azt megelőző két évezred-

ben. Csökkent a gyermekhalandóság, nőtt az élethossz, 

gépesítetté vált a munkavégzés. Az egyre gyorsabb iramú 

fejlődés azonban nemcsak kényelmet és jólétet hozott 

magával, hanem az úgynevezett civilizációs ártalmakat 

is: mozgásszegény életmódot, stresszt, számítógép- és 

internetfüggőséget. A modern kor eszközei és csatornái 

elérhető közelségbe hozzák az ismereteket, a zene- és 

szépirodalom gyöngyszemeit, de ezzel egyidejűleg, 

kéretlenül és agresszívan ontják otthonainkba a szemetet, 

a bulvárként emlegetett pletykát, a szórakoztatónak 

nevezett, trágárságokban bővelkedő műsorokat, nép-

butítást, erőszakot és pornográfiát. A legkülönfélébb 

tartalmak megjelenítésére alkalmas, okosnak nevezett 

eszközök nem szűrik az adatokat. A hasznos, építő jellegű 

információkkal együtt kapjuk az álhíreket, a haszontalan, 

mérgező anyagokat, amelyeket úgy adunk tovább, kül-

dünk át, osztunk meg egymással, mint Semmelweis 

munkatársai a „rothadó szerves anyagot”. Fertőzünk, és 

aztán sopánkodunk, hogy mennyi a beteg ember…  

Semmelweis Ignác kollégái nem hitték, hogy ők 

okoznák a fertőzést. Komolytalan feltételezésnek tartották 

vétkességüket. Még akkor is kételkedtek, amikor statisz-

tikai adatokkal lehetett bizonyítani a klóros kézmosás 

hasznosságát. Így viselkedünk mi is, ha tetteink követ-

kezményeivel szembesítenek. Tagadunk és védekezünk: 

ezt nem mondtuk, nem tettük, nem miattunk történt, nem 

tehetünk róla. Mossuk kezeinket, mint Pilátus. Olyanok 

vagyunk, mint a meszelt sír, kívül tiszták, belül un-

dokságokkal tele. 

Az általa vezetett részlegen Semmelweis elrendelte 

a naponkénti, majd a vizsgálatok közti kézmosást, fertőt-

lenítést, bevezette a klóros felmosást, megkövetelte a 

tiszta ágyneműt, szellőztetést. Így vált „az anyák meg-

mentőjévé”. Akik hittek neki, elismerték a fertőzés 

tényét, alávetették magukat a fertőtlenítésnek és be-

tartották az útmutatásokat. Számunkra is követendő ez a 

magatartás: felismerni saját állapotunkat, elfogadni a 

felkínált lehetőséget, és az „áldott orvos” példája szerint 

élni. Nemcsak az anyák, hanem mindannyiunk igazi 

megmentője, Jézus Krisztus a legsúlyosabb fertőzéstől, 

bűneinktől tisztít meg, és kínál új életet. „

Fertőtlenítve 

•   BUSTYA SÁNDOR 
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   Történelem ● 

Furcsa fintor lehet a cím szófejté-

se. A fejlődést általában úgy képzel-

jük el, hogy előre megy, a jövendő 

felé halad, Arany Jánossal szólva: 

„erős lesz, mi gyenge volt az előtt”. 

Igen, mert mi mindig a civilizáció 

haladására gondolunk, és ennek a 

fejlődésnek látjuk egyik–másik 

állomását. Azt mondjuk, hogy jelen-

korunk fejlettebb, mint a régebbi, 

merthogy van önjáró autónk, mobil-

telefonunk, internetünk stb., ame-

lyek mind-mind a technikai fejlődés 

csodái, és – szó se róla – igen meg-

könnyítik mindennapjainkat, sokszor 

túlságosan is. A vele járó károkról és 

ártalmakról itt most hadd ne beszél-

jünk. A szófejtés furcsasága az, hogy 

a reformáció épp visszafelé tekint, 

nem pedig előre. A reformáció fejlő-

désének a különlegessége az, hogy 

ez nem a jövendőre néz, hanem a 

múltra. Már maga a latin kifejezés 

(reformatio) is ezt jelzi: újjá tenni 

valami régit, szó szerint újjá-

alakítani a korábbit. Fejlődés ez? Ha 

a technika világából nézünk rá, 

akkor nem (bár manapság is látunk 

olyan kütyüt, amelynek a külseje 

valamelyik ősére emlékeztet, hiszen 

bőven van a mai digitális korszakban 

is olyan rádió, amely szinte megté-

vesztésig hasonlít valamelyik régire, 

és ugyanez elmondható a telefonról, 

de más egyébről is, csakhogy belse-

jük, vagyis a lényegük már teljesen 

új). A reformáció furcsa paradoxonja 

az, hogy megújult szerkezetben a 

régit teszi meg a továbbfejlődés 

forrásának. Még tovább feszítve az 

ellentmondásosság keretét: a refor-

máció lényege az új keretben régi-

ként új.  

A mindenkori technikai fejlődés 

alapfeltétele a feltalálás. Ha újabb, 

praktikusabb, célravezetőbb, olcsóbb 

– és nem mindig bonyolult – megol-

dást sikerül felfedezni, akkor ez 

máris magában hordozza a továbblé-

pés, vagyis a fejlődés lehetőségét. 

Nos, a reformáció korának is van 

egy igen-igen nagy felfedezése. Ez 

olyan csíra, amely ugyancsak magá-

ban hordozta a továbblépés, vagy a 

címben megjelölt kifejezéssel élve, a 

fejlődés potenciálját. Itt nem arra 

gondolok, hogy kevéssel a reformá-

ció előtt fedezték fel Amerikát. De 

még csak arra sem, hogy a reformá-

ció századában elindul a nagy föld-

rajzi felfedezések kora (Atlanti-, 

Indiai-, Csendes-óceán stb.), amely 

mintegy előszele a későbbi nagy 

méretű globalizációnak. Nem is a 

csillagászat terén elért fejlődést ér-

tem ez alatt.  

Akár következő paradoxon is 

lehet: amit a reformáció felfedezett, 

az már régen megvolt, azt is mond-

hatnánk, hogy csak megtalálta. Ráta-

lált újra Isten igéjére. Újra felfedezte 

azt, egy olyan korszak után, amikor 

a sok filozófia és bölcselet annyira 

rátelepedett az isteni igére, hogy ez 

már-már teljesen megszűnt létezni. 

A sok emberi okoskodás szinte telje-

sen kiszorította a társadalom, sőt még 

az egyház színpadáról is. Vissza  

kellett hozni a középre, elő kellett 

újra bányászni, egyszóval újra fel 

kellett fedezni. Ezt tették a reformá-

torok. És hogy milyen hatalmas teo-

lógiai fejlődésnek lett az elindítója, 

azt a reformációt követő jó néhány 

évszázad bizonyítja. Ha valaki veszi 

a fáradságot és ellátogat valamelyik 

történelmi könyvárba, meglepetten 

tapasztalhatja, hogy az ott tárolt régi 

könyvek 90%-a teológiai munka. 

Sok száz és ezer folyóméternyi írott 

betű áll bizonyságául annak a hihe-

tetlenül nagy eszmei fejlődésnek, 

amelyet, lám, a reformáció indított 

el. Az ige bizony élő és ható. Csak 

be kell fogni a belőle áradó isteni 

erőt. Ahhoz pedig a középre kell 

helyezni, nem szabad elszigetelni, 

még kevésbé elfojtani. Ezt pedig 

mindig megtesszük, amikor nem az 

igét szóljuk, hanem csak róla beszé-

lünk. A sok emberi szó és betű bete-

meti az igét, és eltemeti annak erejét 

is. Így öl meg a betű, holott a Szóval 

együtt járó Lélek megelevenítésére 

lenne igazán szükségünk. Vegyük 

hát komolyan a reformációnak ezt az 

üzenetét, hogy az újra felfedezett ige 

belső, lelki fejlődésünk elindítója 

legyen. Másképpen oda jutunk, mint 

a reformáció előtti kor embere, aki 

kiszikkadt lélekkel várta Isten fiai-

nak a megjelenését, hogy elhozzák a 

lelki veteményes kertet megterméke-

nyítő mennyei harmatot. A reformá-

torok pedig, mint Isten legújabb kori 

gyermekei, ím, megérkeztek, hogy 

az Ő szavával „fejlesszenek” minket 

is hasonlókká Fia ábrázatához. 

