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Tartalom ● 

Megjárta a lelkészcsalá-
dok parókiáról parókiára 
vezető vándorútját. 37 éve 
került kis családunk első 
közös lakásába. Öntöttvas-
ból készült vörösréz bevonat-
tal. Nem volt különösen 
szép, de megfelelt rendelteté-
sének. Többszöri költözés 
után úgy tűnt, végleges helyé-
re került tömbházlakásunk 
bejárati ajtaja melletti falon. 
Új életünk új kulcsai sorakoztak rajta. A ráhelyezett, 
kedves ismerősömtől kapott áldás indított naponta utam-
ra. Ma már csak banikat ér, de értékes volt számunkra, 
míg végül a tavalyi lakásfelújítás után nem akasztottuk 
vissza a kampókra. Helyét és szerepét egy szépen festett 
fadarab vette át, amelyből a fiam készített kulcstartót.  

A tavaszi nagytakarítás, egy lakásfelújítás jó alka-
lom lehet arra, hogy megválogassuk, mit akarunk laká-
sunkban megtartani, minek kell a szemétben landolnia. 
Idei első lapszámunk erre a lomtalanításra szeretne rá-
hangolni bennünket. Mitől értékes és mitől válik lommá 
valami? Mikor jön el az értékbecslés ideje, és minek alap-
ján történik mindez – erről Beke Boróka lelkésznő igei 
elmélkedésében olvashatunk. Bustya Sándor a kacatok 
sorsáról és az egyetlen kincsről ír jegyzetében. Korondi 
Kinga munkatársunk Szabó László belsőépítésszel be-
szélgetett, válaszokat keresve arra, hogyan rendezzük be 
lakásunkat úgy, hogy funkcionális legyen. Azt már tud-
juk, hogy környezetünk külső rendje összefügg életünk 
belső rendjével. Bartha Éva pszichológus nemcsak erről a 
belső rendről tanít, hanem a környezetünkben élők iránti 
felelősségre is ráirányítja figyelmünket. Ha már környe-
zetünkben és lelkünkben is rendet tettünk, akkor a böjti 
idő lehet a másik emberre való figyelés ideje is – vallja 
Fekete Márton lelkész, akivel Korondi Kinga a lélek 
lomtalanításáról beszélgetett.  

Nem könnyű folyamatok, sokszor tanulni kell eze-
ket. Lobkowitz-Poppel Éva egyike volt azoknak a 
nagyasszonyoknak, akik a 17. században udvartartás-
ra, gazdálkodásra tanítottak fiatal lányokat, fiúkat. 
Életéről Berekméri Melinda ír a Portré rovatban. 
Ugyancsak ő szerkeszti a következő negyedévre szóló 
Kegyelem csillagjegyeit. Lapunk megszokott rovatai most 
sem maradnak el: gyerekoldal, keresztrejtvény, irodalmi 
csemege, versek, hírek, a gazdasszony tavaszi receptjei 
mind-mind megörvendeztetni szeretnék az olvasót, mert 
az élet szép! 

•   BORSOS MELINDA 
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● Igemagyarázat 

Ha dédszüleink bekukkantanának a lakásba, ahol la-

kunk, egyik ámulatból a másikba esnének. Legtöbb mai 

lakásban sokkal több tárgy van, mint néhány évtizeddel 

korábban lehetett volna. Ma sok gyermekszobában több 

játék van, mint amit elődeink a játékboltban láthattak –, 

ha jártak egyáltalán játékboltban, és nem maguk barká-

csolták játékaikat. Dédmamánk, aki annak idején úgy 

vezetett háztartást, hogy az összes konyhai eszköze elfért 

egy kis kamrapolcon vagy egyetlen fiókban,  ki sem tud-

ná találni, hogy a konyhánkban felhalmozott eszközök 

közül mit mire használunk. És mennyi ruhánk, mennyi 

tárgyunk van! Milyen csábítóan olcsónak tűnik a boltban 

egy-egy áru, amit könnyen megveszünk, aztán otthon 

döbbenünk rá, hogy igazából fölösleges volt. És milyen 

nehezen válunk meg attól, ami „jó lesz még valamire”! 

Nemrég egy fiatal anyuka kérdezte ezt az édesanyjá-

tól: „Anyuka, ti hogy neveltetek fel minket internet  

nélkül?” És nem csak egy fiatalasszony tudja nehezen 

elképzelni, hogy a most természetessé vált dolgok nélkül 

hogy lehetett egyáltalán élni. Alig tudjuk elképzelni, 

hogy milyen lehetett az élet a villanyáram feltalálása 

előtt. Nehéz elképzelni, hogy Pál apostol milyen körül-

mények között élt, milyen ágynemű között fekve hajtotta 

álomra a fejét, milyen tárgyakat hordozott mindig magá-

val, hiszen még zseb sem volt az akkori ruhákon!  

Természetesen nem csak a birtokolható dolgok miatt 

mondhatjuk azt, hogy nagy gazdagság vesz körül ben-

nünket. Ugyan mindig könnyebben észrevesszük azt, 

ami hiányzik, ami nem nekünk, hanem másoknak ada-

tott, de az életnek majdnem minden terén bőségében  

vagyunk a lehetőségeknek, a választható opcióknak, az 

átélhető kalandoknak, élményeknek. Ebben az értelem-

ben is nehéz elképzelni, hogy mire mondhatta Pál apostol, 

hogy átértékeli. Hogy korábban nyereségnek tekintette, 

aztán a Krisztusban kapott kincshez mérve nélkülözhető-

nek, fölöslegesnek ítélte. Az életkörülményeink nagyon 

másak, mint amit az apostol környezetéről feltételezünk, 

mégis az ige fájóan nekünk és rólunk szól. 

Mert kortól és helyzettől függetlenül, az Úr Krisztus 

megismerésével új távlatok nyílnak az ember előtt. Át-

rendeződnek a fontossági sorrendek és az értékrendek, 

kárnak minősül az, ami korábban kincsnek számított, és 

legfőbb, legdrágább kinccsé lép elő a személyesen meg-

tapasztalt kapcsolat Krisztussal. Egyszer csak világos 

lesz: kár volt valamire annyi időt, vagy pénzt, vagy ener-

giát fordítani. És hogy ezentúl másképpen szeretnék élni, 

másra összpontosítani. 

Hogy mikor jön el ennek az értékbecslésnek az ideje? 

