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Tartalom ● 

Ennek a lapszámnak a fel-

vezetőjében talán arról kellene 

írnom, hogy egyre többen keresnek 

meg, segítségemet kérve, idős szü-

lők mellé gondozót keresni. És 

ecsetelnem kellene ezt az áldatlan 

helyzetet, azt, hogy milyen nehe-

zen található megbízható segítség. 

Most mégis nem erről szeret-

nék írni, hanem egy emléktöre-

dékről, mely a napokban jött 

előmbe: nagy vájdlingok tele uborkával az udvaron. Mi, lá-

nyok, kicsi széken ülve, mostuk  a sós vízben, készítettük elő 

az eltevésre. Még pancsoltunk egy kicsit, aztán egy-egy kannát 

nekünk is szabad volt megtöltenünk. A többit édesanyánk és 

nagymamánk tette el. Mehettünk dolgunkra: olvasni, vagy 

játszani. Sosem unatkoztunk: ha nem társasjátékoztunk, 

akkor labdáztunk, hintáztunk, olvastunk. Mikor szükség 

volt, segítettünk édesanyánknak, mert ugye még ott volt a pa-

radicsomlé, a zakuszka, a dzsemek kifőzése. S néha a boltba 

is el kellett ugrani egy-egy apróságért, vagy a pékségből elhozni 

a frissen sült kenyereket. A dúcos cipót még azon helyben, 

melegen megkezdhettük. „Becs’szóra”, semmi sem volt ter-

hünkre, mindent örömmel végeztünk. Együtt. 

Ma sok fiatal családnak jól jönne egy kis segítség a gyere-

kek, vagy akár egy sérült gyerek nevelésében. Csatlos Tünde 

vall erről írásában. Az igei elmélkedésben a lelkipásztor arra 

buzdít, hogy ne ragadjunk le az önsajnálkozásban. Hogyan 

sikerül ez annak, akire születésekor azt mondták, hogy nem 

életrevaló? – elolvashatják Berekméri Melinda interjújában. 

Ugyanő vall néhai dr. Bustya Dezső lelkipásztorhoz fűződő sze-

mélyes élményeiről. Korondi Kinga két interjút hoz az olvasó elé: 

egy vallástanárnő és egy közösség példáját. Továbbra sem hiá-

nyoznak a megszokott rovatok. A gazdasszony olyan ételeket 

főz, amilyeneket kislány koromban szoktak, de még most is 

közös főzőcskézésre adnak lehetőséget: amíg édesanyánk gyúrta 

a tésztát, mi magoltuk a szilvát, aztán formáztuk a gombóco-

kat, vagy bögyörgettük a nudlit. Az élet így volt szép. 

Mi juttatta eszembe ezeket az élményeket? Talán az, hogy 

nyár volt, vakáció, a megtervezett élményszerzések időszaka? 

Talán az, hogy hazalátogatott a fiam, és a nagymamájától nud-

lit kért ebédre? Vagy az, hogy nagyon sok ember él egyedül, és 

szüksége lenne egy kis segítségre? Döntse el a kedves olvasó! 

•   BORSOS MELINDA 
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● Elmélkedés 

Mennyire igaz, mennyire szomo-

rú, mennyire vak ez a mondat, ami 

ennek a 38 éve beteg embernek a 

szájából elhangzik, ott a Bethesda-tó 

partján. A hangjában sok-sok ma élő 

embernek érzése csendül meg.  

Igaz ez a mondat, hiszen 38 éve 

bénultan fekszik ez az ember, nem 

képes a helyváltoztatásra, vagy csak 

nagyon-nagyon nehézkesen. Messzi-

ről nézi, hogyan igyekeznek mások a 

 a gyó-

gyulást hozó tó vize felé. Betegek ők 

is, de mégis jobban boldogulnak. 

Mindenkinek van valakije, tolakszik, 

ügyeskedik, csak ő az egyetlen, aki-

nek nincs senkije, aki tehetetlen. A 

38 évnyi betegség elüldözte mellőle 

a barátot, társat, rokont. Egyedül 

maradt. 

Sokszor hallom ma is ezeket a 

sóhajokat, amikor azért sírnak embe-

rek, mert egyedül maradtak. „Régen 

szép volt, zajos volt az élet, de mióta 

meghalt a társam, a barátok is el-

hagytak. A gyerekeim nincsenek 

már itthon, nekik sem kellek. Nem 

törődnek velem, csak rohannak. Rit-

kán jönnek, akkor is keveset ülnek, 

kihagynak az életükből. A nyugdí-

jam is kevés, honnan fizessek?” 

Fájdalmas ez a mondat, mert 

nemcsak a puszta valóságot tárja fel 

ez a beteg, hanem a maga lelkiálla-

potát is ebben a helyzetben. Az el-

hangzó mondat hangneme döbbene-

tes és nagyon árulkodó. Ez az ember 

reményvesztetté vált. Belefásult a 

nyomorúságába, már nem is a kér-

désre válaszol, hanem panaszkodik 

és panaszkodik, és nincs semmi, ami 

ebből az önsajnálatból kizökkentené. 

Már nem rajong, nem lelkesedik, 

tervei sincsenek, csak fekszik a ma-

ga keserűségével. Mielőtt pálcát tör-

nénk felette, gondoljuk el, 38 év 

nem kis idő, nem csoda, hogy ilyen-

né vált. Vajon van-e megoldás ebben 

a helyzetben, az ilyen nyomorúság-

ban? Van, mert Jézus megállt mel-

lette, látta a testi-lelki állapotát. 

Az önsajnálat, a keserűség, az 

irigység vakká teszi az embert.  Ez 

az ember sem vette észre a mellette 

álló, őt megszólító Isten Fiát, a Gyó-

gyítót, az Orvost, a Megoldást. Nem 

tudta kivel beszél. Ha a szívünk csak 

magunkkal van tele, nem látjuk meg 

a segítséget. Van segítség, Isten min-

dig nyújtja felénk: Önmagában és 

sokszor a körülöttünk álló emberek-

ben. Emelkedjünk ki az önsajnálat és 

teljes elkeseredés állapotából, min-

den valóságosan nehéz helyzet elle-

nére Jézus megáll mellettünk, mint 

ahogyan megállt a Bethesdában fek-

vő rászorult mellett is. 

Nyíljon hát fel betegségtől elva-

kult szemünk, lássuk meg az Áldott 

Orvost, és tegyünk bizonyságot 

imádságot meghallgató kegyelméről 

a 364. dicséretünk szép szavaival:  

 
Én mikoron Istenhez kiáltottam,  

Kegyelmesen tőle meghallgattattam, 

Őáltala hamar megszabadultam, 

Háborúságimban is megtartattam. 

 

Segítségül azért Istent hívjátok, 

Ő jóvoltát kóstoljátok, lássátok! 

Igen nagy jó, azt bizonnyal tudjátok: 

Benne bízó emberek mind boldogok. 

Jézus megáll mellettünk  
 

„A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe.  
Amíg én odaérek, más lép be előttem.” (Jn 5,7) 

●   LUKÁCS MARGIT MELINDA 

 

Pánczél Éva Mária rajza 
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Hallottak már a Fecske-szolgálatról? Eddig én sem.  

Jobb is volt, mert legalább nem mérgelődtem. Nem tép-

tem a hajam azért, hogy máshol – mondjuk Magyaror-

szágon – működhet ilyen szolgálat (Fogyatékos Embe-

reket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos 

Kísérés és Ellátás). Máshol gondolnak, figyelnek arra, 

egyáltalán eszébe jut va-

lakinek az, hogy azoknak 

a szülőknek is szükségük 

van néhány szabad órára, 

akik amúgy egész napju-

kat sérült gyermekükkel 

töltik. 

Sérültgyerekes szü-

lőkként sokat vesződünk 

azzal, hogy hivatalos 

ügyeinket elintézzük. 

Bevásárolunk, végezzük 

napi feladatainkat, és 

mindezt úgy, hogy gyer-

mekeinket nincs, akire 

rábízzuk. Hurcoljuk ma-

gunkkal a babakocsiban, 

tolókocsiban, kézen fogva. 

Közben ők megéheznek, 

szomjasok, nyűgösek, 

nem szeretik a tömeget, 

sírnak, kiabálnak… Ne-

künk pedig kezelni kell a 

helyzetet, és megpróbálni 

nem figyelni a ránk sze-

geződő rosszalló tekinte-

tekre. 

Szerencsésnek val-

lom magunkat, mert mi 

a családunkból mindenkire számíthatunk. Ha kell, 1-2 

órát vigyáznak Marcira, de már az is előfordult, hogy 

napokig a nagyszülőkre bíztuk. Persze ez idő alatt is 

minden gondolatom körülötte forgott, aggódtam. A leg-

több sorstársunk azonban  azzal a problémával küszkö-

dik, hogy kire tudná rábízni gyermekét. Számtalan kérdés 

merül fel: tud-e bánni a nagymama a sérült gyerekkel? 

Van még ereje, hogy cipelje, elbírja? Meg tudja etetni? 

Sikerül elaltatnia? Hozzászokott egyáltalán ahhoz, hogy 

milyenek a mindennapok egy sérült gyerekkel, akivel 

nem lehet kommunikálni, de mégis érteni kell, mit sze-

retne? Néha dührohamot kap,  meg kell nyugtatni.  

Tisztába kell tenni, játszani kell vele a maga módján. 

Sokszor még a szűk család sem lát bele a hétköznapok 

rutinjába. 