Fejlődés és reformáció 

●   DR. BUZOGÁNY DEZSŐ 
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– Egy már létező közösség, ha jól 

működik, akkor szükséges azon 

dolgozni, hogy ez így is maradjon, 

vagy lehet hagyni, hogy élje a ma-

ga életét? 

– Szerintem nem lehet teljesen ma-

gára hagyni, mert egy idő után óha-

tatlan kialakulnak olyan helyzetek, 

amikor szükséges, ha nem is irányí-

tani, de legalább moderálni a közös-

séget. Ezt megteheti egy jó vízióval 

rendelkező személy, mint vezető, jó 

tanácsadókkal és jó kivitelezőkkel. 

Ha ez a hármas egymásra talál, és 

egyik a másikat segíti a munkájában, 

akkor tovább fog fejlődni a közös-

ség. 

 

– Az, hogy valakinek egy közössé-

gen belül milyen szerep jut, az 

adottságain múlik. Ez fejleszthe-

tő? 

– Van egy adottság, amivel szüle-

tünk. Ehhez hozzáadódik, amit tanu-

lunk, ami lehet jó is, rossz is. És per-

sze viselkedési mintákat is hozunk 

magunkkal. Ez az alapcsomag. 

Emellett jó, ha ezt tudatosan is fej-

lesztjük, hiszen minden közösségnek 

jót tesz egy kis profizmus. Ugyanak-

kor az is jó, ha a szerepek és felada-

tok megoszthatók vagy felcserélhetők. 

Könnyen el tudom képzelni, hogy 

egy csoportban egyik alkalommal 

vezető vagyok, de egy másik fel-

adatban kivitelező vagy épp tanács-

adó. Mindenkinek jó, ha egy-egy 

helyzetben ki tudja próbálni az 

adottságait. Ehhez viszont az is kell, 

hogy ne legyen véletlenszerű a fel-

adat, hanem tudatosan nevezzük né-

ven, hogy most kinek mi a feladata, 

és azt hogyan valósítsuk meg. Csak 

így tudjuk egymást segíteni, bátorí-

tani. Az is fontos, hogy ha úgy érzé-

kelem, hogy nem jó az irány, akkor 

tudjam, hogy miképpen jelezhetem. 

Továbbá fontos, hogy ez a jelzés 

megtörténjen, és a másik fél vevő 

legyen rá. 

 

– Miből látszik, hogy ha egy közös-

ség nem működik jól? 

– Tökéletes közösség úgy gondolom 

nincs, de elég jól működő már létez-

het. Ennek egyik fontos eleme, hogy 

legyen cél, amifelé tartunk, a másik, 

hogy legyen meg a kellő rugalmas-

ságunk, ugyanakkor következetessé-

günk is. Ezt úgy értem, hogy ne 

legyünk bármi áron szabálykövetők, 

így a kisebb hibákat közben is lehet 

korrigálni. Alkalomadtán a célt is 

lehet megfelelő kommunikációval 

módosítani. Ám, ha mindezek hiá-

nyoznak, akkor nagyon fontos fi-

gyelni arra, hogy milyen a hangulat, 

illetve, hogy mennyire van feszült-

ség a csoportban. Erről pedig beszél-

ni kell. A mi kultúránk olyan, hogy 

könnyen szőnyeg alá söprünk dolgo-

kat, de ahogy valaki egyszer mondta, 

ezek a dolgok addig gyűlnek a sző-

nyeg alatt, míg felbukunk benne. 

 
– Mit tehetek én, a közösség tagja-

ként, ha nem jó a vezető, vagy lá-

tom, hogy valami nem működik? 

– Elméletben a református gyüleke-

zetekben, nem egy vezető van, ha-

nem legalább két személy. Azért 

elméletben, mert a gyakorlatban né-

ha nem így működik, annál is in-

kább, mert ortodox világ vesz körül, 

ott meg nagyon fontos a hierarchia. 

A katolikus egyházban is másképp 

van ez a történet. Valószínű egy ki-

csit a történelmi helyzet is hozza azt, 

hogy a gyakorlatban a lelkészre egy-

személyes vezetőként tekintenek. A 

Biblia nem erről beszél, épp ezért 

ebben is jó lenne visszatérni az ala-

pokhoz. A gyülekezetvezetéshez egy 

ember nem elég. Sőt, ha egyedül 

van, akkor valószínű, hogy nagyon 

hamar el fog fáradni. Ez a hozzáállás 

a gyülekezet részéről egyfajta ké-

nyelmi helyzet, mert ha így gondol-

kodunk, akkor rá lehet mindent 

hagyni a vezetőre. Közben, ha vala-

mi nem megy, azt lehet mondani, 

hogy ő a hibás. De visszakanyarodva 

a kérdéshez, ilyenkor jó abból kiin-

dulni, hogy én mit tudok segíteni 

annak érdekében, hogy jó irányba 

változzanak a dolgok? Ezután követ-

kezhet az együtt gondolkodás és cse-

lekvés. Vagyis, ha van egy ötletem, 

akkor oda megyek például a nőszö-

vetségi elnökhöz, vagy akár a lel-

készhez, elmondom neki az elképze-

lésem, és kérem, hogy beszélgessünk 

róla. De nagyon fontos, hogy először 

mindenki magában tisztázza le az 

érzéseit, azt, hogy mit gondol, mit 

tud hozzátenni a közös munkához. 

 

– A jól működő csoportoknak mit 

kell tenniük azért, hogy fejlődje-

nek? Működhet-e magától jól egy 

közösség? 

Közösség nélkül nem lehet  
Fekete Márton a marosvásárhelyi Gecse utcai gyülekezet 
egyik lelkipásztora. A közösségek fejlődéséről és fejlesztéséről 
beszélgettünk vele. Tekintettel arra, hogy a mi vidékün-
kön kevés példa van arra, hogy a semmiből kellene építkezni, 
a meglévő közösségek képezték beszélgetésünk témá-
ját, amelyek jól vagy kevésbé jól, de működnek, léteznek.  
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– Inkább az szokott történni, hogy 

valamit ösztönösen jól csinálnak, 

vagy időnként tudatosan is tesznek 

ezért. Nem hiszem, hogy magától jól 

működhetne egy közösség. Minden-

képp oda kell figyelni a prevencióra, 

és arra, hogy ne kényelmesedjünk el. 

Ez bármilyen csoportra érvényes. 

Ahhoz, hogy jól működjön, ápolni 

kell. Jegyesoktatáson például azt 

szoktam mondani, hogy mindig kell 

külön idő a párnak, ami heti egy óra, 

havi egy nap, évi egy hét. Ezt tuda-

tosan osszák be maguknak, mert ma-

gától nem fog adódni.  

 

– Egy közösségen belül óhatatla-

nul előfordulhatnak törések is. A 

kedvenc klubomból kiállhatok, ha 

úgy érzem, hogy már nem akarok 

oda tartozni, de a házasságból 

vagy a gyülekezetből mégsem vo-

nulhatok ki csak úgy. Mit tehetek? 

– Van, hogy valaki kilép a gyüleke-

zetből vagy egy házasságból, de nem 

ez a jó megoldás.  Számolni kell a 

válsághelyzetekkel. A gyülekezet 

még ha recseg-ropog is, de van. 

Hiszen ez Krisztus teste, tehát vala-

milyen formában mindig lesz. Ez 

egyfajta biztonságot ad, hogy amed-

dig Krisztus visszajön, az addig lesz. 