Olykor meglep bennünket az Úr, amikor váratlanul le-

rántja a leplet arról, ami álságos, ami eltorzult az érték-

rendünkben. Ez történt, amikor a kijárási tilalom idején 

nélkülözhetőnek láttuk a sokadik pár cipőnket, szép ru-

hánkat, átértékeltük terveinket, céljainkat, de még az 

emberi kapcsolatainkat is. De nem csak a közelmúltban 

átélt meghökkentő eseményekkel tanít bennünket Isten 

arra, hogy néha rendezzünk ilyen lomtalanítást az  

életünkben. Kisebb léptékben minden vasárnap áldott 

alkalom lehet arra, hogy fontossági sorrendbe rendezzük 

dolgainkat, váljunk meg a fölöslegtől, s szenteljünk na-

gyobb figyelmet a KINCSnek. És erre a lomtalanításra 

kínál áldott lehetőséget a böjti időszak, aminek nem az 

önsanyargatás a célja, hanem hogy kárnak ítéljünk min-

dent, ami akadályozza, hogy a lényegre figyeljünk. A 

lemondás, hogy kárba veszni hagyunk korábban kincs-

nek tartott, most nélkülözhetővé vált dolgokat: helyké-

szítés az Úrnak. Töltse meg új tartalommal a Krisztussal 

való személyes kapcsolat a böjti napjainkat, szentelje 

meg minden vasárnapunkat. Váljék Ő a legfőbb kinccsé 

életünkben.  Ámen. 

Nélkülözhető dolgok tucatjai,  
vagy egyetlen drága kincs?   

„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek min-

dent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam min-

dent, hogy Krisztust megnyerjem.” (Fil 3,7-8 ) 

●   BEKE BORÓKA 
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Állok a ház közepében, és kétség-

beesetten gondolkodom, honnan is 

kezdjem összeszedni a rendetlenül 

hagyott szobákat. Először porszívóz-

zak, vagy terítsem ki a ruhákat? De 

előbb össze kell szedni, ami beszá-

radt. A kamrában is felgyűlt a sok 

felesleges doboz, kiürült palack.  A 

szekrények pedig kitárt karokkal 

hívogatnak: már nem férnek bennem 

a ruhák, az évek óta elő sem vett 

blúzok, nadrágok. Az ebéd is csak 

félig-meddig van elkészülve. Házi-

asszony legyen a talpán, aki mindent 

időben, rendben el tud végezni. 

Ezért van az, hogy néhány nyugati 

iskolában a háztartásvezetést is tanít-

ják, és nem szégyen az, hogy valaki 

„csak” háztartásbeli. Mély gyökerei 

vannak ennek. Köztudott, hogy a 

régi magyar nagyasszonyok úri kis-

asszonyokat vettek magukhoz egy 

időre, és megtanították őket arra, 

hogy hogyan kell egy udvartartást 

vezetni, hogyan kell lebonyolítani 

egy nagyobb vendégeskedést vagy 

családi ünnepséget. Főzéstől takarí-

tásig, piacolástól lomtalanításig min-

dent kézben tartottak. 

Így volt ez Széchy Margit unokája, 

Lobkowitz-Poppel László legifjabb 

leánya, Batthyányné Lobkowitz-Poppel 

Éva udvarában is. Kitűnő nevelésben 

részesült. Kifinomultságot, ízlést, 

tiszta erkölcsöt vitt magával otthoná-

ból. Szerette a zenét, az olvasást, a 

szép énekeket. Kicsi lánykorától 

munkálkodott, a gazdálkodást is 

kedvelte. Később birtokokat is szer-

zett, és nagy gonddal kezelte azokat. 

Kertjében ritka virágok és vetemé-

nyek is helyet kaptak, híres otthoni 

patikát is létrehozott.  

Bárhol megjelent, mindenütt 

örömmel fogadták. Mivel kitűnő 

ízlése volt, a főasszonyok és lányaik 

követték őt divatban, utánozták tánc-

ban, társaságban való forgolódásá-

ban. Vele készíttettek pártát, koronát, 

fejkötőt. Kézimunkáinak olyan nagy 

híre volt, hogy nemcsak a hazai ne-

mes lányok jöttek hozzá tanulni, ha-

nem még az ausztriai főurak lányai 

is. Az ékszerekhez is jól értett, a fő-

úri családok ebben is kikérték véle-

ményét. Írásos nyoma maradt annak, 

hogy például  Enyinghi Török Ist-

ván, amikor gyűrűt akart vásárolni, a 

vétel előtt elküldte Poppel Évához, 

hogy becsülje fel: „Oda küldöttem – 

írja –, tudom asszonyom ű kegyelme 

megismeri, ha valamire való”. 

1607-ben, hosszas udvarlás után, 

feleségül veszi Batthyány Ferenc. 

Házasságuk példamutató volt. Min-

dent együtt terveztek el és valósítot-

tak meg, még az országgyűlésekre is 

együtt jártak. Udvartartásukban so-

kan megfértek, még  szűkös időben 

is. „1608. évi kimutatás szerint az 

udvarban az első asztal az úr őnagy-

sága asztala volt. Itt ült a ház asszo-

nya is a rokonokkal és a főrendekkel. 

Ez asztalon naponkint harminc fehér 

cipó, tizenöt pint bor és tizenhat font 

hús fogyott el. A második asztal  »az 

uraim asztala«  volt. Itt étkeztek a 

vitézlő nemesek. Ez asztalra huszon-

hat cipó, tizenöt pint bor és hét font 

hús járt. Ezután következett a nemes-

lányok asztala, melyre naponkint 

huszonnyolc cipó stb. járt. A negye-

dik asztal az ífjak asztala volt, mely-

nél negyvennégyen ültek. Ezután 

következtek az igazi szolgák, meste-

rek, deákok, muzsikások stb. asztalai. 

A szolgálórend közt volt hat leány-

asszony, továbbá több »apró lány«, 

no meg mester. (…) Az udvarnép a 

későbbi években nagyon megszapo-

rodott. S e nevelő oskolának oly híre 

támadt, hogy ausztriai és cseh fő-

urak is oda küldték gyermekeiket. És 

ez udvarnak igazi lelke, vezetője és 

mestere Poppel Éva volt. Az ő  

személyisége volt a mágnes, mely 

odavonta a nemeslányokat és ifja-

kat” (Takáts Sándor: Régi magyar 

nagyasszonyok). Télen a kézimunka 

fortélyait sajátították el az itt 

„tanulók”, nyáron a virágos- és gyü-

mölcsöskertekben dolgoztak, ősszel 

pedig a liktáriumok (kanalas házior-

vosság), gyümölcssajtok, befőttek 

stb. elkészítését sajátították el. 