A gyerekfelügyelet azonban nem csak a sérült-

gyerekes családoknál okoz mindennapi fejtörést. Egyre 

gyakrabban hallom, hogy gondban vannak a kisgyerme-

kes szülők is. A nagymamák nem ajánlják, vagy nem 

tudják felajánlani a segítségüket. Elfoglaltak, program-

juk van vagy éppen szabadok akarnak lenni, pihenni  

szeretnének. Esetleg nem egy településen élnek a fiata-

lokkal. A másik véglet az, hogy a mamik, papik versen-

genek, hogy kinél legye-

nek az unokák. Még 

ezeknek a családoknak 

is nehéz rátalálni dadu-

sokra, bébiszitterekre…  

Minden családban fon-

tos lenne, hogy apának 

és anyának is legyen 

szabadideje, amit vagy 

munkára, ügyintézésre 

vagy szusszanásra for-

díthatna. Sérültgyere-

kes családban ez sokkal 

nehezebben oldható 

meg. 

Ezért hozták létre Ma-

gyarországon a Fecske-

szolgálatot, amely a 

családok tehermentesí-

tését tűzte ki célul. Lé-

nyegében egy speciális 

gyermekfelügyeletről van 

szó, amit fogyatékos 

gyermeket nevelő csalá-

dok számára biztosítanak 

hozzáértő szakemberek 

segítségével. Őket neve-

zik Fecskéknek. 

Azért kaptam fel a fejem 

erre a kezdeményezésre, mert nemrég mi is abba a hely-

zetbe kerültünk, hogy nem volt kire rábízzuk a kisfiunkat. 

Először folyamodtunk baráti segítséghez. Egy barátunk 

elvállalta, hogy vigyáz rá addig, amíg mi nem leszünk 

itthon. Ez már egy óriási lépés volt számunkra. Nem egy 

családtag, hanem egy barátunk vigyáz rá. Ezt is megér-

tük! Bevállaltuk! Mert talán ez a nehezebb része: meg-

bízni valakiben, rábízni sérült gyerekünket másra... Örül-

tem és megkönnyebbültem, hogy ezt is kipipálhatjuk. 

Úgy érzem, nagyon fontos a sérültgyerekes családok-

nak az, hogy legyenek olyan személyek a környezetük-

ben, akikre számíthatnak „vészhelyzetekben”, hiszen 

csak akkor kérem én is mások segítségét, ha valóban 

szükség van rá. Hiszem, hogy vannak olyan gyógypeda-

gógusok, nevelők, szakemberek közvetlen környeze-

tünkben is, akik lehetnének ilyen segítő Fecskék 

 számunkra is.  

 Jegyzet ● 

Ki vigyáz a gyermekemre?  

             Pánczél Éva Mária rajza  

•   CSATLOS TÜNDE 
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● Jegyzet 

Ez történt Dezső bácsival is, azaz 

dr. Bustya Dezső nyugdíjas lelki-

pásztor társunkkal. A Mária és Már-

ta Magazinnak nemcsak olvasója 

volt, hanem szükség esetén szerzője 

is,  szívesen írt igemagyarázatokat, 

elmélkedéseket. Meghatározó sze-

mélyisége volt Marosvásárhely hit-

életének. 

 Amikor Kolozsvárra költözött, 

mert püspökhelyettesi szolgálata oda 

voltam. Egy esztendeig ő volt a prin-

cipálisom, és én neki utolsó segéd-

lelkésze Marosvásárhelyen. Tőle 

tanultam meg többek között, hogy 

milyen nagy erény a pontosság. Mi-

lyen fontos az, hogy megbízható 

legyél. Hogy mindennél fontosabb 

az Istent szolgálni. Nem dolgozott 

kevesebbet, mert principális volt, de 

elvárta a segédlelkészektől, hogy 

semmiben se legyenek kevesebbek a 

felettesüknél. A mindenkori segéd-

lelkészei sokszor haragudtunk rá, 

mert nem tudtunk mit kezdeni a 

munkabírásával, de finom mosolya 

és kiváló humora kárpótolt minden 

nehézségért. 

Sokan tisztelték tudását, még töb-

ben merítettek igehirdetéseiből, de 

nem tudom, mennyire érezte, hogy 

hálásak vagyunk ezért. Temetésén 

sokan hajtottunk fejet emberi nagy-

sága előtt, amely soha nem nőtte túl 

az alázatát. Pál apostolt parafrazálva 

így mondanám: tudott szolgálni, és 

tudott visszavonulni, ismerte az em-

beri dicséreteket, azoknak sokszor 

hasztalan voltát, és ismerte Gazdája 

szelíd szavát, amely mindennél drá-

gább volt neki. Nem hallgatta el, ha 

véleménye volt, még akkor sem, ha 

tudta, hogy nem mindenki bírja elvi-

selni az építő kritikát. Gyülekezetet 

alapított és gondozott, templomot 

épített, családokat látogatott, egy-

házkerületi tisztséget viselt, folya-

matosan tanult és tanított. Börtönt 

viselt, mert nem tudott megalkudni, 

szabadságát Istenben élte meg.  

Nyugdíjasként gyakran eljött a 

gyülekezetünkbe is igét hallgatni. Ha 

a szószékről észrevettük, hogy ott ül 

a padban, nagyot nyeltünk, és bár 

tudtuk, hogy Istennek kell tetszeni és 

nem az embereknek, figyeltük a te-

kintetét: vajon mit gondol az igema-

gyarázatunkról? De így voltunk, va-

gyunk minden nyugdíjas lelkipásztor 

testvérünkkel. Fontosak számunkra, 

még akkor is, ha olykor nem ezt ér-

zik. Szükségünk van rájuk, mint 

ahogy a gyermekeknek szükségük 

van szüleik figyelő, óvó tekintetére. 

Menekülnénk a felügyelet alól, de 

fáj, amikor már nincs akire felnéz-

zünk. 

Gyülekezetünkben lehet sokan 

felfigyeltek, hogy amikor ott volt a 

templomban, mindig hozzáléptem, 

és szeretettel köszöntöttem. Ilyenkor 

azt mondtam a szolgatársaimnak: 

megyek, hogy köszöntsem a baráto-

mat. Dezső bácsi nem tudta, hogy 

barátomnak szólítom a háta mögött. 

De ebben a szóban tudtam megfo-

galmazni azt az igei örökséget, amit 

én is kaptam tőle, amit ő magas fo-

kon élt, és Jézustól tanult: „Nincsen 

senkiben nagyobb szeretet annál, 

mintha valaki életét adja az ő baráta-

iért.” (Jn 15,13) 

Isten dicsőségére élt. Egy olyan 

világban ahol a „nincs emberem” 

érzése fájó sebeket okoz, megszólít-

ható, megbízható, szolgálatkész volt. 

Szolgálata a Mária és Márta Maga-

zinnál is kifogástalan volt. Legyen 

ezért is az Úré a dicsőség!  

Volt emberünk 

•   BEREKMÉRI MELINDA 

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek.  

Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” (Zsid.13,7) 

Egyre kevesebb a megszólítható, megbízható, szolgálatkész 
ember. Van, aki elköltözik, van, aki közömbössé válik, van, 
akinek nem éri meg, van, aki mást, újat, érdekesebbet akar, és 
van, aki végleg elköltözik  a mennyei hazába. 
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  Interjú ● 

Erről így beszél: 

– Úgy döntöttünk, hogy keresünk  

egy nagyobb kihívást. Mindig is 

vágytam falura költözni. Gegesre 

azért esett a választás, mert Maros 

megyéhez, Vásárhely környékéhez 

is kötődnek a családi szálak. 

 

– Nem riasztotta el, hogy nem 

tudja majd iskoláztatni a gyereke-

ket? 

– Nem, mert ez is megoldható. 

Gegesen van 1-4 osztály, 8.-ig lehet 

Gyulakután tanulni, ahol a felesé-

gem is tanít. Utána akár a református 

kollégium is szóba jöhet. Ezt még 

nem tudjuk, majd jövőre kell dönte-

nünk. Mi még nem tudjuk, de az 

Úristen már tudja. Jó ezzel a biza-

lommal élni.  

 

– Nem félt egy kis, fogyó gyüle-

kezetbe eljönni? 

– Az volt, de már nem az. Az 

1950-es, 1960-as években a lélek-

szám ezer volt, de hatalmas apadási, 

elvándorlási folyamat állt be. Most 

186 állandó lakos van.  Már nem 

igazán költöznek el, sőt kezdenek 

visszaköltözni, házakat vásárolni. 

Létrehoztunk egy egyesületet, amely 

kimondottan ezt célozza meg. Próbá-

lunk munkahelyet biztosítani, és a 

fiataloknak vonzóvá tenni az ittlétet.  

Segítünk  kisvállalkozásokat elindí-

tani, próbálunk lehetőséget teremteni 

azért, hogy az emberek ne  költözze-

nek el. Fontos szempont, hogy ne 

érezzék a városnak a hiányát. Ezért 

indítottunk be különböző gyerek-

foglalkozásokat. Van hangszer-

oktatás, nyelvtanulási, vagy akár 

sportolási lehetőség is. 

 

– Nagyon szerteágazó az, amit 

tesznek… 

– Amikor Gegesre kerültünk, 

próbáltam feltérképezni a helyzetet, 

hogy hol van szükség segítségre. 

Mindenekelőtt a fiatalokat akartuk 

itt tartani. Ez azt jelentette, hogy a 

gyerekekre is oda kellett figyelni.  

Játszóteret építettünk, és  különböző 

gyermekfoglalkozásokat szervez-

tünk. Az önkormányzat segítségével 

sportpályát építettünk. A kisgyere-

kek esetében a közösség kifizet min-

den pluszköltséget, ami az óvodába 

vagy iskolába járáshoz kell. Például 

a munkafüzetek árát megtérítjük. 