Azt is tudni kell, hogy a kiscsopor-

tok nem olyan hosszú életűek, mint a 

gyülekezet maga. Ezek esetében, ha 

nem újulnak meg, akkor van kezdeti 

fázis, virágkor és hanyatlás. Emiatt 

nagyon sokat kell tenni azért, hogy 

legyen utánpótlás a csoportokban. 

Személyesen pedig, nagyon fontos, 

hogy elmondjam ezzel kapcsolato-

san is amit érzek a csoportvezető-

nek, vagy a lelkipásztornak, mert 

abból mindenki tanulhat. Vannak 

ilyen érzések, hogy „jobban tudnék 

szolgálni máshol”, de mégsem ér-

zem jól magam egy csoportban sem. 

Nos, ekkor még mindig ott van a 

gyülekezet, az istentiszteleti alkal-

mak, akár imaközösség, ahol együtt 

imádkozhatunk azért, hogy valóban 

mindenki megtalálhassa a maga 

szolgálati helyét.  

 

– Elképzelhető-e, hogy valaki nem 

vágyik valamilyen csoportba, és  

takaréklángon, magányosan éli 

meg a hitét? 

–  Istennel való közösség mindig 

van, ilyen értelemben sosincs egye-

dül az ember. Jézus azonban tanítvá-

nyokat gyűjtött maga köré. Ők pedig 

gyülekezetet „építettek”.  Lehet ta-

karéklángon élni, de nem erre hí-

vattunk! Mindig figyelni kell a 

mélységre, a befelé fordulásra, 

ugyanakkor a közösségre is.  

 

– Egy közösség fejlődése során 

nagyon fontos, hogy nehogy éppen 

Isten maradjon ki az életéből,  va-

lamelyik lépés következtében… 

– Igen, ez köthető a prevencióhoz is, 

amiről már korábban beszéltünk. Ha 

pedig egyházi szervezetről beszé-

lünk, akkor nemcsak az a célunk, 

hogy a szervezet virágozzon, jól mű-

ködjön, hanem hogy minden, ami 

történik, az valamilyen szinten isten-

tisztelet legyen. Illetve közelebb vi-

gye az embert az Istenhez, ápolja a 

Vele való kapcsolatot. Ezért minden 

gyülekezetnek, közösségnek kell 

legyen egy befelé fordulása, amikor 

imádkozik, és elkéri Istentől a 

szolgálatot. És egy kifelé való meg-

nyilvánulása, ami maga a szolgálat 

megvalósulása, és annak látható 

gyümölcse. Ezt, ha békességben, 

szeretetben és örömben tudják meg-

élni, és ebben növekednek, akkor ez 

annak a jele, hogy Isten áldása van 

rajtuk, és a közösség harmóniában 

van Isten akaratával. 

 
•    KORONDI KINGA 
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 A Kiskendi Nőszövetség gyö-

kerei a régmúltba nyúlnak vissza. Ha 

még nem is szervezetten, a női segít-

ségnyújtás szolgálatával már 1761-

től találkozunk. Ekkor lett Kiskend 

anyaegyházzá. Ám csak 1980 után 

indult be a gyülekezeti bibliaórák 

sorozata, ahol az ige olvasásának és 

hallgatásának  áldásos hatását érez-

hették a résztvevők.  Olyan nagy 

volt az igény a bibliaórákra, hogy a 

falut két részre kellett osztani: egyik 

este az Alszeg, másik este a Felszeg 

járt bibliaórára a frissen felújított 

irodába, amely ilyenkor gyülekezeti 

teremmé alakult át. Az 1990 után 

szerveződött dalárdában is a nőszö-

vetségi tagokból alakultak ki a női 

szólamok.  A lelkipásztor vezetésé-

vel beindultak a házi bibliaórák is. 

Az adományok gyűjtését is a nőszö-

vetség vállalta magára, így kivették 

részüket a bel- és külmissszióból  

egyaránt. Ők maguk is a lehetőségük 

szerint adakoztak. 

2012 után  szervezettebb formá-

ban kezdtünk el dolgozni. Újravá-

lasztottuk az elnökséget, és András 

napjától egész húsvétig minden hé-

ten szerdán heti rendszerességgel 

összegyűlünk 6, illetve 7 órától. 

Nyáron ez havi rendszerességgel 

történik, minden hónap utolsó vasár-

napján délután,  az istentisztelet ke-

retében. Az évek során kialakult egy 

jól összeszokott csapat – 18 személy –, 

amely főleg kezdetben, a régi nőszö-

vetségi tagokból tevődött össze, de 

évről-évre új személyek is csatlakoz-

tak a közösséghez. Ebben tapasztal-

juk, hogy a jövőféltésben és ki-

csinyhitűségben is  Isten mindig 

gondoskodik a népéről. Állandó 

szolgálattá vált az Egyetemes Imahét 

megszervezése, a szolgáló lelkészek  

ajándékainak elkészítése (varrottasok 

vagy kukoricalevélből készült kellé-

kek), máskor az imahéten való ének-

lés vagy verselés. Kisebb csoportokat 

alkotva ketten-hárman, önállóan 

gyakran meglátogatunk betegeskedő, 

megerőtlenedett nőszövetségi tago-

kat vagy rászorulókat. Ilyenkor 

ajándékkal is meglepjük  őket. 

Rendszeresen látogatjuk a marosvá-

sárhelyi öregotthon lakóit is, együtt 

hallgatjuk Isten szavát, majd  kis 

finomságcsomagokat osztunk ki kö-

zöttük. Egyházi zászlónkkal minden 

évben felvonulunk a bonyhai Kas-

télynapon. Itt is gazdagodunk lelki-

ekben az Ige és az előadások által. 

Részt veszünk a régiós összejövete-

leken is. Régebben az újszülötteket 

is meglátogattuk.  A virrasztókban, 

ha nő volt az elhunyt, énekléssel 

szolgáltunk. Ma már a ravatalozó 

nagyon messze van, és ezért sajnos 

ez a szolgálat elmaradt.  

Mivel kis lélekszámú egyház-

község vagyunk, évenként csak egy 

nagyobb rendezvényt tudunk szervez-

ni: ifjúsági összejövetelt, presbiteri 

konferenciát, nőszövetségi találkozót 

stb. Minden évben más és más ne-

met és korcsoportot igyekszünk 

megszólítani. Rendszeres résztvevői 

vagyunk más gyülekezetek rendez-

vényeinek. Ilyenkor örömmel újsá-

goljuk el az élményeket, és kedves 

emlékként őrizzük az életre szóló 

ajándékokat (könyvjelzők stb.). 

Akár Máriaként, akár Márta-

ként, boldogan haladunk előre hitben 

és a jó cselekedetekben. 

Márták és Máriák 

•      PÁL ANDRÁS LEVENTE 
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 – Ha a fejlődésről beszélünk, 

mindenekelőtt a körülöttünk levő 

világ fejlődésére gondolunk, külö-

nös tekintettel a műszaki eszközök 

változására. Mielőtt mélyebben 

belegondolnánk, az az érzésünk 

lehet, hogy ez valami jó dolog. Va-

lóban így van?  

– Azt gondolom, hogy jó dolog a 

fejlődés. Általában az emberek fél-

nek tőle. Mostanában sokat olvasha-

tunk arról, hogy 2030-ra mindent 

automatizálnak, a robotok elveszik a 

munkánkat. Szerintem ez inkább azt 

jelenti, hogy az unalmas munkákat 

robotok, gépek fogják végezni. 

Ebből következik, hogy nekünk több 

időnk marad az érdekesebb felada-

tokra, tehát erre pozitívumként gon-

dolok. Talán azt is mondhatjuk, 

hogy kevesebbet fogunk dolgozni, 

hiszen korábban egy ember napi 12 

órát dolgozott a földeken, és nehéz 

fizikai munkát végzett. Ilyen érte-

lemben az én munkám a számítógép 

előtt nem fárasztó. De ha azt is fi-

gyelembe vesszük, hogy sok órányi 

szellemi munkát végzek az irodában, 

akkor ez is kimerítő, csak máskép-

pen. Ebből kiindulva, nem hiszem, 

hogy a jövő generációja naphosszat 

aludni fog és csak a robotok végzik 

majd a munkát. Ugyanakkor egyre 

nagyobb kihívás számunkra, hogy 

lépést tudjuk tartani a fejlődéssel. A 

szülőknek is lépést kell tartaniuk a 

fejlődéssel, hogy ne érezzék magu-

kat hátrányban. Informatikusként 

látom annak a nehézségét, hogy egy 

átlagos szülő, aki nem informatikus, 

komoly erőfeszítést kell tegyen, 

hogy gyerekét fel tudja készíteni erre 

a világra.  