Batthyányné, férje halála után, 

gyermekei nevelését tartotta elsődle-

ges feladatának. Munkával töltötte ki 

minden idejét, amelyet szeretettel 

végzett. Hívő lélekkel állt mindig 

Isten színe előtt. Vallásosságában 

sose volt vakbuzgó. A felekezeti 

gyűlöletet nem szerette, de evangéli-

kus voltát még az ellenreformáció 

ideje alatt is megőrizte. 

Bár tiszta, szép élete volt, a meg-

próbáltatások őt sem kerülték el. 

Ezek közül számára az volt  a legfáj-

dalmasabb, hogy fia, kicsapongó 

életével, egész haláláig keserítette.  

Özvegysége idején örömét lelte ab-

ban, hogy a két kis Zrínyi fiúnak – 

Miklósnak és Péternek – pártfogója 

lehetett. 1640 őszén súlyosan meg-

betegedett és még abban az évben 

meghalt. 

Életének üzenete az, hogy háztar-

tást vezetni tudomány, és „csak” 

háztartásbelinek lenni igazi kihívás. 

Miközben Poppel Éva életén gon-

dolkodom, észrevétlenül fogy a 

munka a kezem alatt, és örömmel 

nyugtázom: ma is sikerült tisztaságot 

és megnyugtató rendet varázsolni 

otthonunkban, szeretteim számára.  

Portré ● 

•   BEREKMÉRI MELINDA 

Batthyányné  

 Lobkowitz-Poppel Éva 
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● Jegyzet 

Nehezen mondunk le az életünk során megszerzett, 

összegyűjtött javainkról. Oly erős bennünk a birtoklási 

vágy, hogy még az értékvesztett, haszontalan tárgyakat, 

eszközöket is évekig őrizgetjük. Sajnálunk megválni 

attól, amit munkával szereztünk meg, amire áldoztunk. 

Ragaszkodunk ahhoz, amihez érzelmileg kötődünk, ami 

egy szeretett személyre vagy egy fontos eseményre em-

lékeztet. Ennek következtében egyre kevesebb tér marad 

az otthonunkban, mozgásterünk leszűkül az értelmetle-

nül őrizgetett dolgok miatt. Egy lakásfelújítás, költözés, 

vagy akár a tavaszi nagytakarítás  is jó alkalom arra, 

hogy felülvizsgáljuk, átértékeljük a  tárgyakhoz  való 

kötődésünket, szortírozzunk, szelektáljunk, döntést hoz-

zunk, hogy valóban mire is van szükségünk, mit érdemes 

megtartani, és mi az, amiről le kell mondanunk, amitől 

sajnálkozás nélkül meg kell válnunk, amiről úgy érez-

zük, hogy jelenléte már-már feszélyező, nyomasztó,  

további őrzése terhes. Aki szabadulna, de képtelen meg-

válni a dolgaitól, késlelteti a döntést: helyet, tárolót  

keres, akár bérel is, csak hogy elraktározhassa, tovább 

őrizhesse, birtokolhassa a lakásából kiszuperált tárgyakat.  

A bérelhető raktárokban elhelyezett lomok, illetve a 

„gazdátlan”, árverésre kerülő raktárhelyiségek szolgál-

tatták amerikai filmesek számára az ötletet  egy több 

évadot megért tévésorozat, a Raktárháborúk forgatásá-

hoz. Hogy miként válik gazdátlanná egy tároló? A bérle-

ti díj törlesztéséről megfeledkezőket többszöri felszólítás 

és bizonyos türelmi idő eltelte után értesítik, hogy a rak-

tárban tárolt javaikat lefoglalják és elárverezik. Az  

aukcióra szigorú szabályok vonatkoznak: az ajtó kinyitá-

sát követően senki sem léphet a raktárba, csupán az ajtó-

ban állva, elemlámpával világíthat be a térségbe, így 

mérheti fel az érdeklődő, hogy mit rejt a tároló. Ennek 

alapján dönti el, hogy licitál-e rá, vagy sem. Részleges 

információk birtokában, leginkább megérzéseikre ha-

gyatkozva, kockáztatva vágnak bele a vásárba, abban 

reménykedve, hogy a sok kacat között értékes, ritkaság-

nak számító, jó áron eladható dolgokra is akadnak. A 

dokumentumfilm és valóságshow elemeit ötvöző sorozat 

nézettségét a lomok közül kiemelt értékes tárgyak és a 

szerencsevadász kereskedők  sikerélményei biztosítják. 

A tornyosuló dobozok és degeszre tömött zsákok átvizs-

gálása, az értéktelen holmik közt való turkálás nem  

vonzaná a nézőket. Márpedig a raktárokban javarészt 

használt ruhákat, játékokat, kopott bútorokat, elavult 

gépeket, szerszámokat, eszközöket, kétes értékű dísztár-

gyakat tárolnak. A kulisszák mögül kiszivárgott informá-

ciók szerint a licitálás valódi ugyan, de – a nézettség  

érdekében – a tárolók tartalmát a sorozat készítői meg-

változtatják. Rendkívüli eseteket mutatnak be, szenzációt 

gyártanak, mert a valós helyzet nem szórakoztató.  

Az egykori tulajdonos – bizonyos idő elteltével – va-

lószínűleg rájött, beismerte, hogy a kipakolt dolgokra 

nincs szüksége, ezért nem fizette a bérleti díjat. A lomtár 

fenntartása csak fölöslegesen tovább cipelt teher. Aki 

lemond róla, megkönnyebbül, megszabadul a vele járó 

gondtól, költségtől. Innen már csak egy lépés annak a 

felismerése, hogy a tulajdonunkban maradt legdrágább 

javak is értéktelen kacatok, annak a fényében, hogy mi 

magunk kinek a tulajdona vagyunk, és Ő milyen árat 

fizetett értünk. A szerencsevadász szeme felragyog egy-

egy  lomtárba került értékesíthető tárgy megtalálásakor. 

Aki megvált tőle, mosolyog. 