Általában ezek nem nagy összegek, 

de ahol egy keresetből kell iskoláz-

tatni a gyereket ott nagy segítség. A 

nagyobbaknak, ha egyetemre kerül-

nek, egy szerény ösztöndíjat biztosí-

tunk, azzal a feltétellel, hogy ha 

majd végeznek, felvállalják egy kö-

vetkező egyetemista megsegítését. 

Hogy az emberek  
el ne vándoroljanak  

Olyan idős emberek iránt érdeklődtem, akik koruk, illetve anyagi nehézségek miatt nem tudják 

ellátni magukat. Akiknek gond a mindennapi betevő beszerzése vagy elkészítése. Így találtam rá 

Gegesre, ahol több idős személyre is főz a közösség. Hetente kétszer biztosítanak meleg ételt, 

amit az öregek akár több  napra is be tudnak osztani maguknak. Tőkés Attila lelkipásztor,  több 

helyi kezdeményezés megálmodója, Maroskeresztúron született, és a református teológia elvég-

zése után a kalotaszegi Inaktelkén, majd Kolozsváron volt segédlelkész. Közben a  Gheorghe 

Dima Zeneakadémián is diplomát szerzett. 2007 után került Gegesre, második és harmadik 

gyereke így már „falusi gyereknek” született.  
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Ez azért is fontos, hogy tudatosodjon a közösségben, 

hogy ez egy körforgás. Adok és kapok is, és ezzel el is 

köteleződnek az egyház és a közösség iránt. 

 

– Hogyan valósult meg az ebédkihordás? 

– Igyekeztünk az idősekre is figyelni. Mivel ez egy 

elöregedő falu volt, elsődlegesnek tartottuk, hogy meg-

oldjuk a családorvosi szolgáltatást. Ez az elején úgy mű-

ködött, hogy a feleségemmel felváltva hoztuk az orvosnőt, 

akinek biztosítottunk egy szolgálati helyet. Utána kiköl-

tözött egy orvos, és két-három évig helyben volt az orvo-

si rendelő. Sajnos  a bürokrácia és az engedélyeztetés 

miatt most megint nincs. Jelenleg Havadon van, de az 

sincs nagy távolságra. Gegesen lakik az orvos, így ez 

már nagy előny, hogy elérhető. Aztán itt helyben alakult 

egy diakóniai csoport. Jelenleg hét asszony a tagja, plusz 

az egyházi alkalmazott. Az elején felváltva főztek 15 

idős emberre, de most már az egyházi alkalmazott főz. A 

diakóniai csoport inkább a hozzávalók előteremtésében 

segédkezik, és a kész étel kihordásában. 

 

– Kik segítették a terveik megvalósításában? 

– Eleinte több volt a külföldi támogatás, de minden-

ben az volt a célunk, hogy önállósodjunk. Ezért jött létre 

a diakóniai kert, amit beültetnek, megmunkálnak. Meg-

termelik a zöldséget a konyhára.  Erre keretünk is van  a 

költségvetésben. 

 Ha egészségügyi probléma lép fel, akkor is próbá-

lunk segíteni. Ezért indítottuk be a házi beteggondozást. 

Ezt a kerületi diakóniai szolgálat segítségével tudtuk 

hivatalossá tenni, de mindig vigyázunk arra, hogy az 

alkalmazott helybéli legyen. 

Mindenben rövid és hosszú távon tervezünk. Tervez-

ni óvatosabban szoktunk, álmodni merészebben. Tehet-

jük ezt, mert nagyon jó presbiteri közösségünk van. Ma 

már ez a közösség nemcsak lelkészt tud „eltartani”, ha-

nem egyházi alkalmazottat és harangozót is. Korábban 

volt 6-7 olyan év is, mikor lelkész sem volt a faluban. 

De ez egy gazdag falu, ha nem is anyagiakban, vagy 

zsíros földekben, de lelkiekben mindenképpen. Szor-

galomban és önkéntes, közösségi munkavégzésben is 

példamutatóak. 

 

A gegesi közösség már nem fogy, hanem lassan gya-

rapodik. A faluban tíz óvodás és tíz kisiskolás él, és szin-

tén  tíz gyereket kereszteltek meg egy év leforgása alatt.  

● Interjú 

•    KORONDI KINGA 

 
 

(Weöres Sándor: A teljesség felé) 

 Pánczél Éva Mária rajza 
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  Interjú ● 

– Gyerekeknek  gyakran felte-

szik a kérdést: mi leszel, ha nagy 

leszel? Neked mi volt erre a vála-

szod? 

– Óvó néni szerettem volna lenni, 

azaz valamilyen formában gyerekek-

kel foglalkozni. Saját gyermekem 

nem lehetett, óvó néni sem lett belő-

lem, de a testvérem gyermekeit sajá-

tomként szeretem, és nevelésükben 

nagyon nagy részt vállaltam. Ebben 

az elképzelésemben nagy szerep ju-

tott annak a ténynek, hogy az óvó 

nénimet nagyon szerettem, és min-

dig jó hatások értek az iskolás éveim 

alatt is. 

– Ehhez képest akkor mi való-

sult meg? 

– Megtanultam annak örülni, ami 

adatott. Mezőbergenyében éltem 11 

évet. Aztán édesapám munkahelye 

miatt Bukarestbe kerültünk, ott vé-

geztem el a 12 osztályt, és kezdtem 

dolgozni. Először a  Hivatalos Köz-

lönynél végeztem a feladataimat, 

majd amikor visszakerültünk Maros-

vásárhelyre, a postán dolgoztam saj-

tóterjesztőként. Mindig hálás voltam 

a bukaresti évekért: jó iskolai, mun-

kahelyi, gyülekezeti közösségbe 

kerültem, és nagyon jó orvosok mű-

töttek, kezeltek. 

– A te döntésed volt, hogy nem 

alapítasz családot, nem keresel 

társat? 

– Már a születésemkor kiderült, 

hogy genetikai rendellenességgel 

jöttem a világra. Ebből kifolyólag 

13, illetve 14 évesen nehéz műtéte-

ken estem át, és az orvosok azt is 

határozottan megmondták, hogy so-

se lehet gyermekem. Így senkit nem 

akartam magamhoz kötni, bár sose 

zárkóztam el teljesen a családalapí-

tás gondolatától. Depresszióba sem 

estem soha ezért, nem éreztem, hogy 

vége a világnak, mert egyedül kell 

leélnem az életemet. Sohase ért bán-

tás azért, aki vagyok. Osztálytársaim 

szerettek, segítettek. Ha szükség 

volt, tanáraim különórákat tartottak, 

hogy a kezelések miatt ne maradjak 

le a tanulással. Későbbi munkatársa-

im azt mondták: amíg úgy dolgozol, 

mint mi, nem vagy kevesebb senkinél. 

 
– Azért nem vagy teljesen egye-

dül. Kiket tekintesz családodnak? 

– Nyilván, hogy a szüleimet és a 

testvérem családját. Hálás vagyok a 

szeretetükért, azért, hogy soha nem 

mondtak le rólam. De hálás vagyok 

a barátaimért is, meg a nagyobb csa-

ládért, a bukaresti, illetve a Maros-

vásárhely cserealjai gyülekezetekért  

is. A bukaresti református gyüleke-

zet második otthonommá lett, hiszen 

édesanyám munkahelye is ott volt, a 

cserealjai gyülekezetben pedig szol-

gálati lehetőség is adatott. 

 

– Köztudott, hogy nagyon tevé-

keny vagy. Melyek is ezek a tevé-

kenységek? 

– A munka és a szolgálat összefo-

nódik az életemben. Van, ami csak 

munka, van, ami csak tiszta szeretet-

szolgálat, és olykor a kettő együtt 

valósul meg. Igyekszem mindenki-

nek a segítségére lenni, de határozott 

Mezey Virág születésekor az orvos azt mondta: nem életrevaló. Jobb lenne, ha nem maradna 
meg. Szülei és testvére másképp gondolták: így kaptuk, így fogadjuk el, így szeretjük. Ez a hit-
ben és szeretetben való hozzáállás határozta meg a jövendőjét.  

Egyedül! Vagy mégsem? 

 Pánczél Éva Mária rajza 



 

 

 9 

 

2019 / 3 

● Interjú 

szeretettel. Nem szerettem soha az 

önsajnálkozást, és az alaptalan gyen-

geséget. Nos, így végzem a Csereal-

jai Református Gyülekezetben a 

presbiteri szolgálatot, és tagja va-

gyok az Ötlejes Ötlet diakóniai cso-

port bizottságának, ami azt jelenti, 

hogy elbíráljuk társaimmal együtt a 

beérkezett segélykéréseket, illetve 

személyesen elvisszük az adományt 

a rászoruló testvéreknek. Szívemnek 

nagyon kedves szolgálata az, amit a 

Lídia otthonban végzek. Az otthon-

ban élő gyerekeknek segítek a házi 

feladatok megoldásában, meghallga-

tom örömüket, bánatukat. Igyekszem 

lelki társsá is válni, ha valakinek erre 

van igénye. Ezenkívül idős testvé-

rekkel foglalkozom. Elkísérem őket 

az orvosi rendelőbe, vagy kivizsgá-

lásokra. Van, akivel mindennap sétá-

lok, mert egyedül nem tud. Sokat 

beszélgetek velük, és meghallgatom 

őket. Volt, amikor kisgyerekekre is 

felügyeltem.  

 
– Mindebben mi motivál? So-

kan elkeserednek az életük miatt, 

rajtad ezt sose látjuk. 