 

–  A pozitívumokról beszélünk, 

de nem hallgathatjuk el, hogy van 

a fejlődésnek hátulütője is. A fia-

talok telefon- vagy internethaszná-

latára gondolok például.  

– Erre is fel kell készítenünk a 

gyerekeinket. Kell értsék ennek a 

veszélyét is, hogy nem minden való-

ság, amit látnak, hallanak vagy ol-

vasnak. Hiszen egy gyerek, ha lát 

valami ijesztőt egy videóban, akkor 

valóságosnak gondolhatja, és emiatt 

félelmei lehetnek. 

 

– Van, aki attól tart, hogy mivel 

rengeteg információ vált könnyen 

elérhetővé, el fogunk butulni, mert 

már nem kell  kívülről megtanul-

nunk annyi mindent…  

– Sok az elérhető adat, de a lé-

nyeges információhoz, tudáshoz 

ennél több kell. Például meg kell 

tanulnunk több mindent a keresésről, 

hogy mit hol találunk meg, és  

hogyan érhetjük el a számunkra rele-

váns információt, épp azt, ami érde-

kel. Ugyanakkor, hiába találom meg 

néhány másodperc alatt például a 

Pitagorasz-tételt, ha nem értem a 

lényegét, akkor nem tudok mit kez-

deni az elért információval.  

 

– Mások azt mondják, hogy a 

mai gyerekek túl sok időt töltenek 

a számítógép előtt, és nem sportol-

nak.  

– A mai fiataloknak nagyon fon-

tos a látszat. Tehát mindent meg fog-

nak tenni azért, hogy jól nézzenek 

 Félelmek helyett a józan eszünkre 
 hagyatkozzunk! 

Jánosi-Rancz Katalin Tünde 
egyetemi adjunktus a Sapien-
tia Egyetemen, de elsősorban 
három gyerek édesanyja. A 
fejlődésről és annak hatásai-
ról beszélgettünk vele. 
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ki. Éppen ezért fognak sportolni, 

mert ez szükséges ahhoz, hogy szép 

képeket tudjanak közzétenni maguk-

ról. Összességében, a hozzánk felvé-

teliző fiatalokat figyelve, azt tapasz-

talom, hogy nagyon „normális” gye-

rekeink vannak az egyetemen. Azok-

ról beszélek, akik már az internet 

világában nőttek fel, használják azt. 

Ezzel együtt normális felnőttek vál-

nak belőlük, akik a társadalom hasz-

nos tagjaivá válnak.  

 
– Vannak-e veszélyei a fejlődés-

nek,  hol kell óvatosnak lennünk?  

– Ha erre gondolok, legelőször az 

adathalászat és online zaklatás jut 

eszembe. A zaklatás nem új keletű 

dolog, ezelőtt is volt, de most másak 

a hatásai. Korábban is gond volt, ha 

egy gyereket kiközösítette a 25 osz-

tálytársa, de legalább iskolát váltha-

tott, és ez megoldhatta a kialakult 

kellemetlen helyzetet. Ma viszont, a 

internetre kerülő információkból 

minden ismerős tudomást szerezhet 

a kiközösítésről, és akár egy év múl-

va sem lehet elfeledkezni róla, mert 

a világhálón akkor is nyoma lesz.  

Éppen ezért a gyerekeinket meg kell 

tanítanunk arra, hogy soha ne közöl-

jenek magukról kirívó képeket. Azt 

is kell tudniuk, hogy ne adják meg a 

személyes adataikat senkinek, isme-

retlent ne jelöljenek vissza, és fon-

tos, hogy másokról sem tölthetnek 

fel személyes tartalmat. Sőt, fordítva 

is igaz, a szülő se osszon meg olyan 

tartalmat, amit a gyereke nem szeret-

ne! Meg kell tanítanunk nekik továb-

bá, hogy a zaklatást jelenteni kell. 

Vannak olyan weboldalak, ahol ezt 

megtehetik. Fontos, hogy soha ne 

válaszoljanak a zaklató bejegyzésre, 

hanem mentsék el, és jelezzék vala-

kinek. A zaklatott fiatalnak a 

pszichológus is segíthet, de erről 

nem akarok beszélni, mert ez nem az 

én szakterületem.  

 

– A telefon és internet világától 

kicsit eltávolodva, a fejlődés azt is 

hozza magával, hogy a környeze-

tünk egyre szennyezettebbé vá-

lik…  

– Nagyon nehéz ez a kérdés, mert 

az nyilvánvaló, hogy nem minden 

étel egészséges, de nehéz eldönteni, 

hogy melyiket válasszam. Jó dolog, 

ha valaki meg tudja termelni magá-

nak, de városon ez nehezebb. Azt 

tudom, hogy az olajat nem szabad a 

lefolyóba önteni, és vásárláskor is 

viszek magammal zacskót, de azt 

már nem engedhetem meg magam-

nak, hogy egyáltalán ne használjak 

autót. Úgyhogy törekszünk és a jó-

zan eszünket használjuk.  

 
– Mire számíthatunk tehát a 

jövőben? 

– Ha a jövőre készülünk, akkor 

törekednünk kell arra, hogy informa-

tikát is tanuljunk, mert arra szüksé-

günk lesz. Nem hiszem, hogy aggód-

nunk kellene azért, hogy a gyereke-

inknek nem lesz hol dolgozniuk. 

Tény, hogy a jövőben is a legjobb 

munkahelyek az informatikával 

lesznek kapcsolatosak, de a szépség-

iparban mindig szükség lesz munka-

erőre, mint ahogy jó szakácsok is 

kellenek majd. Boldogulni fog a 

fényképész is, a kozmetikus is, a 

tervező is, sőt az oktatási tanácsadó 

is, mert annyi mindent lehet majd 

tanulni, hogy jó lesz, ha valaki segít 

kiválasztani azt, amire tényleg szük-

ségünk lesz. Aki pedig azért aggó-

dik, hogy a fejlődés veszélyeket is 

rejthet magában, például az adatha-

lászatot, annak vigasz lehet, hogy 

nem csak a hétköznapi emberek ada-

tai vannak veszélyben, de a híres 

emberekéi is.  Ők tehetnek és tesz-

nek is azért, hogy a biztonsági rend-

szerek is megfelelően fejlődjenek. 

Erre is oda kell figyelnünk, de erre 

mások is figyelnek. Nekünk arra kell 

törekednünk, hogy gyerekeinket 

megfelelően fejlesszük, hogy minő-

ségi időt töltsünk velük. Játsszunk 

velük, minél több társasjátékot pél-

dául, mert ennek nagyon sok pozitív 

hatása van. Segít a döntéshozatal-

ban, figyelem- és problémamegoldó 

képességeket fejleszt.  

 Interneten olvastam ezt a történetet. Aki mesélte, egy olyan házban él, amelyben szociális lakások is van-

nak. Ezek egyikében egy háromgyerekes cigány család lakik. A három iskoláskorú lány legnagyobbika ötödikes, 

de nem lett túl jó a bizonyítványa. Különösen a magyar irodalom jelentett neki nagy gondot. Amikor beszélget-

tek erről, kiderült, hogy a számos probléma közül az egyik az, hogy a kötelező olvasmányok között szerepel  

A Pál utcai fiúk, amiben „nincs egy darab lány sem, meg amúgy is nagyon unalmas ez az egész fiú-banda háborúsdi”. 