Kacatok tára  

•   BUSTYA SÁNDOR 

 
Hervay Gizella 

fiam mondta 
nagymama a falnak 
 

levette a szegről leporolta 

a tarkónlőtt katonasapkát 

leporolta és visszatette 
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Interjú ● 

 

– Mi a legfontosabb a tervezés 

során? 

– A legfontosabb mindig az, hogy 

funkcionális legyen. Ehhez van, aki-

nek van érzéke, még akkor is, ha 

nem belsőépítész a szakmája, de az 

is lehet, hogy nem. Mindenképpen 

ez egy olyan fontos szempont, amire 

oda kell figyelni. Rá kell szánni az 

időt, hogy eldöntsük, mi hova kerül-

jön, ugyanis 3-4 hónap múlva már 

nehéz változtatni. 

 

– A mindennapokban úgy tű-

nik, az egyik legnagyobb kihívás a 

lakásban lévő tárgyaknak megfele-

lő helyet találni. A magazinokban 

látható lakásokban ugyanis a nap-

paliban egy váza virág áll, esetleg 

egy folyóirat és más semmi. A va-

lóságban azonban nem csak a vi-

rágos váza és a magazin keresi a 

helyét, hanem a távirányító, a 

számlák, a szemüvegek … 

– Ez a legnehezebb, amikor ter-

vezünk. Nagyon sok időt eltöltünk 

azzal, hogy megtudjuk, a megrende-

lő mit is akar, mire van szüksége, 

milyen az életformája. Át kell gon-

dolni, hogy hány fiók, hány vállfa 

legyen, hány cipője van. Nemrégi-

ben egy konyhát terveztünk újra, 

amiben rengeteg fűszer volt. Akkor 

ehhez igazítottuk a tervet, hogy 

ezeknek helyet találjunk.  

Másfelől háza válogatja, hogy 

milyen legyen a lakás. Van, ahol a 

lakás tele van kis tárgyakkal, de ha 

mindennek megvan a helye, akkor 

nincs rendetlenség. Nem muszáj  

látványosnak lennie. Lehet egy ha-

mutartó is a kulcstartó. 

Ugyanakkor sok minden attól 

függ, hogy kinek mire van igénye. 

Ha valaki nem szereti a rendetlensé-

get, akkor jó megfontolnia, hogy 

legyen gardróbja. Nem mindegy, 

hogy egy szekrénybe vagy gardrób-

ba dobálja be a ruhákat, akár össze-

fogás nélkül. Ha a szekrénybe teszi 

ezt meg, akkor az rettenetes. Ahol 

például sok a gyerek, és ebből kifo-

lyólag kihívás a fogas elhelyezése és 

rendben tartása, ott javaslom az ajtó-

val csukható fogast, szekrényt, hogy 

ne legyen szem előtt. Még ha nincs 

is minden szépen felakasztva, ha 

becsukjuk, a rend látszatát kelti.  

Ma már ritkán találunk olyan la-

kást, amelyben valakinek van ideje a 

perzsaszőnyeg rojtjait párhuzamosra 

fésülni. Akinek nincs túl sok ideje, 

annak nem javaslom az üvegasztalo-

kat, mert azon minden ujjlenyomat 

azonnal látszik. Az aktív élet és az 

elfoglaltság még nem jelenti azt, 

hogy rendetlenségnek kell lennie. 

Minden a jó tervezésen múlik.   

Végső soron azt hiszem az volna 

a cél, hogy rend legyen, de mégis 

látszódjon, hogy laknak abban a ház-

ban. A lakberendezésben egyébként 

nagyon fontos, hogy aki a lakásban 

lakik, az jól érezze magát. 

Ugyanakkor relatív, hogy kinek 

mi az, ami még elfogadható, és mi 

az, amiről semmiképpen szó sem 

lehet. 

 
– Olvasóink vélhetően nem 

pont most akarnak szakemberhez 

fordulni, hogy teljes átalakítást 

kérjenek a lakásukhoz, mégis mi 

az, amin érdemes elgondolkodni-

uk? Mik azok az apróbb dolgok, 

amiket érdemes megváltoztatniuk? 

– Ezt a kérdést nagyon objektíven 

kell megközelíteni. Fel kell tenni 

magunkban a kérdést, hogy mit sze-

retünk, hol érezzük jól magunkat, mi 

fontos az életvitelünkben. Ezeket a 

helyeket meg kell teremteni, élhe-

tőbbé kell tenni. Például, ha szeretek 

olvasni, akkor alakítsak ki egy olva-

sósarkot. Ha sokat főzök, akkor a 

Időigényes, de kifizetődő  
jól megtervezni a lakásunkat  

Szabó László hosszú évekig élt Budapesten, kalandos életpálya után néhány éve  belsőépítész-
ként dolgozik Marosvásárhelyen. Övé a Midori Visuall belsőépítészeti stúdió és grafikai terve-
zőiroda. Cége a tervezés első pillanatától a megvalósítás utolsó pillanatáig elkíséri az ügyfeleit. 
Számos vendéglátó-ipari egység, de sok otthon is magán viseli keze nyomát, ezért fordultunk 
hozzá, hogy a mindennapokban megvalósítható ötletekről beszéljünk.  
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konyha legyen ehhez megfelelően 

kialakítva, és ellenkezőleg, ha keve-

set főzünk, akkor nem érdemes a 

konyhára nagy figyelmet fordítani. 

Az internet pedig ebben nagy segít-

ségünkre lehet, hiszen ott rengeteg 

ötlet található. Nem titok, hogy a 

belsőépítész sem varázsló. Mi is át-

gondoljuk, dokumentálódunk, és 

megpróbáljuk kihozni  a lehetősé-

gekből a legjobbat. 

 
– Van, amikor bizonyos részle-

tek adottak, és azokat nem lehet 

megváltoztatni. 

– Ez tulajdonképpen egy kihívás. 

Ha egy bútorról van szó, akkor érde-

mes megnézni, hogy  maga a bútor 

mennyire van rendben. Át lehet fes-

teni, lehet faprofilokat ráragasztani. 