– Mi motivál? Az, hogy hasznos 

életet éljek. Hogy tudjak segíteni, 

hogy fontos legyek ily módon vala-

kinek. Persze elsősorban a szüleim-

nek, hiszen ők is idősek már. Aztán 

a testvéremnek és gyermekeinek is 

– bár már felnőttek – segíteni aka-

rok, amíg tudok. Jó érzés, ha valaki-

nek egy kenyeret tudok vásárolni, 

vagy kifizetem a számláit, akár ha-

zakísérem, ha egyedül nem boldo-

gul. Mindig van erőm, mert abban 

amit teszek, felüdülök. A kudarcokat 

lezárom, nem foglalkozom velük, és 

azokkal folytatom, akikkel érdemes 

és lehet. 
 

– Van-e kedvenc igeversed, vagy 

éneked? Milyen kedvtelésed van? 

– Van, kettő is. Az egyiket min-

den reggel elmondom: „Mindenre 

van erőm a Krisztusban, aki engem 

megerősít” (Fil 4,13). A másik egy 

szép hitvalló kérdés: „Ha az Isten ve-

lünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8,31). 

Az énekek közül meghatározó volt 

számomra a Fel barátim, drága Jézus 

zászlaja alatt című. Ezt az éneket a 

szívműtétem előtt elénekeltem egy 

kisebb közösségben. Ezenkívül na-

gyon szeretem a Te vagy napvilá-

gom és az új énekek közül a Ki 

Istenének átad mindent címűt… 

Kedvtelésem?... Régebben nagyon 

szerettem olvasni. Most is szeretek, 

de kevesebb időt szánok rá. A leg-

újabb hobbim a kirándulás.  
 

– Élettapasztalatod alapján mit 

üzensz az egyedül élőknek? Külö-

nösen azoknak, akik úgy érzik: 

„nincs emberük”? 

– Elsősorban azt, hogy senki 

sincs egyedül, mert velünk van az 

Isten. Másodszor azt, hogy semmifé-

le emberi közeledést nem szabad 

visszautasítani, nem szabad elzár-

kózni. Rajtunk is áll, hogy mennyire 

vagyunk egyedül. Elhatározás kérdé-

se is. Én sose érzem magam egye-

dül. Teljes embernek érzem magam. 

Sose kérdeztem, hogy miért pont én, 

miért épp így. Láttam, hogy vannak 

nálam elesettebbek. Akkor én miért 

panaszkodjam?   

•   BEREKMÉRI MELINDA 

Botladozom mint a részeg 

alig látok pedig nézek 

buta lábam meg-megtorpan 

mint hajszolt állat a porban 

szaladnom kell futni menni 

s velem együtt fut a semmi 

s velem együtt fut a minden 

világ verdes a szívemben 

kín-gondjaim omló füstje 

szemem csípi forrón sütve 

s arra késztet hogy köhögjek 

és a könnyem sose jön meg 

s röhögöm a magam kínját 

s röhögöm a mások kínját 

pedig úgy fáj majd szétcsattan 

józan eszem vas-agyamban 

Nem akarok menekülni 

s nem akarok lemerülni 

de ha fázom a hidegben 

hadd bújjak meg szívetekben 

Ne nyúljatok a haraghoz 

szorítsatok magatokhoz 

 Buda Ferenc 

Botladozom… 
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  Interjú ● 

– Teltek az évek, elmúltam 20 

éves, aztán harminc lettem, és még 

udvarló sehol sem volt. Nagy baráti 

köröm volt, és amíg leánykodtam, 

addig vallástanárként tevékenyked-

tem 15 évig. És vártam... Sokan ki-

nevettek, de én vártam, és nem bán-

tam meg. Most úgy látom, hogy a 

türelmem próbára tétetett. Úgy gon-

dolom, az életben mindennek rendelt 

ideje van. 

 
– Aztán későre ugyan, de jött a 

szőke herceg? 

– Nem, nem volt szőke, barna 

volt. Előtte állandóan be akartak mu-

tatni valakit nekem, és úgy éreztem 

egy idő után, hogy én ezt így nem 

akarom. Egyszer azonban éppen azt 

olvastam a Lídia magazinban, hogy 

mennyire fontos, hogy az egyedülálló 

hölgyek nyitottak legyenek, és ne 

legyenek gőgösek, amikor bemutat-

nak nekik valakit. Aztán ezen na-

gyon elszégyelltem magam. Rá egy 

hétre egy unokatestvérem mondta, 

hogy megismerkedett valakivel, aki-

vel ugyan nem illettek össze, de be-

mutatná nekem. Akkor azt éreztem, 

hogy az Úristen nagyon egyengeti az 

utamat. Ez az út vezetett oda, hogy 

megismerkedtem Péterrel. 

 

– Elég tehát a bizalom, és akkor 

Isten elküldi a megfelelő személyt? 

– Nem voltam meggyőződve, 

hogy ő lesz az Istentől elrendelt 

társam. Viszont tudtam azt, hogy 

gyerekkorom óta imádkozom a tár-

samért. Imádkoznak ezért a szüleim, 

nagyszüleim. Tehát én hittem, hogy 

Istennek gondja van rám, és hogyha 

egyedül kell leélnem az életem, ne-

kem akkor is teljes életem lesz. 

Ehhez hozzátartozik az is, hogy 

egyedül is teljes életet éltem. Aktív 

tagja voltam egy ifjúsági közösség-

nek, tanítottam. Így aztán nem volt 

időm, hogy aggódjak, hogy szegény 

fejem pártában marad, és nem is 

éreztem magam hátrányban emiatt. 

Ugyanakkor első alkalommal 

sem én, sem ő nem voltunk meggyő-

ződve, hogy mi egymásnak vagyunk 

rendelve. Én úgy éreztem néhány 

találkozás után, hogy el kell köszön-

nünk egymástól. Én egy nyitott ember 

vagyok, ő pedig nagyon befelé for-

duló, zárkózott ember. Nem tudtam, 

hogy miért ilyen, ameddig meg nem 

ismertem. Rájöttem, hogy ő nagyon 

aranyos ember, csak olyan sokat volt 

egyedül, én pedig mindig társaság-

gal, hogy egyszerűen nem találta az 

utat önmagából mások felé. Úgy-

hogy az udvarlás időszaka nem volt 

zökkenőmentes. Állandóan mérle-

geltem, hogy ez-e Isten szándéka, és 

kértem a vezetését, rá hagyatkoz-

tam. Utolsó percig volt benne egy 

ilyen bizonytalanság, hogy vajon jól 

értettem a vezetést, hogy vajon nem 

siettük-e el a dolgot? Aztán elmen-

tünk egy csendes hétre, és akkor ott 

eldőlt   benne és bennem is, hogy 

Isten egymásnak rendelt. Felszabadí-

tó volt ezt érezni. Ennek következté-

ben sokat tudtunk beszélgetni, és 

végül megkérte a kezem. 

 
– Hogyan döntöttek arról, hogy 

hány gyereket vállalnak? 

– A férjem nagyon féltett. Tudta, 

hogy gondok vannak az ízületeim-

mel, viszont abban egyeztünk meg 

első perctől kezdve, hogy ha Isten 

gyereket ad, akkor hármat minimum 

bevállalunk. Csakhogy én már 37 

éves voltam, amikor férjhez mentem. 

Így aztán egymás után jöttek a gye-

rekek: Mária 12 éves, Teri 11 és Pé-

ter 10. Úgy döntöttünk a férjemmel, 

hogy a család mellett van a helyem, 

Koós Teréz Mezőpanitban született, szülei egyetlen gyermeke-
ként. Ez meghatározó élmény volt egész további életére, hi-
szen hiába szeretett volna testvéreket, édesanyja egészségi 
okok miatt nem vállalhatott több gyereket. Ő azonban elhatá-
rozta, hogy neki nagy családja lesz, ám – amint mondja – az 
életben nem minden történik  úgy, ahogyan azt eltervezzük.  

Ha a dolgok másképp mennek, 

 mint ahogy eltervezzük... 
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úgyhogy most már lassan 11 éve nem 

tanítok. Igen gyorsan vállaltuk őket 

egymás után, de minket nagyon sürge-

tett az idő, mert 40 éves lettem, mire 

Péter megszületett. Amellett, hogy egy-

szerre három pici baba volt a családban, 

nekem eléggé súlyos csípőízületi prob-

lémám volt, annyira, hogy próbáltak 

lebeszélni még a gyerekvállalásról is. 

Féltünk attól is, hogy minél később vál-

laljuk a gyerekeket, annál nehezebben 

maradok terhes, de nagyon hálásak vol-

tunk Istennek, hogy ezzel nem volt gon-

dunk. 

 
– A gyerekvállaláson túl milyen 

buktatói vannak, voltak az együtt-

élésnek? Mert a filmekben a házasság 

és a gyerekek megszületése után csak 

a „rózsaszín köd” van... 

– Mikor a férjemmel elkezdtünk jár-

ni házasbibliaórára, hallottuk, hogy mi-

lyen problémák vannak, és én nagyon 

megrémültem, hogy most mibe csöp-

pentem. De mi elfogadjuk egymást, 

igyekszünk egymás kedvébe járni. Így 

aztán nálunk úgy tűnik, hogy csak nö-

vekszik ez a rózsaszín köd. Még akkor 

is, ha ez az út nem mindig könnyű. Elég 

arra gondolni, hogy mivel ilyen gyorsan 

jöttek a gyerekek, kénytelen voltam 

itthon maradni velük. Ez azt jelenti, 

hogy egy keresetből élünk, de Isten 

mindig kirendeli azt, amire szükségünk 

van, vagy szükségünk lehet. A bizalom 

számomra teljes Istenre hagyatkozást 

jelent. Ha elbizonytalanodom, akkor 

olyan jó, hogy van kihez fordulni. Gyö-

kössy Endre bácsi azt mondja: kiboru-

lás helyett leborulás.  Ezt próbálom al-

kalmazni. 