 Az is nyilvánvalóvá lett, hogy nincs alternatíva számukra, hiszen otthon nincsenek könyveik. Végül a két 

nagyobb kapott egy-egy ifjúsági regényt, a kicsi meg egy mesekönyvet. Azóta csillogó szemmel, teljesen elvará-

zsolva olvasnak a kertben, és nagyon boldogok. Amint elolvasták, jelentkeztek újabbakért, mert a korábbiak na-

gyon tetszettek nekik. Időközben előkerült egy újabb kislány, az egyik kis barátnőjük. Neki 21 éveseknek való 

„horroros” könyv kellett és sok minden más. Most már ott tartanak, hogy van egy lista, amelyen szerepel, hogy a 

családban hány éveseknek, milyen típusú könyv kell. Ezzel pedig nemcsak az olvasó fiatal nyert, hanem mind-

annyian. Kiderült, hogy ha megfelelő személyhez fordulnak, akkor segítséget kaphatnak. Talán ezzel elindulhat 

egy folyamat, amelynek a végén sikeresen beilleszkedhetnek a társadalomba. Mert az élet szép! 

La vita è bella 

K2 

•    KORONDI KINGA 
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A játék a legjobb fejlesztő eszköz  

– Ezt a programot 2005-ben 

álmodtuk meg.  Eredetileg az első 

csoportokat 15–20 család számára 

szerveztük. Az évek folyamán, a 

helyi igényekre válaszként, ma már 

sokkal több családnak is elérhetővé 

vált a programunk Hargita és Maros 

megyében is.  

A Korai Nevelő- és Fejlesztő-

központban, közismert nevén Csepe-

redő programban, játékos formában 

fejlesztjük az olyan alapkészségeket, 

mint a nagymozgás, egyensúly, tájé-

kozódás, beszéd, szociális készség, 

figyelem, emlékezet, ritmusérzék. 

Hangsúlyt fektetünk a kisgyermek 

(0–6 éves) fejlődésének nyomon 

követésére, a szülő–gyermek kap-

csolat mélyítésére, a kisgyermekes 

családok szocializálására és a 

modellnyújtásra. A programok fel-

építése a gyerekek korosztályának és 

szükségleteinek megfelelő. A tevé-

kenységek egyéni vagy csoportos 

formában, heti rendszerességgel zaj-

lanak. A gyermekek és szüleik év 

közben, az épp aktuális ünnepnek 

megfelelő tematikus közösségformá-

ló tevékenységeken vesznek részt, 

megtapasztalva a közösség megtartó 

erejét. Ide már az egész picik is eljö-

hetnek, és bekerülhetnek egy közös-

ségbe, ami egyébként számukra leg-

korábban csak a bölcsődében lenne 

elérhető, de az sem mindenkinek. 

Három, három és fél éves korig a 

gyerek rengeteg fejlődési stádiumon 

esik át. Az egyik legfontosabb fel-

adatunk, hogy nyomon követjük a 

fejlődést, de ha bármely területen 

lemaradás tapasztalható, akkor az a 

korai életkorban nagyon könnyen 

korrigálható. Vannak programjaink 

óvodáskorúaknak is. Számukra a 

programot azért indítottuk, mert 8–10 

évvel ezelőtt kevés lehetőség adó-

dott a velük való foglalkozásra: az-

óta azonban változott a helyzet. 

Most már sokfelé lehet vinni a gye-

rekeket mozgásos tevékenységre, 

ennek ellenére az ovis programjaink-

ra is megmaradt az igény. Így ezeket 

is folytatjuk, de a nagyobb hangsúly 

továbbra is a 0–3 éves korosztályon 

van. Egy konkrét példát is hadd 

mondjak, hogy ne legyen túl általá-

nos. Ha a gyerek nehezen fordul has-

ról hátra, illetve hátról hasra, vagy 

látszik, hogy túlságosan az izmait 

használja, akkor megtapasztaltatjuk 

a gyerekkel az átfordulás más formá-

it, ahol az izmok helyett a csontokra 

terhelve végzi el a mozgást. Ezáltal a 

mozgása színesebbé, finomabbá, 

differenciáltabbá válik.  

 

– Mi történik, ha egy gyerek 

minden tekintetben megfelel az 

elvárásoknak, akkor számára mi 

lehet a célkitűzés? 

– Négy fő célunk van. Ha jól 

fejlődik a gyerek, akkor végigjárja a 

csoportos foglalkozásokat, mi pedig 

nyomon követjük a fejlődését. Ter-

mészetesen ez a gyerek szempontjá-

ból csak egy nagyszerű játék, ami 

hetente ismétlődik. Ha viszont valami 

rendellenesség van, akkor segítünk, 

ha tudunk, illetve szakemberhez irá-

nyítjuk, ha meghaladja a mi szakte-

Mezei Borbála két gyerek 
édesanyja, gyógypedagógus, 
a Gyulafehérvári Caritas 
Korai Nevelő- és Fejlesztő-
központjának a vezetője.  A 
gyerekek egyéni, korai fej-
lesztéséről, neveléséről be-
szélgettünk vele. 
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rületünket. Mindvégig igyekszünk a 

prevencióra fektetni a hangsúlyt. Ha 

van is egy enyhe lemaradás valame-

lyik területen, időben felismerve és 

fejlesztve kiküszöbölhető a későbbi 

óvodáskori–kisiskoláskori lemara-

dás. De ha óvodáskorban derül ki, 

hogy a finommozgása ügyetlen, az 

visszavezethető a nagymozgásos 

fejlődésre.  

A második célunk, hogy a szü-

lő–gyermek kapcsolatot segítsük 

azáltal, hogy ez az idő valóban csak 

kettejükről szóljon. 

 A harmadik cél, hogy egy ne-

velési modellt mutassunk. Mit tehe-

tünk a gyerekünkkel, az egész pici 

babát hogyan masszírozzam, hogyan 

támogassam a mozgásfejlődést. Fél-

évesnél nagyobb babák anyukáinak 

azt próbáljuk megtanítani, hogy az 

ének–mondókás foglalkozás milyen 

nagyszerű eszköz otthoni helyzetek-

ben, alkalmas lehet figyelemeltere-

lésre, fejlesztésre, de megállja a  

helyét egyszerű játékként is.  

A negyedik célkitűzésünk a 

szocializáció, és ezt is látjuk, hogy 

rendszeresen megvalósul. Az első 

életévben a szülőnek fontosabb, 

hogy a foglalkozások csoportosak. 

Utána már a gyerek is észreveszi, 

hogy hasonló korú gyerekek vannak 

a csoportban. Itt megszokhatja a fog-

lalkozás menetét, az egymás után 

következő mozzanatok sorrendisé-

gét, társas kapcsolatok alakulnak ki. 

Mindezek majd előnyére válnak az 

óvodai beilleszkedésnél. Ugyanak-

kor nem szeretnénk szupergyereke-

ket nevelni – a gyerekek számára ez 

játéknak kell maradnia, a szülők ré-

széről pedig tudatos odafigyelést 

igényel. 

 

– Mit tehetnek azok, akik sze-

retnének ilyen foglalkozáson részt 

venni, de valami miatt nem tehe-

tik, vagy mert messze laknak, vagy 

mert nem tudják megoldani, hogy 

hetente eljárjanak ezekre az alkal-

makra? Ők mit tehetnek a gyerek 

fejlesztése érdekében? 

– A mondókás–mozgásos játé-

kokat nagyon jónak tartom, és min-

denkit arra bátorítok, hogy énekeljen 

a gyerekének, akkor is, ha úgy gon-

dolja, hogy nincs jó hangja. Ez erő-

síti a szülő–gyerek kapcsolatot, de 

sok élethelyzetben konkrét segítsé-

get jelent. Például akkor, ha az a cél, 

hogy egy helyzetben tartsuk a gyere-

ket hosszabb időre. Van egy tájékoz-

tató kiadványunk az első három év 

fejlődéséről, amelynek a címe: Apró 

lépések. Nemrég töltöttük fel a hon-

lapunkra, onnan elérhető és ez is 

segítheti a szülőket. Ebben megpró-

báltuk közérthető nyelven, néhány 

szempont szerint azt leírni, hogy mi 

az, amit a gyerek adott korban tud, 

és mi az, amiben a szülő otthoni kör-

nyezetben segíthet a fejlődésében. 