Kell hozzá kreativitás, utána is lehet 

olvasni. Egy régi szekrény nagyon 

sokat emelhet a lakás színvonalán, 

és kihívás lehet a régit a modernnel 

is ötvözni. Ha már a lomtalanításról 

van szó, érdemes jól átgondolni, 

hogy a megunt tárgyakkal mi le-

gyen. Egy régi bútort például fel 

lehet újítani. Vannak kréta alapú 

festékek (például az Annie Sloan 

krétafesték), amelyekkel szinte  

bármit be lehet festeni és nagyon 

tartós. Fontos, hogy kréta alapú  

festék legyen, mert befog mindent, 

nem kell agyoncsiszolni, és nagyon 

szép lesz. Csodákat lehet művelni, 

az interneten nagyon sok érdekes 

ötlet van. Régi fiókokat  lehet fel-

használni teljesen újszerű ötlettel, 

akár asztallá átalakítani. Az egyes 

tárgyaknak más funkciókat lehet 

találni. 

 
– Mi az, aminek végül mennie 

kell? 

– Az a tapasztalatom, hogy első-

sorban a ruhákból van sok, azokat 

érdemes átválogatni. Aztán ami fog-

ja a port, amit nem használunk, ami-

re azt mondjuk, hogy „majd jó lesz 

valamire”. Szinte aranyszabály, 

hogy ha valamihez egy évig nem 

nyúltunk hozzá, dobjuk ki. Ha van 

egy íróasztal, amihez nem ültünk le 

egy éve, akkor az pluszban van. Ha 

van egy ebédlőasztal és két éve nem 

volt kihúzva, akkor dobjuk ki. Per-

sze ezt a szabályt nem kell mereven 

követni. Nálunk  van egy szép szek-

rény, amire nem igazán van szüksé-

günk, de annyira szép és olyan sokat 

emel a látványon, hogy azt nem dob-

juk ki. De tényleg sok olyan tárgy 

van, amitől érdemes megszabadulni. 

Például a három évvel ezelőtt lecse-

rélt kopott szőnyeget nem kell a te-

raszon tartani, tényleg nem lesz rá 

soha többet szükség. Nem mellesleg 

hatalmas élmény megszabadulni 

ezektől a tárgyaktól. Nehéz rávenni 

magunkat, de megéri. A felszabadult 

tér pedig az egész lakást meg tudja 

újítani. 

 

– Ha alapvetően jól megva-

gyunk a lakásunkban, de mégis 

jobbat szeretnénk, mire érdemes 

odafigyelni? 

– Vissza kell kanyarodjunk a 

funkcionalitáshoz. Fontos, hogy az 

egyes életterek elérhetőek legyenek. 

Ne kelljen átmászni semmin, ha el 

akarok érni egy szekrényt. A kony-

hában a kályha, a kagyló és a hűtő 

ergonomikusan legyen elhelyezve, 

hogy ne kelljen kétszer járni minde-

nért. Kiemelten kell figyelni, hogy 

azok kellő méretűek legyenek és 

tényleg észszerűen kell elhelyezni a 

tárgyakat. Egy túlzó példa: emeletes 

házban a felmosóvödrök ne az eme-

leten legyenek eldugva. 

És még egy gondolat: a lakás 

meghatározza azt is, hogy miképpen 

élsz benne. Ha egy lakás igényesen 

és jól  van kialakítva, akkor jobban 

fogunk vigyázni rá, és megváltozik 

benne maga az ember is. 

•   KORONDI KINGA 

Képes Géza 
 

Elég 
 
Minden parázs 

hideg hamu 

minden szó 

néma tátogás 

 

Nem kellenek szavak 

 

Elég 

egy 

összevillanás 

 

Még az se kell 

 

Elég 

ha 

vagy 



 

 

8 

 

2021 / 1 

Interjú ● 

– Kezdjük az elején, mi a lelki-

gyakorlat? 

 

– Lehet a hétköznapok lelkigya-

korlatáról beszélni, ami szerintem 

szintén egyfajta böjt, de nem csak a 

böjti időszakban. Arra gondolok, 

hogy amikor valamit választunk, 

akkor nagyon sok mindenről egyben 

le is mondunk. Vagyis ha elkülöní-

tettem naponta az időt az imára, az 

igeolvasásra, mert ez fontos a lelki 

egészségem szempontjából, akkor ez 

egyben azt is jelenti, hogy azalatt 

nem csinálok, nem csinálhatok mást. 

Ugyanakkor az idő rászánásán, 

vagyis a külső keret megteremtésén 

túl, le is kell csendesednem, és a 

bensőmben kell magamat odaszán-

nom, és ez nem mindig könnyű. 

Egyszer valakitől megkérdezték, 

hogy mennyi időt imádkozik napon-

ta, és azt válaszolta, hogy napi fél 

órát szán rá, de igazán ebből az ima 

csak 5-10 perc, mert a többi arra 

kell, hogy lecsendesedjen, rákészül-

jön az imára. 

Persze a lemondás nem feltétle-

nül a legjobb szó, mert valami nega-

tív konnotációt hordoz magában, 

miközben amiről én beszélek, az 

inkább egy döntés, hiszen tudom, 

hogy ez nekem is jó. El lehet jutni 

oda, hogy ez a nap fénypontjává vál-

jon. De ezt egyénenként nagyon kü-

lönbözőképpen éljük meg, illetve mi 

magunk is megtapasztaljuk, hogy 

számunkra sem egyformák ezek a 

csendességek. Van, hogy rutinosab-

ban ülök le, de akkor is úgy döntök, 

hogy ezt választom, mert ez lelkem 

egészsége miatt jó. A böjt pedig 

mindig arról is szól, hogy milyen az 

Istennel való kapcsolatom, ami vál-

tozó. Gondoljunk csak az emberi 

kapcsolatainkra, azok sem állandó-

ak, van, hogy nagyon jók, de van, 

hogy ellaposodnak, rutinossá válnak, 

ez viszont nem azt jelenti, hogy a 

kapcsolat megszűnt. Ilyenkor pedig 

újra és újra meghozom a döntést. 

Lehet, hogy az igeolvasásban vagy 

imában éppen nem történnek nagy 

dolgok, de kitartok ebben. 