  
•    KORONDI KINGA 

● Interjú / Ige 

A kegyelem csillagjegyében 
 
A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp 

helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: „...és íme, én veletek 

vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20b)   
 
Január 

„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ 

többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.”  

(Jn 14,18-19)   
 

Február 

„Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged 

baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, 

hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy 

meg ne üsd lábadat a kőben.” (Zsolt 91,9-11)    
 

Március 

„Íme, eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a maga 

otthonába, és engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, 

mert az Atya velem van.” (Jn 16,32)   
 

Április 

„Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak 

erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígér-

tem neked.” (1Móz 28,15)    
 

Május 

„Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, 

de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; leti-

pornak, de el nem veszünk;” (2Kor 4,8-9)    
 

Június 

„Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem.” (Zsolt 27,10)   
 

Július 

„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordoz-

zuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róm 15,1)   
 

Augusztus 

„Magadra hagytalak néhány pillanatra, de nagy irgalommal ismét össze-

gyűjtelek.” (Ézs 54,7)   
 

Szeptember 

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, 

hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban.” (Fil 4,13-14)   
 

Október 

„Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan Mózes-

sel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el.” (Józs 1,5)   
 

November 

„Az Úr legyen könyörületes Onésziforosz háza népe iránt, mert sokszor 

felüdített engem, és nem szégyellte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában 

volt, buzgón keresett engem, és meg is talált.” (2Tim 1,16-17)   
 

December 

„De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne 

félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen 

kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűz-

ben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én, az 

Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód.” (Ézs 43,1-3a)   



 

 

12   2019 / 3 
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 Berekeresztúr, Székelybere, Mája 

a Felső-Nyárádmente három kis 

gyülekezete, amelyben az utóbbi 

húsz év alatt nagyon csökkent a lélek-

szám. Ma már alig van 300 reformá-

tus lélek mindhárom gyülekezetben. 

A gyülekezetekben nem működik 

állandó rendszerességgel nőszövet-

ségi alkalom, de télen az asszonyok 

hetente járnak bibliaórákra, énekeket 

tanulnak, megbeszélik a tennivaló-

kat.  

A kis lélekszám ellenére a nagy-

kegyelmű Úristen Igéje és Szentlel-

ke által munkálkodik közöttünk. 

Asszonytestvéreink kedvesek, lelke-

sek és segítőkészek, akik szívesen 

vesznek részt a nőszövetségi alkal-

makon. Ha diakóniai munkáról van 

szó, szívesen segítenek. 

Ez év februárjában a három kis 

gyülekezet néhány nő tagja megláto-

gatta a marosvásárhelyi öregotthont, 

ahol igével, énekkel, jó szóval, vala-

mint szeretetcsomaggal kedvesked-

tek az ott élő lakóknak. Egy-egy 

ilyen alkalom nagyon fel tudja lelke-

síteni az asszonyokat.  25 asszony 

kapcsolódott be a szeretetszolgálat-

ba, és finomabbnál finomabb süte-

ményeket sütöttek. Külön köszönet 

jár azoknak a 70-80 éves nőtestvé-

reinknek, akik többféle  süteményt is 

sütöttek az otthon lakóinak. Ilyenkor 

mutatkozik meg, hogy mindnyájan 

Istennek munkatársai vagyunk, és a 

szeretet, a segítségnyújtás jobbá te-

szi az embereket. 

Ha vendéglelkészek szolgálnak a 

gyülekezetekben, mindig szívesen 

sütnek-főznek. Esperesi vizitációkor 

is örömmel vállalják a vizitáció tag-

jainak megvendégelését. 

A 2015-ös püspöki vizitáció al-

kalmával nagyon lelkesen készültek, 

mindenből kivették a részüket: 

templom, imaterem takarítása, virág-

ültetés, házikenyér sütés, kifli, kür-

tőskalács sütés, amellyel minden 

vendéget megkínáltak. A kultúrott-

honban száz személy részére készí-

tettek és tálaltak fel finom vacsorát.  

Ez év július 13-án megrendezett 

bonyhai kastélynap keretében meg-

lepetésben volt része a bere-

keresztúri gyülekezetnek, ugyanis a 

Kert az Édenben című pályázat nyer-

tese lett. Mindez megerősített abban, 

hogy Vörösmarty szavai – ,,meg-

fogyva bár, de törve nem…” – ma is 

érvényesek: habár kevesen vagyunk, 

de annál nagyobb lendülettel hirdet-

jük, hogy él és élni akar e három kis 

gyülekezet Isten nagy kegyelme 

által. 

Áldott legyen az Úr, aki erősíti 

hitünket, és jócselekedetre indít! 

Márták és Máriák 

•   SZÁSZ PIROSKA 

A gyereket megtanítjuk járni, óvjuk a tűztől, villanyáramtól, egyéb veszélytől. Később megtanulnak kerékpá-

rozni, úszni, de felügyelet nélkül még sokáig nem engedjük be őket a mély medencébe. Vigyázunk minden lép-

tükre. Mégis kamaszkorukban, amikor már bekerülhetnek a testi kapcsolatok veszélyes labirintusába, a párválasztás 

rögös útján  gyakran elengedjük a kezüket… 

A bajba került lányok útja sosem egyszerű. Némelyikük esetében megmarad a családi  háttér, mások azonban 

magukra maradnak. Először a leendő gyerek apja hagyja cserben őket, aztán a szüleik, családjuk, míg végül 

 – nem ritkán – utcára kerülnek. Ők az anyaotthonok által kínált lehetőséggel élhetnek. Az ide kerülő lányanyák-

ról tudnunk kell, hogy nem akartak bajt se maguknak, se másnak. Mégis magukat is, gyermeküket is mélyen meg-

sebzik. Fontos lenne minden serdülő lányt elvinni egy ilyen otthonba, hadd találkozzanak személyesen egy-egy 

gyermekét egyedül nevelő fiatal lányanyával. Szívbe markoló történeteik arról szólnak, hogy miként maradtak 

egyedül. Az előzmények meglehetősen egyformák: szerelem, naiv kacagás, félelem nélküli jókedv, amit aztán 

fájdalmas ébredés, magány, kitaszítottság követ. Parttalan kiszolgáltatottság éppen akkor, mikor egy nő a legérzé-

kenyebb, legsebezhetőbb, mikor a legtöbb szeretetre, segítségre lenne szüksége!  

Mindazok, akik bemennek az anyaotthonokba, nagy bátorságról tesznek bizonyságot, hiszen ma már az  

abortuszt is választhatnák. Ők azonban vállalják tettüket. Vállalják az életet, a gyermeket, és megtapasztalhatják, 

hogy a legsötétebb éjszakára is hajnal virrad, mert annak, aki szeret, van megoldás. Erdélyben is van egy olyan 

ház, ahová be lehet kopogtatni, ahol jól képzett, kedves szerzetes nővérek nyitnak ajtót. Meleg szobában ágyat 

vetnek, orvoshoz kísérik őket, és a gyerekszülés nehéz perceiben is jóságosan melléjük állnak.  

Itt a születés örömünnepé válhat, amit később a keresztelés tehet teljessé, mert az élet szép! 

La vita è bella 

K2 
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● Irodalom  

Termetes, harminc körüli fiatal-
ember lépett közelebb a templomaj-

tóban ülő koldusasszonyhoz. Kigyúrt 

izmai majd szétfeszítették a Dark 

Lord-os pólót. Hátracsapott béz-

bólsapkát, napszemüveget, márkás 

rongyos farmert és futócipőt viselt. 

Bal kezével úgy lóbálta a Mercije 

kulcsát, akár egy legyezőt. Közben 

csörgött a mobilja. Mérgesen oda-

piszkált, majd visszanyomta far-

zsebébe.  
A görögkeleti templom előcsar-

nokába csak úgy tódult a hömpölygő 

tömeg. Ünnepek előtt meglódult a 

forgalom. Gyertyát gyújtanak, csönd-

ben imádkoznak, ájtatosan körbecsó-

kolják az ikonokat, majd sietve 

távoznak. Az idősebbeknek székeket 

helyeznek ki, mert ők tovább időz-

nek, s bizony elfáradhatnak a sorban. 

Van, aki befelé menet, van, aki a 

templom elhagyásakor segít a szegé-
nyen, tesz valamit a kolduspersely-

be. Itt-ott tekintetek találkoznak, 

majd koppan a koldulóedény feneke. 

Ella, a koldusasszony évek óta 

ezt a templomot szereti. Az ünnepi 

nyüzsgés neki is jót tesz. A pópa 

megengedte, hogy kéregessen. Az 

válnak, könnyebben megnyílik a 

pénztárca, ha már a lelkiismeret is 

megszólalt a látványtól. 

Ella férje immár öt éve a földbe 
itta magát. Eleinte együtt kéregettek, 

két ereszcsatorna-készítés között, de 

 

Az öt gyermekből, kik lassan már 

a maguk urai lettek, mindenki kol-

dul. Ki itthon, ki külföldön. De ő 

úgy vette, legalább becsületesek. 

Még egy sem járta meg a börtönt! A 

legnagyobbra, Karcsira hárult a fel-

adat, hogy anyját eltartsa. Egy város-

széli garzonban húzták meg magukat, 
miután a városrendezés miatt a putrit 

lebontották. 

Karcsi tisztelettel meghajolt az 

ikonosztáz előtt, egy gyors kereszt-

vetést fuserált magára, majd feltűnés 

nélkül lekuporodott anyja mellé. 