 

– Mi következhet iskoláskor-

ban? 

– Mi iskoláskorú gyerekek szá-

mára nem szervezünk programokat, 

de úgy gondolom, hogy az iskolai 

program mellett fontos megtalálni a 

módját annak, hogy a gyerek rend-

szeresen mozogjon. Amennyiben 

nincs fejlődési lemaradás egy gye-

reknél, nemigen látom értelmét a 

tudatos fejlesztésnek. Ha eleget mo-

zognak a gyerekek, akkor emellett 

még megtehetjük, hogy szülőkként 

abban támogatjuk, ami érdekli őket. 

A fogyatékkal élő gyerekeknél 

ez másképpen van, esetükben min-

denkinél egyéni megoldásokat kell 

találni, egyéni szükségleteiknek 

megfelelően.  

 

•  KORONDI KINGA 

Fiamat néztem, már majdnem aludt. 
– Mi lesz belőle? – töprengtem szorongva. 
Egyszer csak felült: Nekem ne követ, 
hanem biciklit tétess a síromra.- 
 
– Majd, hogy ellopják! – ütöttem el a 
rémképet. – Vagy hogy megegye a rozsda! 
Lóci ásított: – Igaz... – s visszadőlt, 
a paplant némán a fülére húzta,– 
 
s csak nagysoká szólt (s úgy, mint akinek 
a szája már végső alkura nyílik): 
– Legalább írasd rá a kőre, hogy 
nagyon szeretett volna egy biciklit! 

Szabó Lőrinc 

  Bicikli 
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A mágnesesség és villamosság 

mágikus jegyében folyt le november. 

A fizikaterem asztala állandóan tele 

van gépekkel, korongokkal, elemek-

kel, induktorokkal és dinamókkal. 

Borzasztó dolgok történtek: Polláko-

vics ráállt egy üveglábú zsámolyra, 

mire beleeresztették a villamosságot, 

mire Pollákovicsból szikrák pattan-

tak ki és a haja égnek meredt. Müller 

elmagyarázta, hogy Pollákovics, 

mint emberi test, jó vezető. Polláko-

vics szerényen és áhítattal állt a 

zsámolyon, mint ahogy egy jó veze-

tőhöz illik és lelke mélyén homályos 

örömmel villant át az elektromos 

áram szárnyain, hogy Müller ezek 

után feltétlenül kijavítja kettesre a 

háromnegyedét – hiszen nem lehet ő 

rossz tanuló, lám, milyen szépen 

átvezette a villamos áramot is – za-

varosan olyan érzése van, hogy aki 

nem érti a fizikát, azon nem megy át  

a villamos áram, mely a tanár úr 

szolgálatában áll és mint ilyen, tisz-

tában van a helyzettel és az osztály-

könyvvel. 

Hazamenet hatér veszek egy 

mágnesvasat. Ámulatos dolgokat tud 

a mágnesvas, de nem vagyok meg-

elégedve az eredménnyel. Már út-

közben elhatároztam, hogy otthon a 

patkó alakú vasat kiegyenesítem, a 

közepébe lukat fúrok a…a…

mondjuk az apám hegyes papírvágó-

jával (esetleg ollóval) és iránytűt 

csinálok belőle, de boussole-

formában, hogy az irányt abban az 

esetben is mutassa, ha egészen fer-

dén lefelé áll, mert hiszen esetleg 

nagy földrengés is lehet, a ház oldalt 

billen, mint egy hajó – és én mégis 

tudom majd az irányt, milyen jó 

lesz. Lelkesen elvégzem magamban, 

hogy sohasem járok iránytű nélkül 

ezentúl.  

Csupa izgalmas terv vagyok, mi-

re hazaérek. Mert Heron-labdát is 

csinálok, úgy van és magdeburgi 

féltekéket, ha tudni akarjátok és egy 

Leclanché-elemet. Csak a húgomat 

találom otthon, akinek lelkesen ma-

gyarázni kezdem a Toricelli-féle űrt. 

Na, mit gondolsz, mi tartja fenn a 

hetven centiméter magas higanyosz-

lopot, kérdem gúnyosan. Igen, nem 

hiszed? Hát idenézz. Teletöltök víz-

zel egy poharat, papírt teszek alája – 

most idenézz, megfordítom az egé-

szet és nem folyik ki. Na jó, most 

csak azért folyik ki, mert…persze, 

nem a pohár alá kell tenni a papírt, 

elfelejtettem.  

Balsikerem nem veszi el önbizal-

mamat. Fésűt dörgölök és papírsze-

letkéket csipegetek fel a fésűvel. A 

húgom azonban felbosszant és azt 

állítja, hogy a papírszeletkék csak 

azért ragadnak a fésűhöz, mert a fésű 

piszkos.  

Áttérek a Leclanché-elemre. Ez 

kicsit bonyolult dolog. A befőttes-

 Karinthy Frigyes 

Kísérletezem 

Öveges József (1895–1979)

piarista szerzetes, pap, tanár tele-

víziós műsoraiban tizenkét éven ke-

resztül mutatta  be  egyszerű, de 

rendkívül látványos kísérleteit,  me-

lyekkel nézőiben felkeltette a tudás 

iránti vágyat. Több mint harminc 

tudománynépszerűsítő könyvet írt, az 

Élet és Tudomány hetilap szerkesztő-

ségi tagja volt. Hallgatóságához min-

dig képzettségüknek és tudásuknak 

megfelelően szólt. A legbonyolultabb 

kísérleteket is olyan egyszerűséggel 

tudta elmondani, hogy azt még az 

iskolázatlan ember is megérthette. 

 Örök álma, a tudományos já-

tékszobák létesítése 1995-ben, a Cso-

dák Palotájának megnyitásával vált 

valóra. Ennek egyik termét róla ne-

vezték el. Szintén nevét viseli egy 

kisbolygó és több oktatási intéz-

mény is. 

„Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem 
az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra.” 

Fotó: FORTEPAN, FSZEK Budapest Gyűjtemény, Sándor György felvétele 
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A kegyelem csillagjegyében 
 
 A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, 

horoszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: „Mi őt 

hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és taní-

tunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezért 

fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik 

bennem.” (Kol 1,28-29) 

 
Január 

„A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő 

örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket fel-

készíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.”  (1Pét 5,10)  
 

Február 

„Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden 

tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben 

nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása.” (Jak 1,16-17)  
 

Március 

„Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak ujjongok. 

Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!” (Zsolt 92,5-6)  
 

Április 

„Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új 

jött létre.” (2Kor 5,17)  
 

Május 

„Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket 

ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom, hogy törődsz vele, és az ember-

fia, hogy gondod van rá?” (Zsolt 8,4-5)  
 

Június 

„Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az 

emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alko-

tásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.” (Préd 3,11)  
 

Július 

„Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus 

Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóság-

ban.” (2Pét 3,18)  
 

Augusztus 

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!”  

(Péld 3,5)  
 

Szeptember 

„Mert töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig 

eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.” (1Kor 13,9-10)  
 

Október 

„Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy 

megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.” (1Kor 2,12)  
 

November 

„Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a szín-

aranyat! Mert értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél, és nem fogható 

hozzá semmiféle drágaság.” (Péld 8,10-11)  
 

December 

„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltá-

nyos, engedékeny, izgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részre-

hajló, és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el 

azoknak, akik békességet teremtenek.” (Jak 3,17-18)   

üveg rendben volna, de honnan veszek 

sztaniolt? Réz is jó volna – hja, ha a fürdő-

szoba csapját le lehetne olvasztani! Csak-

hogy ez több nehézségbe ütközik, aztán 

meg nem tudom, meggyőzhetem-e családo-

mat a fölfedezéseim fontosságáról és hogy 

ezek a fölfedezések a család részéről bizony 

áldozatokat és nélkülözéseket követelnek.  