Tudni kell ugyanakkor, hogy ez 

lelki alkat kérdése is. Ezzel egyide-

jűleg lehet egy megajándékozottság 

is. Mindenesetre ezt egyfajta szabad-

sággal mindig végezni kell, rá kell 

szánni az időt, mert sosem tudjuk 

előre, hogy mikor történik meg a 

csoda. Az a közismert történet jut 

eszembe, amikor a mester arra kéri a 

tanítványt, hogy egy vesszőkosárral 

hordjon vizet, de természetesen mire 

elérne a pataktól a megjelölt helyre, 

addig a víz elfolyik. A tanítvány ki-

tartóan hordja a vizet, egyszer aztán 

mégiscsak elfogy a türelme, és kifa-

kad, hogy miért kell ezt az értelmet-

len munkát végeznie, hiszen a víz 

mind elfolyik. A mester pedig igazat 

ad neki, de azt mondja, hogy nézze 

meg, hogy időközben a kosár milyen 

szépen megtisztult. Vagyis ezt egy 

folyamatként érdemes látni, amely-

nek során velünk mindig történik 

valami. 

 

– Mit ajánl az olvasóinknak? 

– A református egyházban nincs 

kötött ajánlás, az hogy naponta ol-

vassak a Szentírásból, vagy hogy 

szánjak valamennyi időt az imára. 

Nem kötelező, de nagyon ajánlott. 

Ebben sokaknak segít a bibliaolvasó 

kalauz. Ez azért is jó, mert  ha valaki 

kitartó, akkor pár év alatt az egész 

Szentírást végig lehet olvasni. Ez a 

leggyakoribb, de vannak dátumra, 

évre, vagy hónapokra lebontott kiad-

ványok. Ezenkívül, ha valaki nehéz 

időszakon megy keresztül, jó lehető-

ség, hogy addig olvassa a zsoltárokat 

vagy más könyvét a Szentírásnak, 

amíg valamilyen ige megnyugtatja, 

irányt mutat. Van persze egy kis 

kockázata is: oda kell figyelni arra, 

hogy ne horoszkópként használjuk 

az igét. Ezért jobban szeretem, ha 

nem én választom az igét, mert eb-

ben benne rejlik a kockázat, hanem 

folyamatosan olvasom. Ezt jól ki-

egészíti, bár itt mifelénk ritkán gya-

koroljuk, hogy mondjuk olvastam 

egy zsoltárt, majd elmegyek egy hí-

A lélek lomtalanítása 
Fekete Márton, a Gecse utcai gyülekezet egyik lelkipásztora lelkigondozói képzés során vált a reformá-

tus egyházban kevésbé elterjedt lelkigyakorlatok résztvevőjévé, majd vezetőjévé. Úgy gondolja, hogy a 

lelkész csak akkor tudja megfelelően végezni a munkáját, ha az ő lelkében is rend van.  

A lelkigyakorlatról, a lélek karbantartásának egyik eszközéről beszélgettünk vele. 
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vő emberhez  – nem feltétlenül csak 

a lelkész lehet ez az ember – és ak-

kor erről az igéről beszélgetünk. Az 

mindig sokat segít, ha ezt a folyama-

tot nem egyedül viszem végig. Ez a 

lelkigyakorlatnak nem mindennapi, 

hanem egy különlegesebb formája 

lehet. 

 

– Ilyen lelkigyakorlatok lehet-

nek az imahetek, a bűnbánati he-

tek, az advent vagy a nagyböjt idő-

szaka… 

– Igen. Bizonyos szempontból 

ezek is ilyenek. Eredetileg ezt  

szolgálták, az más kérdés, hogy 

mennyire tudjuk megtölteni ma tar-

talommal. Azért is van egy hétig 

estéről estére alkalom, hogy rá  

tudjunk készülni az ünnepre és az 

úrvacsorázásra, tehát ez egy lelki 

megtisztulás. Ebben az egyház ad 

keretet, de nagy kihívás, hogy én 

magam miként tudom megélni en-

nek a lelki tartalmát. Ez ugyanolyan, 

mint az ima esetében. Én elkülönít-

hetem az időt az istentiszteletre, de 

ha azalatt állandóan máshol jár a 

gondolatom, nem figyelek oda, nem 

tartok önvizsgálatot, például bűnbá-

nati héten, akkor megvan a külső 

keret, de nem lesz a lelkem javára. A 

külső és a belső harmóniába kell 

kerüljön. Nagy veszteség, hogy so-

kan már nem tudják, hogy mire való 

a bűnbánati hét, így az Úrvacsorát 

már nem tudják teljesen szabadon és 

örömmel megélni, hálaadással, a 

közösséggel. Van ennek egyháztör-

téneti oldala is, ugyanis ha valakire 

rábizonyították, hogy valami bűnt 

követett el, akkor eltiltották az Úrva-

csorától. De ha valaki a bűnbánati 

héten tényleg megbánja a bűneit, 

azért van erre egy hét, hogy napról 

napra igyekezzen, átgondolhassa és 

rendet tehessen az életében, akkor az 

Úrvacsora már egy hálaadó szeretet-

vendégség lehet. Ha valaki nem vesz 

részt a bűnbánati héten, akkor vagy 

az istentiszteleten, közvetlenül az 

Úrvacsora előtt próbálja pótolni, 

vagy valamiféle félelemmel jön, mi-

közben a meg nem bánt bűneire kell 

gondolnia, vagy el sem jön, mert nem 

rendezte a lelkében levő kérdéseket, 

életében lévő bűnöket. 

– Azt olvastam valahol, hogy 

mind az Úr születése, mind a feltá-

madás, a karácsony és húsvét nem 

fog megtörténni bennem, ha nem 

készülök rá kellőképpen. Ez meny-

nyire helytálló? 

– Részben igen és részben nem. 

Sosem hagynám ki ebből az Istennel 

való kapcsolatot. A böjtnél és min-

den hitcselekedetnél, ami vallásban 

gyökerezik, az a jó, ha mindig az 

Istennel való kapcsolatunkkal együtt 

látjuk. Ha csak a magunk teljesítmé-

nyét nézzük, akkor nem marad helye 

a csodának. Az én részem az, hogy 

tegyek meg mindent, hogy nyitott 

legyek, de hogy mi történik velem, 

hogy mivel leszek megajándékozott, 

az mégiscsak a kegyelemnek a meg-

nyilvánulása. Az Isten részéről van 

az ajándék, az én részemről meg az, 

hogy tudom, hogy Ő az ajándékozó 

Isten, és éppen ezért  tegyek meg 

mindent, hogy  készen legyek ennek 

az ajándéknak az elfogadására. De 

azzal is tisztában kell lenni, hogy 

nem a készenlétem miatt fog meg-

ajándékozni. Vagy ha nem ajándéko-

zott meg, akkor ne legyek csalódott, 

mert a kapcsolat miatt teszem. Pél-

dául a házasság sem arról szól, hogy 

mindennap vannak ajándékok, ha-

nem van a kapcsolat, és aztán van-

nak a rendkívüli alkalmak, amikor 

akár ajándékozunk is. 