Napszemüvegét felcsúsztatta borot-

vált fejére, szétnézett, mintha csak 
álmélkodna a misztikus látványon, 

meghatódva az imától átitatott félho-

málytól. Végül bal könyökével meg-

bökte az asszony oldalát, és alig 

hallhatóan azt kérdezte: 

– Mennyi gyűlt? 

Az asszony félrehajtotta felső 

szoknyáját, majd az oldalra varrt 

nagy zsebből kiborította az összes 

papírpénzt. 

– Itt van mind – válaszolta rezze-

néstelenül. 
A fiatalember gyakorlott mozdu-

lattal tüntette el a lóvét nyakba 

akasztós turistatáskájában, majd a 

tányér tartalmát is beletöltötte, pár 

aprót hagyva benne csalinak. Rá sem 

nézett az öregasszonyra, s már lépett 

is ki a fényre. 

Kora délután volt. A téli naple-

mente sugarai élesen megütköztek a 

templom ablakain. A fák hosszúra 

nyúlt árnyékában csókák verekedtek, 

harcosan kapkodva egymás elől a 
földön heverő kiflidarabokat.  

Halk zümmögést hallott a farzse-

be tájékán. Üzent az „igazgatóság”, 

fél óra múlva a várbéli borozóban 

beszélik meg a következő napok 

teendőit. Részvétel kötelező. Izgatot-

tan nyomta ki a telefon gombját, 

majd a legközelebbi padra lehuppanva 

számolni kezdte az aznapi összeget. 

Közel ötszáz lej. Mintegy száz euró, 

egynapi bér. Nem is rossz. Még félre 
is tehet belőle. Nehogy mind ezeknek 

adná! Neki úgyis a legszegényebb 

városrészek jutottak a leosztásból. 

Ráadásul alig talált néhány hajlékta-

lant, nyomorékot, árvaházas, frissen 

szabadult jófiút, akikkel meg tudott 

egyezni. Legtöbbjüket inkább zsa-

rolta, vagy örvendtek, hogy megvan 

a napi cigi- és vodkaadagjuk. A 

szállás meg, ahol vagy tízen össze-

zsúfolódtak, kész panzió nekik. Ör-

vendjenek, hogy van valakijük. Anyját 

is azért szervezte be, hogy legyen 
valami biztonságos háttér. Nem is 

mondta meg neki, mire kell a pénz. 

A főnököket meg nem érdekli, mi-

lyen érzelmeket táplál valamelyik 

„beosztottja” iránt. Csak a lóvé, amit 

összetarhálnak, s amiből majd neki 

is osztanak vissza valamicskét. Ab-

ból vette azt a két házat is az új ne-

gyedben… 

A füstös félhomályban már tana-

kodott a bizottság. 
– Na, mi az, haver? Milyen a for-

galom? 

– Okés, itt van mind. Vagy ötszáz 

– helyezte eléjük lazán. 

– „Vetésforgót” kell alkalmazni – 

mondta a bőrlájbis, a fülbevalós fő-

nök, majd cigijét hanyag mozdulattal 

elnyomva, kérődzve-rágózva szedte 

sorjában a bankjegyeket. Úgy szólt 

szájából az ukáz, mint valami 

ENSZ-határozat kihirdetése: 
– Vannak még más templomok, 

üzletek, piacok. A karácsonyi vásá-

ron sokan megfordulnak. Két 

„szatelit” üljön oda. Legyen a nyakuk-

ban egy-egy karton: „SEGÍTSENEK, 

MŰTÉTRE VAN SZÜKSÉGEM!” 

Érzéseket kell kiváltani az emberek-

ből. Értitek? Hogy megdöbbenjenek, 

hogy önként adakozzanak…A városi 

bunkót a kényelménél, a komfort-

zónájánál lehet megfogni… 

– Te meg, Karesz – pillantott fel 
a pénzkupactól –, vigyél a részeges 

Mihályéktól egy gyereket, tedd az 

öregasszony ölébe. Egy kicsit csa-

vard ki a karját, adj neki valamit, 

hogy elkábuljon. Alva nem sír, s írd 

oda egy táblára: „Szívbeteg vagyok, 

segítsenek rajtam!” Rendben? 

– Meglesz – felelte csendesen a 

kigyúrt fiatalember.  

Máskor Karcsi, ha egyedül van, 

vagy a koldusai közt, akkor kész 
maffiafőnököt játszik. Most meg 

csendes, mint a kezes bárány. Fontos 

a hierarchia. Jobb, ha nem szól vissza. 

Egyébként is rég megalkudott már a 

helyzettel. Már képes arra, hogy alá-

zatos legyen felfelé. Lefelé pedig 

gyalázatos, de lehet irgalmat gyako-

Sebestyén Péter  

Pléhtányér 



 

 

14   2019 / 3 

  

 

Irodalom ● 

rolni is. Ahogy akarja. Amilyen a 

kedve. Puszta kegyből. Erőből. Ha-

talomból. S ez milyen jót tesz az önbe-

csülésnek. Egyebe úgysem maradt… 

Rövid volt a megbeszélés. Karcsi 

a Mercijén elviharzott a gyermekért, 
s közben azon mélázott, hogy neki 

vajon lesz-e… Pénz van, ház van, 

autó van, de a csajok félnek tőle. 

Egy-két randi még összejön. Futó 

kalandok. Pénzért. Aztán szállnak 

tovább…Talán jó lenne egyszer már 

színt vallani magam előtt is, anyám-

nak is! – gondolta magában. Kell ez 

nekem egyáltalán? Bármelyik perc-

ben bezsuppolnak a kopók. S akkor 

anyával mi lesz? 
A kicsi már elő volt készítve, 

aludt, mint a bunda. Óvatosan betet-

te a hátsó ülésre, bekötötte, majd 

indult a templom felé. Ismerte ezt a 

családot, sok életrevaló gyerkőcük 

van. Állandóan sírnak. Hiába ringat-

ja az anyjuk. Most különös volt ez a 

nyugalom. Az alig másfél éves 

csöppséget az anyja hiánya sem za-

varta. Sem a zenére, sem az autó 

mozgására semmi jel. Csak aludt a 
baba szépen, a hátsó ülésen. Béké-

sen, tehetetlenül. 

A parkolóban szépen bebugyolál-

ta, akár egy utazócsomagot, majd a 
járókelők között óvatosan a templom 

felé kanyarodott. 

Komoly arcot erőltetett magára, 

közben tekintetével kémlelte, hogy 

mikor lesz megfelelő a pillanat, ami-

kor odateheti a gyermeket az öreg-

asszony ölébe. 

Az anyja fel sem pillantott, csak 

igazított egyet a babán, hogy minél 

szánalmasabbnak tűnjön. 

Lassan felemelkedett, és hátráló 

lépésekkel kiosont a templomból.  

Egy imádkozó hölgynek feltűnt a 
gyermek szokatlan nyugalma. Meg 

hogy milyen fehér az arca. Akár a 

halotté. Többször is odapillantott, 

tett is a koldusperselybe, körbejárt 

az ikonok között, majd újra vissza-

fordult, és meg is kérdezte a koldus-

asszonyt: 

– Régóta alszik a baba? Milyen 

baja van? 

Ella először nem reagált. Egy 

ideig hallgatott, majd zavartan ráför-
medt: 

– Kopj le! 

Egy öregember igyekezett meg-

nyugtatni a kíváncsi hölgyet: 

– Nem látja, milyen beteg?! In-

kább segítsen rajta! 

S ő maga is beledobott a tányérba 

néhány aprót… 

Karcsi épp egy kemény rockszá-

mot dörömböltetett a kocsijában, 

amint hazafelé száguldozott. Villogó 
mobilja jelzett, hogy megint üzenet 

jött. Lehalkította a zenét, aztán ki-

bontotta az érintőképernyőn az üze-

netet: – Baj van! Gyere, mikor 

tudsz! Anyád. 

A város különösen este mutatja 

ünnepi arcát. A kigyúlt fények, a 

frissen lehullott hó angyalnak öltöz-

tetik. A békés ragyogás lelassítja a 

pörgést, csak egy-egy mentőautó 

szirénája zavarja meg néha az esti 

csöndet. Fura ez a csönd a nappali 
zaj után. Frissít és nyomaszt egy-

szerre. Mégis jólesik. Mintha a köze-

li templomból áradna ki. Ahol a 

gyertyák fénye, a csendesen mor-

molt imák és vecsernyeének kicsit 

megemelnék a lelket. 

Ilyenkor az átlag ateista is hívővé 

válik. Isten előtt akarva-akaratlan 

önmagát adja. Nem akar 

„megfelelni”. Magától értetődő lesz, 

hogy adakozik, hogy megsajnálja a 
koldusasszonyt a beteg gyermekkel, 

s mindezt már a szívére hallgatva 

teszi. 

Karcsi arra gondolt, valaki kira-

bolta az anyját. Vagy leütötték. 

Vagy a pópák kitették az utcára. Ar-

ra is gondolt, talán megfázott, rosz-

szul lett. Lélekszakadva hajtott a 

templomhoz, elképzelni sem tudta, 

hogy mi lesz, hogy mivel szembesül. 

Kettesével ugrotta a lépcsőket, 

csakhogy odaérjen. 

Anyja fakír nyugalommal, mint 
valami torz karácsonyi Madonna 

kuporgott a bejáratnál, a szokásos 

helyen. Ölében a kisgyermek ugyan-

úgy aludt, mint akkor, amikor dél-

után odahozta. 

Aztán az öregasszony nemsokára 

megszólalt: 

– Nem tudom kié, de ez a gyer-

mek nem él! Vidd az orvosokhoz, 

nézzék meg! Már jártak itt valakik, 

akiknek feltűnt… Indulj! 
A nagy, izmos férfi reszketve, de 

gyöngéden ölelte magához a hideg 

testet, és igyekezett kifelé a temp-

lomból. Valósággal eliszkolt onnan. 