Ellenben ki fogom szivattyúzni a vizet a 

vizeskannából, ki én s bebizonyítom, be én, 

a légnyomást. A légszivattyút azonnal 

megtervezem papíron, fantasztikus utópiák 

ragadnak magukkal. Az egész szobából 

kiszivattyúzom a levegőt, ki én, úgy, hogy 

a tárgyak elvesztik szabadesésüket.  

Marinak, a mindenesnek az a nézete, 

hogy én egy pofont fogok a papától kiszi-

vattyúzni, ha azonnal nem veszem ki a 

mozsárból az ecetet és a széndarabokat, 

amiket beleraktam. A természettudomá-

nyokat kezdik görbe szemmel nézni – de 

hát nem lehet forradalmat csinálni anélkül, 

hogy föl ne forgassuk a fennálló világren-

det. Hát nem hisztek Newtonnak és 

Copernicusnak? Hát idenézzetek – mond-

juk, ez a lámpa legyen a Nap – a szabad 

térben mozgó égitest. Nézzétek, ideteszem 

a mágnesvasat – képviselje a gravitációs 

erőt. Vagy, mondjuk, ne a lámpa legyen a 

Nap, hanem ez a mágnesvas és legyen a 

lámpa csak egyszerűen a Föld. Na most 

már, na már most. Most képzeljétek, hogy 

ez a mágnesvas, ami, ugye a Nap, itt, ahol 

tartom, egy helyben áll. Ugye, most a lám-

pának a bal oldalát világítja meg? De kér-

lek Mici, ne légy olyan nehézfejű. Igenis, 

most úgy van, hogy ez világítja meg a lám-

pát és nem a lámpa eztet, mert a lámpa, az 

egy sötét test legyen. Na már most. Meddig 

tart ez? Ugye, addig tart csak, míg a Föld, 

vagyis a lámpa el nem fordul, nem me-

gyünk semmire, mert akkor csak éj és nap 

váltakoznék és nem lennének évszakok. 

Hanem a Földnek is el kell mozdulni – ke-

ringeni kell – mozdulni kell neki, az istenit 

– nna!! látjátok?! így mozog...így mozog a 

Föld…így kell neki mozogni – és mégis 

mozog…  

Arról nem tehetek, hogy a lámpa lesza-

kadt. Rosszul volt feltéve – a csavar nem 

működött. Azt pedig természetesnek talá-

lom, hogy a hálátlan és meg nem értő bírák 

vacsora helyett kilöktek a cselédszobába és 

rámzárták az ajtót. Galileivel is pont ezt 

csinálták. De az igazságot nem lehet véka 

alá rejteni. Eppur si muove!  
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  Gyerekoldal ● 

 Jézus gyermekkoráról kevés feljegyzés van a Szentírásban. Az alábbiakban erről olvashatunk, de az igeversek-

ből hiányoznak szavak, amelyeket megtalálunk a szófelhőben. Helyezzétek el a kiemelt szavakat az üresen hagyott 

helyekre, és megtudjátok, hogy melyek voltak a gyermek Jézus jellemzői. A vonalak száma megegyezik a szavak 

betűinek számával! Igyekezzetek ti is, hogy megszerezzétek mindezeket a jó tulajdonságokat! 

 

 Ha a hiányzó szavakat kiegészítettétek, kérjétek meg lelkipásztorotokat vagy vallástanárotokat, hogy a két osz-

lopban olvasható éneket tanítsa meg nektek.  

 

A gyermek pedig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ és _ _ _ _ _ _ _ _ _,  

megtelt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, és Isten _ _ _ _ _ _ _ _ volt rajta.                                                      

(Lk 2,40) 

Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe,  

és _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nekik. Anyja mindezeket a szavakat meg-

őrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és 

emberek előtt való _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.                                                 

(Lk 2,51-52) 

OLVASD 

EGYRE 

SZENT 

BIBLIÁD 

SZENT 

BIBLIÁD 

SZENT 

BIBLIÁD 

MINDEN 

NAP 

MONDJ 

BUZGÓ 

IMÁT 

NŐNI 

ÍGY 

FOGSZ 

HÁT 

NŐNI 

ÍGY 

FOGSZ 

HÁT 

NŐNI 

ÍGY 

FOGSZ 

HÁT 

OLVASD 

EGYRE 

SZENT 

BIBLIÁD 

NŐNI 

ÍGY 

FOGSZ 

HÁT 



 

 

 17 

 

2019 / 1 

► Világimanap ◄ Március 1-jén Marosvásárhelyen a 

cserealji római katolikus templom adott helyet a Világ-

imanapnak. A Szlovéniát bemutató programon részt 

vettek a református, unitárius és katolikus asszonyok, 

gyülekezeti tagok. Igét hirdetett Moldován-Szeredai  

Noémi csekefalvi unitárius lelkész. A különböző feleke-

zetek képviselői által elmondott közös ima és közös 

éneklés után szeretetvendégséggel zárult az alkalom. A 

Világimanapot Erdély-szerte több gyülekezetben meg-

tartották (felvételünk Baróton készült). 

 

► Farsang ◄ Március 7-én farsangi és nőnapi mulatsá-

got tartott a Maradj aktív szabadidős csoport, a Gecse 

utcai gyülekezet vendégházában. A program szervezői 

zenés meglepetésekkel és színes programmal várták a 

résztvevőket.  

► Kuratóriumi ülés ◄ Az Árva Bethlen Kata Alapít-

vány 2019. március 22-én, Marosvásárhelyen tartotta évi 

első kuratóriumi ülését, amikor sor került az elmúlt évi 

tevékenység bemutatására, a számadás elfogadására, és 

az idei programok, tervek bemutatására.  

 

► Elnökségi tanácskozás ◄ 2019. március 22-23-án, 

Marosvásárhelyen tanácskozott az Erdélyi Református 

Egyházkerület Nőszövetségének bővített elnöksége. 

Szokásos évi megbeszélésük egyik célja az elmúlt évi 

nőszövetségi szolgálat kiértékelése volt. Az elnökök 

beszámoltak az egyházmegyéjükben folytatott tevékeny-

ségekről, azokról a pozitív élményekről, amelyek meg-

erősítést jelentenek számukra, és példaértékűek lehetnek 

nőszövetségi csoportok számára.  

 A tanácskozás második napján a Bonyhán, 2019. 

július 13-án tartandó kastélynap részletes programjának 

kidolgozására került sor, főleg az új programokat része-

sítve előnyben. 

 

► Kerületi közgyűlés ◄ Az idén, március 23-án, 

Marosludas volt házigazdája az Erdélyi Református 

Egyházkerület Nőszövetsége Közgyűlésének. A közgyű-

lésen 14 egyházmegye képviselte egyházmegyei szerve-

zetét. Igét hirdetett nagytiszteletű Czirmay Csaba Levente 

marosludasi lelkipásztor, a Marosi Református Egyház-

megye esperese. A helyi vallásórás gyermekek szívderítő 

műsora és a gyülekezet rövid bemutatása után követke-

zett a szervezet tevékenységi és pénzügyi beszámolója. 

Erdélyben levő református gyülekezetek feléből beérke-

zett jelentések szerint az elmúlt évben 296 csoportban 

4153 nő tevékenykedett a nőszövetségben, előmozdítva 

Isten ügyét a gyülekezetben. Bemutatásra kerültek a ré-

giós konferenciák, szervezési örömök és nehézségek 

egyaránt. Ezután a Görgényi, Hunyadi és Kalotaszegi 

Egyházmegyék képes tevékenységi beszámolói követ-

keztek. A közgyűlés jó hangulatban, a nőszövetségi him-

nusz eléneklésével és áldással zárult, amit közös ebéd 

követett. Köszönet illesse mindazokat, akik ebben a 

szolgálatban valamilyen módon részt vesznek.  