 

– Milyen más lehetőségeink 

vannak? 

– Beszéltünk a mindennapi lelki-

gyakorlatról, a bibliaolvasásról, a 

napi imáról, a heti istentiszteletről, a 

bűnbánati alkalmakról és az imahe-

tekről, amelyek a lelki egészségünk-

re vannak, de ezek mellett még ott 

van minden olyan közösségi alka-

lom, például bibliaóra, nőszövetségi 

alkalmak, amelyek segítenek. Ezen-

kívül lehetnek hitmélyítő táborok, 

csendes napok, kurzusok, ifjúsági 

táborok. Ezek meghatározott időre 

szólnak, akár gyülekezetben, vagy 

elvonulunk egy hétvégére. Ilyenkor 

mindig van igemagyarázat, imádság 

és lehetőség a beszélgetésre, lel-

kigondozásra. A klasszikus, szó sze-

rinti lelkigyakorlatban napokra 

csendben elvonulunk, igeolvasás, 

imádság és egyetlen lelki vezetővel 

való beszélgetés – általában napi egy 

óra – történik. Ez nagyon nagy elszi-

 

Parancs János 

A szegénységről 
 
sokáig fösvénykedtem 

mint a hörcsög 

éléskamráimba hordtam 

az éltető magvakat 

mindig a télre 

mindig a hét szűk esztendőre 

ma már tudom 

a tartalék 

romlékonyabb mint a gomba 

a fölösleges kártékonyabb 

mint a jégeső a sáskajárás 

csak aki mindenét szétosztja 

kegyelmet csak az remélhet 



 

 

10 

 

2021 / 1 

Interjú / Ige ● 

getelődést jelent, és ezért sokaknak 

nem kívánatos, vagy nehezen hozzá-

férhető, viszont az ilyen alkalmak 

kiváló lehetőséget jelentenek a lelki 

lomtalanításra. 

Fontos tudni azt is, hogy amikor 

úgy érezzük, hogy nehéz rászánni 

magunkat a lelki folyamatok elindí-

tására, akkor még mindig megtehet-

jük, hogy a környezetünkben rendet 

rakunk, hogy kiválogatjuk a régen 

nem használt ruháinkat, és azokat 

elajándékozzuk olyannak, akinek 

szüksége van rá. És ez feltételezi, 

hogy meg kell találnunk azt a sze-

mélyt, akinek örömet tudunk okozni 

vele. Ez is böjt, hogy odafigyelek a 

másik ember szükségleteire. Ez pe-

dig csak az első lépés, hiszen a fö-

löslegemet osztom meg vele. Ézsaiás 

könyvében azt olvassuk, hogy Isten 

azt mondja, nekem az olyan böjt 

tetszik, amikor leoldod a bűnösen 

fölrakott bilincseket, kibontod a já-

rom köteleit, szabadon bocsátod az 

elnyomottakat, és összetörsz minden 

jármot! Oszd meg kenyeredet az 

éhezővel, vidd be házadba a szegény 

bujdosókat, ha mezítelent látsz, ru-

házd fel, és ne zárkózz el testvéred 

elől! 

Nagyon sokszor a böjt az, hogy 

meglátom a másik ember szükségét. 

Legyek magammal is irgalmas, de 

ne egyéni történet legyen, hanem 

szánjak időt másra is. És erre termé-

szetesen nem csak böjti időben van 

szükség. 

Ugyanakkor szorgalmazom a kis 

házi imaközösségeket, ahol valóban 

mindenki mindenkire tud figyelni, 

mert erre a nagy közösségekben 

nincs annyira  lehetőség. A gyüleke-

zeti istentisztelet és a házi imaközös-

ség jól kiegészítik egymást. 

Zárógondolatként pedig hangsú-

lyoznám, hogy meg lehet keresni a 

lelkészt is kérdésekkel, elakadások-

kal, hiszen ezért is vagyunk.  Mindig 

kerül idő a találkozásra, ez csak 

egyeztetés kérdése. A legrosszabb, 

ami történhet, hogy nem lesz annyira 

jó  a beszélgetés. De akkor még min-

dig lehet valaki mást keresni.  

Január 

„Vessetek magatoknak igazságot, 

akkor kegyelmet arathattok! Szánt-

satok magatoknak új szántást, mert 

ideje keresnetek az Urat, amíg el-

jön, hogy az igazság esőjét adja 

nektek.” (Hós 10,12)   

 
Február 

„...félelemmel éljétek jövevénysé-

getek idejét, tudva, hogy nem ve-

szendő holmin, ezüstön vagy ara-

nyon váltattatok meg atyáitoktól 

örökölt hiábavaló életetekből, ha-

nem Krisztusnak, a hibátlan és szep-

lőtelen báránynak a drága vé-

rén.” (1Pét 1,17b-19)        

 
Március 

„Végezetül eltétetett nekem az igaz-

ság koronája, amelyet megad nekem 

az Úr, az igaz bíró ama napon, de 

nemcsak nekem, hanem mindazok-

nak, akik vágyva várják az ő megje-

lenését.” (2Tim 4,8)       

 
Április 

„Mert a foglyokkal is együtt szen-

vedtetek, és vagyonotok elrablását 

örömmel fogadtátok, tudva, hogy 

nektek jobb és maradandó vagyono-

tok van.” (Zsid 10,34)        

 
Május 

„Mert minden rossznak gyökere a 

pénz szeretete, amely után sóvárog-

va némelyek eltévelyedtek a hittől, 

és sok gyötrelmet szereznek maguk-

nak.” (1Tim 6,10)        

Június 

„Mert nekem az élet Krisztus, és a 

meghalás nyereség.” (Fil 1,21)   
 

Július 

„Azért azt mondom: Lélek szerint 

járjatok, és a test kívánságát ne vi-

gyétek véghez!” (Gal 5,16)      
 

Augusztus 

„...mert tudom, kinek hittem, és 

meg vagyok győződve róla, hogy a 

nála letett kincsemet meg tudja őriz-

ni arra a napra.” (2Tim 1,12b)       
 