A sürgősségire hajtott, ahol átadta az 

orvosoknak. Amíg az adatokat írta  

az asszisztensnő, ő tárcsázta a rend-

őrséget, és csak ennyit mondott a 

kagylóba: 

– Úgy néz ki, gyilkosság történt. 

Kérem jöjjenek! – majd letette a te-
lefont. 

A félelemtől remegni kezdett. 

Bűntudattól földbe gyökerezett lábai 

megmerevedtek. Begörcsölt testéből 

elillant az erő. 

Leültették egy székre. 
 

* 
 

A templomszolga épp a külső 
ajtót akarta becsukni. Ekkor szokta a 

koldusasszonyt is elküldeni. Olykor 

elfogadott tőle egy kis alamizsnát. 

Ha összeszámolta volna: eddig ő 

kapott többet. A bibliai szegény asz-

szony két fillérje nála gyarapodott. 

Holott ő nem koldult… 

Egy babarongyot pillantott meg a 

koldus helyén. 

És egy pléhtányért. 

Tele papírpénzzel. 
A templom még sokáig nyitva 

maradt. 
 

* 
 

A műtőben a boncorvos szárazon, 

majdhogynem szenvtelenül jegyezte 

meg: 

– Túlnyugtatózták. Decemberben 
ez már a második… 
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Harmincnyolc esztendei g volt beteg...  

Harmincnyolc év... ó idő-rengeteg,  

Ó, csigalassan kúszó nappalok,  

Ó, végevárhatatlan éjjelek!  

Ó, zaj, mely őrjít, ó, csend, mely gyötör,  

Ó, tehetetlen kín, maró csömör,  

Ó, nagy alkalmak örökre múlása,  

Kis, édes percek tovasuhanása  

Hasztalanul, megfoghatatlanul, -  

Hiába termett datolyát a pálma  

S hajtott ki az olajfa vigaszul.  

Harmincnyolc esztendeig volt beteg,  

Mindenki terhe, magának teher, -  

Harmincnyolc ólomlábú év alatt  

A fátum mindent elcserél-kever  

A lélekben, a mély műhely-homályban.  

Ez a szív kővé keményedhetett,  

Túlcsordulhatott alázatosságban,  

Harmincnyolc esztendeig volt beteg:  

Ha ártatlan volt, bűnössé lett tőle,  

Ha bűnös volt, kitisztult hófehérre,  

Ha volt önérzet benne: ronggyá válott,  

Ha volt szikla-dac: finom porrá málott,  

Feküdt a tóparton, s a tóba nézett...  

A Tó, ez volt az egyetlen igézet.  

A Tó, a Bethesda, a gyógyulás:  

Leszállani szent, megszállott vizébe,  

Mikor rájön a nagy „háborodás”,  

Mikor rászáll az Isten angyala,  

Súlyos szárnyával sújtja a habot,  

S gyöngy-buborékként a titkos mélyből  

Fakadnak a megmentő balzsamok.  

A Tó... közel volt, s mégis messze volt,  

Elérhetetlen, mint a csillagok.  

A többiek mégis csak lejutottak,  

Lejutottak a bénák, a vakok  

Valaki vitte, támogatta őket,  

Hadd lépjenek a vízbe legelsőnek,  

S ki soká tűrt, sokáig vérezett,  

Egyszer mégis elsőnek érkezett.  

Csak ő, csak ő nem érkezett oda...  

Nem volt, ki támogassa, levigye,  

Talán oly súlyos volt, oly tehetetlen,  

Oly bűnös élő-halott teteme,  

Hogy ember-erő el nem bírta többé.  

Elmúlt megint a szent háborodás,  

A nagy alkalom, a boldog varázs,  

Elszállt megint az Isten angyala.  

A halott öröm utolsó leánya:  

A halványzöld fürtű tündér-remény,  

Az is a világ végére szökött.  

Éj lett, ragyogtak irgalmatlanul  

A csillagok a Bethesda fölött.  

 

De másnap reggel Jézus arra jött.  

● Irodalom 

    Reményik Sándor 

A Bethesda partján  
„Vala pedig ott egy ember, ki harmincnyolc esztendőtől fogva való betegségben fekszik vala.” János ev. V:5 

 

      Kolozsvár, 1928. május 16 
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  Gyerekoldal ● 

 

Kálvin mondta egyszer: „A Biblia papírruha, melyben Krisztus hozzánk jön.”  

 

 

Jézus meglátja azokat, akik egyedül vannak és segítségre szorulnak. Egyik alkalommal megszólított egy béna em-

bert, aki elpanaszolta neki bánatát. Jézus nemcsak meghallgatta figyelmesen, hanem olyant tett vele, amit az ember 

nem is remélt! Ha kíváncsi vagy, olvasd el a történetet, és oldd meg a feladatokat!  

 

1.  Egészítsd ki a Jézus és a beteg közötti párbeszédet, majd számozással jelöld a mondatok helyes sorrendjét! 

2. Olvasd el visszafelé a következő szót és megkapod  a medence nevét!  

 

A D S E T E B = _  _  _  _  _  _  _  
 

Ennek jelentése: Irgalmasság háza. Vajon miért nevezték így ezt a helyet? 

 

 

3. Mivel ajándékozta meg Jézus a béna embert? Olvasd össze a rajzokon látható szavak kezdőbetűjét! 

4. Jézus később a templomban találkozott a meggyógyult emberrel. Mi lehetett a szívében?  

A függőleges oszlopban megtalálod a választ!  

 

1. Ennél a kapunál volt a medence. 

2. Ezen feküdt az ember. 

3. Ő kavarta fel időnként a vizet. 

4. Ez volt a betegsége. 

          

          

          

          

Jézus téged is meglát, hogyha egyedül érzed magad, és segítségre van szükséged!  

Bízd Rá magad! 
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• Erdélyből 18 család, 61 személy vehetett részt 2019. 

július 28. – augusztus 3.-a között a Szerencsen szerve-

zett (Magyarország) Kolompos-táborban. A táborban 

való részvételt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai  

Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. in-

gyenesen biztosította mindenki számára. Ebbe beletarto-

zott a tábor teljes programja, az utazás, a szállás és a 

teljes ellátás. A szervezésbe közreműködött az  

Erdélyi Református Nőszövetség is.  

• A Tordai Református Egyházmegyébe kebelezett Új-

torda egyházközség ad helyet 2019. szeptember 7-én az 

Észak-Erdélyi Régió Nőszövetségi konferenciájának. A 

konferencia gazdag programmal hívogatja a Dési, Kalo-

taszegi, Kolozsvári és Tordai egyházmegyék asszonyait: 

Lukács Margit Melinda kórházlelkész igehirdetése után 

Gállné Szabó Tünde lelkész tart előadást. A rendezvé-

nyen Ady Endre költőre is emlékeznek halálának 100 

éves évfordulója alkalmából, Zilahi Noémi grafikusmű-

vész In memoriam Ady Endre kiállításával. Marosán 

Csaba színművész Intés az őrzőkhöz címmel összeállí-

tást ad elő Ady Endre verseiből. A nőszövetség az  

alkalom perselypénzét a bágyoni öregotthonnak adomá-

nyozza.  

• A Közép-Erdélyi Régió Nőszövetsége 2019. szeptem-

ber 14-én, a Görgényi Református Egyházmegyéhez 

tartozó Marosfelfaluban tartja éves konferenciáját, 

amelynek témája az egység. Előadást tart Tóth Anna 

kálnoki lelkipásztor, előtte igét hirdet Szép Ildikó tolda-

lagi lelkipásztor. Ezen a rendezvényen is ünnepi műsorral 

emlékeznek meg Ady Endre költőről, melyet Berekméri 

Melinda cserealjai lelkipásztor ad elő. Szeretettel várják 

a Görgényi, Küküllői, Marosi és Maros-Mezőségi egy-

házmegyék lányait, asszonyait az alkalomra.  

• 2019. szeptember 28-án, az Almási Református Egy-

házközség (Brassói egyházmegye) lesz házigazdája a 

Dél-Erdélyi Régió Nőszövetségi konferenciájának, ame-

lyen a Nagyenyedi, Hunyadi és Brassói egyházmegyék 

asszonyai vesznek részt.  

● Hírek 

Magyarországon 2001 óta működő közhasznú segítő 

szolgálatunkban: 

• szakemberek által felkészített 

• szülői tapasztalattal rendelkező önkéntesek 

• ingyenesen, a családok otthonában 

• heti rendszerességgel 

segítenek a támogatást kérő kisgyermekes családoknak a 

mindennapi tevékenységekben, a harmonikus családi élet 

kialakításában, a szülői készségek megerősítésében. 

Önkéntesünk beszélget, meghallgat, kérdez: Hogy szeret-

néd? Miben segítsek? Hogyan szoktátok? Nem ad tanácsot, 

csak ha kérik, de egész magatartásával, személyiségével 

azt sugározza, hogy lehet jól csinálni, meg lehet tanulni, 

hogy előbb-utóbb könnyebbek lesznek a mindennapok és 

fényesebbek az ünnepek. 

Önkénteseink egy aktív közösség tagjai, hasznosnak ér-

zik magukat, életminőségük a segített családokéhoz ha-

sonlóan javul.  

Céljuk, hogy a szülőket képessé tegyék a felmerült ne-

hézségek kezelésére, és hogy megtapasztalják a szülővé 

válás pozitív, örömet adó oldalát. Abban segítenek, ami-

ben kérik, a szülővel együtt végezve a feladatokat.  