 

► Számadó közgyűlés ◄ A Marosi Református Egy-

házmegye nőszövetsége április 5-én, a Vártemplomi 

egyházközség Idősek otthonának Bocskai termében tar-

totta számadó közgyűlését. Májusban sorra kerülnek a 

kiskörzeti konferenciák is: Alsó-Maros mente asszonyai 

május 4-én Szentpálon, Felső-Maros mente asszonyai 

május 11-én Marosvásárhely X. Kövesdombi gyüleke-

zetben, Nyárádmente asszonyai június 1-jén Káposztás-

szentmiklóson találkoznak.   

● Hírek 
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  Rejtvény ● 
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Rejtvényünkbe egy kedves igei intel-

met építettünk be (Károli fordítás). 

 

Vízszintes: 

1. A beépített Ige első részlete, 12. 

Meleg színárnyalat, 13. A Kárpát-

medence keleti területén élő magyar 

népcsoport (é. f.), 14. Lángoló, 15. 

A beépített igevers a … írott első 

levélben található, 16. A hatalmon 

lévők régies, kissé gúnyos meg-

nevezése, 17. Kétjegyű mássalhang-

zó, 18. A karácsonyi bejgli ilyen is 

lehet, 20. A száz éve elhunyt Ady 

Endre szülőfaluja e kis folyócska 

mentén fekszik, 21. Belga és luxem-

burgi autójelzés, 22. A napozót álta-

lában itt találjuk, 24. Fiatalon el-

hunyt jeles történészünk: … Sándor 

(1947-2003), 26. Angol tea, 27. 

Hibás hibajelzés a számítógépen, 28. 

Összerázott hamu! 29. Fél fokméter! 

30. Ókori görög törzs neve, 31. Gö-

rög szó. Jelentése szóösszetételek-

ben Isten, isteni, 32. Bemázol, 33. 

Moldvai megye autójelzése, 34. 

Helyhatározószó, 36. Tiltást kifejező 

kötőszó, 37. Mértékegységekben 

ezerszerest jelent, 39. Ógörög építé-

szeti stílus, 40. Esküvő első szaka-

sza! 41. Az akciós árakat megállapí-

tó személy, 44. Barkácsoló fontos 

eszköze, 47. Becézett Boglárka. 

 

Függőleges: 

1. Bekecsalji település a Kis-Nyárád 

völgyében, 2. Az ilyen mű elektro-

mos áramot termel, 3. Gál Nóra, 4. 

Próféta, aki Dávid királyt bátran 

megintette (2Sámuel 12), 5. Eső te-

szi, 6. Spanyol és svéd autójelzés, 7. 

Fák nagy ellensége, 8. A megbízha-

tó, becsületes emberre mondják, 9. 

Szándékozik, 10. Különös nevű tele-

pülés Nyíregyháza közelében, 11. 

Távozásra utaló határozószó, 12. A 

beépített igei intelem második 

részlete, 18. A középkori Spanyol-

országot meghódító arab nép neve, 

19. Nyárádmenti település, több, 

szolgálatban lévő református lelki-

pásztor szülőfaluja, 21. A Galata 

levél ötödik része szerint ez a Szent-

lélek harmadik gyümölcse, 23. Az 

ilyen hintés félrevezetést jelent, 25. 

Román tagadószó, 26. Ajtó, ablak 

része is lehet, 28. Lemondást kifeje-

ző szócska, 29. Muzulmán férfiak 

bojtos fejfedője, 31. Esetleg, 32. El-

takar, 34. Birtokolta régiesen, 35. 

Magashegyi város Kínában, a Sárga 

folyó mentén, 37. Vissza: nyugat-

magyarországi település Szombat-

hely közelében. Temploma különö-

sen értékes, világhírű műemlék, 38. 

Magyar…, Horváth István költő szü-

lőfaluja, 40. Latin személyes név-

más, 42. Lead egynemű hangzói, 43. 

Egy kis aloé! 45. Dél-erdélyi megye 

autójelzése, 46. Mértanban a szám-

értéke 3,14. 

 

 

Beküldendő: vízszintes 1, 15, füg-

gőleges 12. 

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 

● Receptek 

Könnyű zöldséges bableves 
 
Hozzávalók: 2 ek. vaj, 1 fej hagyma, 30 dkg paradicsom, 

60 dkg konyhakész leveles spenót, 2 doboz párolt fehér-

bab, só, frissen őrölt bors, 20 dkg reszelt sajt. 

Elkészítés: A vajat egy serpenyőben felforrósítjuk, és 

megpirítjuk benne a megtisztított, felkarikázott hagymát. 

Hozzáadjuk a meghámozott, felkockázott paradicsomot, 

és együtt pirítjuk 3–4 percig, majd beletesszük a spenó-

tot is. Alaposan összeforgatjuk, és 5 percig pároljuk. 

Hozzáadjuk a lecsepegtetett babot, és felöntjük annyi 

vízzel, amennyi ellepi. Fedő alatt addig pároljuk, amíg a 

spenót össze nem esik. Ha szükséges, az elpárolgott fo-

lyadékot pótoljuk. Végül megsózzuk és megborsozzuk, 

meghintjük reszelt sajttal, majd forrón tálaljuk.  

Spenótos–ricottás lasagna  
 
Hozzávalók: 2 ek. olívaolaj, 2 gerezd fokhagyma, 25 

dkg spenót, 3 dl főzőtejszín, só, 25 dkg ricotta, 10 dkg 

vaj, 4 ek. liszt, 6 dl tej, bors, őrölt szerecsendió, 30 dkg 

lasagnatészta, 40 dkg reszelt sajt. 

Elkészítés: Az apróra vágott fokhagymát a felforrósított 

olívaolajon megpirítjuk, majd hozzáadjuk a kiolvasz-

tott spenótot. 10–15 percig pároljuk, közben hozzáadjuk 

a tejszínt, megsózzuk, majd lehúzzuk a tűzről, és amikor 

már langyos, hozzáadjuk a ricottát. 

Közben egy másik lábasban vajat olvasztunk, majd bele-

szórjuk a lisztet, és kevergetve fehéredésig pirítjuk, majd 

hozzáöntjük a hideg tejet, sóval, borssal, szerecsendióval 

ízesítjük, és habverővel kevergetve addig forraljuk, amíg 

besűrűsödik. 

Egy hőálló tálba egy vékony réteg spenótot kenünk, és 

egy réteg lasagnatésztát pakolunk rá. Megint spenót 

következik, erre jöhet a besamel, a reszelt sajt, majd 

megint tészta. Addig folytatjuk a rétegezést, amíg van a 

hozzávalókból, úgy, hogy az utolsó réteg sajt legyen. 

180 fokra előmelegített sütőben kb. 40 percig sütjük.  

 

Extrasajtos tésztatekercs  
 
Hozzávalók: 5 dkg Gouda sajt, 5 dkg edami sajt, 6 dkg 

bébispenótlevél, 1 tk. petrezselyem (+ a tálaláshoz),  

1 gerezd fokhagyma, 1 csapott tk. reszelt citromhéj, 

1 csapott tk. só, 1 csipet feketebors, liszt, 1 csomag 

fagyasztott leveles tészta, 1 db tojás.  

Elkészítés: A lereszelt sajtokat, a felaprított spenótot és 

petrezselymet, a zúzott fokhagymát, a lereszelt citrom-

héjat, a sót és a borsot egy nagy tálban összekeverjük, 

majd félretesszük. A felolvasztott leveles tésztát lisz-

tezett deszkán kinyújtjuk, majd 32 téglalapra vágjuk. 

Mindegyikre teszünk egy kis adag tölteléket, majd a 

tészta felső széleit megkenjük a felvert tojással, és 

ráhajtjuk az alsókra. A tetejüket megkenjük a tojással, és 

15–20 percre hűtőbe tesszük. 

Ezután 200 fokra előmelegített sütőben 20–22 perc alatt 

aranybarnára sütjük mindet. Aprított petrezselyemmel 

megszórva tálaljuk. 

http://www.mindmegette.hu/kategoria/jelleg/spenotos/
http://www.mindmegette.hu/kategoria/jelleg/turos/
http://www.mindmegette.hu/kategoria/jelleg/sajtos/