Magyarországon vidéken 18, Budapesten 9 helyi szolgá-

latunk működik, 2017-ben havonta átlag 103 önkénte-

sünk 29 048 órában segített 488 gyermeket nevelő 221 

családnak. 

Az Otthon Segítünk Alapítvány munkáját, a közjó érde-

kében végzett karitatív, közéleti tevékenységét 2017-ben 

Pro Voluntarius díjjal ismerték el.  

„Az Otthon Segítünk egyszerre költséghatékony és sike-

res, mert a helyi közösségre épít. Felismerte, hogy a 

szomszéd fontos, hogy mindenkinek szüksége van barátra, 

és ha lehetőséget kapnak rá az emberek, akkor kinyílnak 

és kapcsolatba lépnek egymással." – Tessa Jowell brit 

parlamenti képviselő.  

Az alapítvány 2017-ben az Erdélyi Református Nőszö-

vetség közreműködésével bemutató találkozókat szerve-

zett Erdélyben és a Partiumban, majd erdélyi önkéntese-

ket képzett ki a szolgálatra.  

2018-ban Marosvásárhelyen is megalakult az Otthon Se-

gítünk Szolgálat csoportja.  

Elérhetőségük: Otthon Segítünk Szolgálat Maros megyé-

ben – Facebook oldal. Koordinátor: Szövérffi  Melinda, 

telefonszáma: 0745-822682. 

Otthon segítünk 
– felkészített önkéntesek a kisgyermekes családok szolgálatában – 
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Rejtvény ● 

 

 Kiadja a  

 Munkatársak: Borsos Melinda, Berekméri Melinda, Bustya Sándor,  

 Czirmay Csaba Levente, Korondi Kinga, Simon Imola, Székely Ferencz  

 Korrektor: Bálint Boglárka 

 Borítóterv: Orbán Tibor   

 Cím: Marosvásárhely, Bernády tér 3. szám.  

 Tel: 0265-214975  

 e-mail: promissio2007@gmail.com 

 Honlap: mariaesmarta.ro  

 ISSN: 1583-1329  Nyomda: Intermedia Kft. 

Rejtvényünkbe Bod Péter (1712 –

1769) szép intelmét építettük be.  

 

„Mert valamiképpen a hazának  

ártani nem szabad…  

 

Folytatás a vízszintes 6, illetve a 

függőleges 13 és 17-ben.  

 
Vízszintes: 

1. Ilyen a csendes, nyugodt termé-

szetű ember, 6. A beépített intelem 

első részlete, 13. Hős görögül,  

14. Szilárd anyag apró részecskéje, 

15. Vonatkozó névmás, 16. Vasúti 

pálya nélkülözhetetlen alkotóeleme, 

18. Ószövetségi kispróféta. Ba-

rompásztor volt, 19. Tagadószó,  

20. Hegy, amelyen Mózes átvette 

Istentől a Tízparancsolatot (2Móz 

19), 22. Fedő közepe! 23. Hektár 

rövidítése, 24. Összezavart túzok! 

26. Németül fű, románul kövér, 28. 

Szenvedés, 29. Szudáni romváros a 

Nílus partján, 30. Nagy település a 

Liszt Ferenc repülőtér közelében, 

31. Hangtalanul süketen! 32. Piaci 

értéke, 33. Zavaros volt! 34. Káleb 

felesége (1Krón 2,18), 35. Vadász, 

katona, de sportoló is teszi, 36. A 

fenyő is ez, 38. Többes számú sze-

mélyes névmás, 39. Győr folyója, 

41. A falat közepe! 42. Spanyol, lu-

xemburgi és norvég autók jelzése, 

43. A nyugta ilyen irat, 46. Egykor a 

Balkán félszigeten élt ókori nép,  

48. Béke töredék! 49. Alma egyne-

mű hangzói. 

 

Függőleges: 

1. Jakab apostol ilyen lelkületről is 

beszél (Jak 5,7-8), 2. Gád egyik fiá-

nak neve (4Móz 26,16), 3. Végtele-

nül okos! 4. Vissza: kis mértékben, 

5. Az ilyen ház a kultúrának épül,  

6. Határozott névelő, 7. Kétjegyű más-

salhangzó, 8. Korlátlan kozák! 9. Az 

ezüst is ilyen fém, 10. Sérült komód! 

11. Különös nevű település Pannon-

halma szomszédságában, 12. Utóirat 

latin rövidítése, 13. Bod Péter intel-

mének folytatása, 17. Az intelem 

befejező részlete, 20. Az övéi lati-

nul, 21. Részletesen jegyeztette, 23. 

„Az igaz ember pedig…” (Róm 1,17), 

25. Időmérő, 27. Ez a világ a törvé-

nyeket semmibe veszi, 28. Vissza: 

szokatlan nevű kis település Vesz-

prém megyében, a Sümegi vár köze-

lében, 30. Legodarabka! 31. Ilyen 

párbaj is van, 33. Laboratórium köz-

napi szóhasználatban, 34. Szándéko-

zott, 36. Didergő, 37. Korlátlanul 

keltet! 39. Elhelyez, 40. Részben 

allegória! 42. Mezőgazdasági gép, 

44. Libahang, 45. Ónodi Elemér,  

47. Szánkó közepe!  

 

Megjegyzés: a bibliai nevek a Káro-

li Biblia szerint írandók. 

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
● Receptek 

Áfonyás-túrós derelye 
 

Hozzávalók: A tésztához: 1 kg burgonya, 30 dkg liszt, 

1 evőkanál búzadara, 1 tojás, 3 dkg zsír vagy vaj, só,  

valamint 20 dkg zsemlemorzsa, 3 evőkanál olaj, 2 evő-

kanál cukor. A töltelékhez: 30 dkg félzsíros tehéntúró, 

cukor - ízlés szerint,1 felvert tojás, 2 evőkanál tejföl, 2-3 

evőkanál búzadara (attól függően, hogy milyen vizes a 

túró), reszelt citromhéj, kb. 3-4 evőkanál áfonyadzsem. 

Elkészítés: Először célszerű a tölteléket elkészíteni, így 

a darának van ideje megduzzadni a pihenés alatt. A túrót 

összetörjük, a hozzávalókkal összekeverjük, ha szüksé-

ges, a töltés előtt javíthatunk az állagán. A burgonyát sós 

vízben puhára főzzük, hűtjük. A zsemlemorzsát a zsira-

dékon a cukorral mérsékelt hőfokon megpirítjuk. A lan-

gyosra hűlt burgonyát lisztezett felületre nyomjuk 

krumplinyomóval, hozzáadjuk a többi belevalót, sózzuk, 

összegyúrjuk, letakarva néhány percig pihentetjük.  

Egy nagy fazékban sós vizet forralunk. A tésztát kétfelé 

vesszük, egyenként kb. fél cm vastagra nyújtjuk, dere-

lyevágóval kb. 7x7 cm-es kockára daraboljuk, a túrótöl-

telékkel megtöltjük. Átlósan összefogva háromszöggé 

alakítjuk, két szélét ujjainkkal összenyomkodjuk. 

Közepesen forrásban lévő vízbe engedjük a tésztákat, 

amikor a víz felszínére feljönnek, kb. 1/2 percig tovább 

főzzük, majd tésztaszűrővel kivesszük, lecsepegtetjük, 

és a pirított morzsára szedjük. Megforgatjuk a morzsá-

ban (vagy összerázogatjuk az edényben), tálra rendezzük. 

 

Burgonyás nudli  
 

Hozzávalók: 1 kg burgonya, kb. 30-40 dkg liszt, 1 evő-

kanál búzadara, 2 evőkanál olaj, 1 tojás, só, valamint 

10 dkg zsemlemorzsa, lekvár, mák, dió, porcukor tetsző-

legesen a tálaláshoz. 

Elkészítés: A burgonyát héjában megfőzzük, majd áttör-

jük, aztán összekeverjük a többi hozzávalóval.  Alaposan 

lisztezett deszkán összegyúrjuk a tésztát, ujjnyi vastag 

rudakat nyújtunk, és pici darabokra vágjuk, amiket a 

kezünkkel nudlivá sodrunk. Gyöngyöző sós vízben pu-

hára főzzük, lecsepegtetjük, leöblítjük, majd egy tálba 

tesszük. Olajon vagy zsíron 10 dkg zsemlemorzsát ró-

zsaszínre pirítunk, ezzel keverjük össze a nudlit. Óvato-

san kell keverni, rázni, hogy ne nyomorgassuk össze a 

tésztát. Mákkal, lekvárral, dióval, porcukorral tálaljuk. 

 

Szilvalekváros derelye (krumpli nélkül) 

 

Hozzávalók: 400 g liszt, 2 db tojás, 1-2 dl víz, 1 csipet 

só, ízlés szerint szilvalekvár, 150 g zsemlemorzsa, 2-3 

evőkanál étolaj. 

Elkészítés: Az átszitált lisztet, a tojásokat és a sót tálba 

tesszük. A vizet apránként adjuk hozzá. Addig gyúrjuk, 

amíg ruganyos tésztát kapunk, ami leválik a tálról és a 

kezünkről is. Vékonyra nyújtjuk. A felére kisebb hal-

mokba rátesszük a lekvárt. Ráhajtjuk a tészta másik fe-

lét. Az ujjunkkal jól összenyomjuk a halmocskák között. 

Derelyevágóval feldaraboljuk. Lobogó, sós vízben ki-

főzzük. Közben egy lábasba betesszük a zsemlemorzsát. 

Állandó kevergetés mellett kicsit megpirítjuk. Ráöntjük 

az olajat. Jól összekeverjük. Beleforgatjuk a kifőtt de-

relyéket. Porcukorral megszórva tálaljuk.  