Szeptember 

„Hasonló a mennyek országa a 

szántóföldben elrejtett kincshez, 

amelyet az ember, ha megtalál, elás, 

és örömében elmegy, eladja minde-

nét, amije van, és megveszi azt a 

szántóföldet.” (Mt 13,44)   
 

Október 

„Ismét hasonló a mennyek országa 

a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket 

keres. Amikor egy nagy értékű 

gyöngyre talált, elment, mindenét 

eladta, és megvásárolta azt.” (Mt 

13,45-46)      
 

November 

„Aki szereti a pénzt, nem telik be 

vele, és aki szereti a bőséget, sosem 

elégszik meg jövedelmével. Ez is 

hiábavalóság.” (Préd 5,10)        
 

December 

„Minden féltett dolognál jobban 

őrizd meg szívedet, mert abból in-

dul ki minden élet.” (Péld 4,23)  

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

helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében:  

 

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly 

megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak 

kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a 

tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert  ahol a te kincsed van, ott van 

a szíved is.” (Mt 6,19-21)  

•   KORONDI KINGA 
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– A rehabilitációs otthonban szin-

te szlogenként mondjuk, hogy a kül-

ső rend összefügg a belső renddel. 

Ez mindenkinek ismerős lehet, hi-

szen amikor nem érezzük jól magun-

kat, akkor elkezdünk rendet rakni 

magunk körül, és a külső rend vala-

hogy elkezd a bensőnkbe is beépül-

ni. Ugyanakkor, ha bizonytalan  

vagyok az életem kérdéseivel kap-

csolatban, akkor annyira e körül fo-

rognak a gondolataim, hogy észre 

sem veszem azt, hogy mi van körü-

löttem.  

 

– A rend iránti igényünk válto-

zó, van,  akinek fel sem tűnik kör-

nyezetében a rend hiánya. A ben-

nünk lévő rendetlenséget észre-

vesszük-e egyáltalán? 

– Hát én biztos, hogy észreve-

szem magamon, de mások is, 

amennyiben fontos számukra, hogy 

rálátásuk legyen a saját életükre.  

Ha figyelnek önmagukra, akkor  

előbb-utóbb észreveszik, hogy mi-

lyen nagy a rendetlenség, vagy hogy 

ez mennyire hat a környezetükre, a 

viszonyulásukra azokkal szemben, 

akikkel együtt élnek. Szélsőséges 

esetben a környezetünk jelzi, hogy 

tenni kellene valamit. Ezért fontos, 

hogy legyenek jók a kapcsolataink, 

hogy ezekben megengedhető legyen, 

hogy a felismert bajt jelezhessük, 

illetve legyen bennünk nyitottság 

arra, hogy mások jelzéseit fogadjuk.  

 

– A külvilággal vont párhuzam-

nál maradva, ahhoz, hogy rend 

legyen, időnként tennünk kell érte. 

Hasonlóképpen működik a belső 

világunkban is? 

– Most az jutott eszembe, hogy az 

újévi nagy fogadalmak, az arra vo-

natkozó tervek, hogy miként fogom 

az életemet megváltoztatni, vagy 

miként fogok lefogyni,  nem működ-

nek, vagy nagyon ritkán működnek 

hosszú távon. Ehhez hasonlóan, ak-

kor kezdünk el a belső rendünkkel 

foglalkozni, amikor eljutunk oda, 

hogy már nem bírjuk a rendetlensé-

get, beismerjük, hogy tenni kell  

valamit azokkal a problémákkal, 

amelyek annyira zavarnak az életvi-

telünkben. Így kezdődik el ez a fo-

lyamat, amelynek során az ember 

elkezd valahogy rendet rakni a fejé-

ben, a gondolataiban, a szívében, 

ami aztán kihat a teste működésére, 

és végül kihat a környezetére is.  

Ha mindez nem tudatosul, akkor 

az történik, amit nagyon sokszor 

látunk a munkánk során, hogy akkor 

fordulnak szakemberhez, akkor  

kérnek segítséget, például a lelki-

pásztortól, lelki gondozótól, pszicho-

lógustól, amikor már valami miatt 

nagyon nagy a baj. Gyakran ezt jelzi, 

hogy ha valaki fizikailag is megbe-

tegszik, ha alvászavarok, evészava-

rok, pszichoszomatikus betegségek 

alakulnak ki. 

Igen fontos jelzés lehet, hogyha 

valakinek állandó dühkitörései van-

nak, ha nagyon nehezen tudja kezelni 

azokat a problémákat, amelyek más-

kor nem okoztak gondot. Például a 

máskor könnyebben kezelhető prob-

lémákat egy idő után nehezen tudja 

megoldani. Ezek mind jelek, felkiál-

tójelek, amelyek arra utalnak, hogy 

gond van. Ilyenkor érdemes elgon-

dolkozni, hogy hol van a baj, kívül 

van a gond, vagy belül? Velem van 

baj, vagy a másik emberrel? Vagy a 

viszonyulásaimban?  

 

– Mikor jön el az a pillanat, 

amikor szakemberhez kell fordul-

ni? Meg kell-e várni, ha már tény-

leg nem boldogulok, vagy jó lenne 

a nyugati modell szerint hetente 

pszichológushoz járni? 

 

– Egyszer arról olvastam és na-

gyon tetszett, hogy amikor még nem 

voltak a pszichológusok, hogyan 

működött a közösség megtartó ereje: 

a falusi asszonyok, szőnyegeiket a 

patakban mosva, jókat beszélgettek, 

és ez egy nagyon jó terápiás csoport-

ként működött. Ott el lehetett mon-

dani azt, ami probléma, amiről más 

● Interjú 

Akár az asszonyok a pataknál... 
A lomtalanítás mindannyiunkra váró feladat, ha már nincsen hova eltenni a dolgainkat. A lel-

künk lomtalanítása is ehhez hasonló lenne? Bartha Éva klinikai pszichológussal a Bonus Pastor 

Alapítványnál végzett munkájáról, tapasztalatairól beszélgettünk. 
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Interjú ● 

közegben nehezen tudtak beszélni, 

lehetett a visszajelzéseket hallani, és 

ez nagyon jól működött.  Ez is meg-

erősíti azt, hogy rendkívül fontosak 

a jó kapcsolatok. Sok patológiássá, 

betegséggé alakuló helyzetet lehetne 

enyhíteni, ha nem egyedül hordoz-

nák a terhet a súlyos élethelyzetek-

ben, hanem lenne lehetőség az őszinte 

megosztásokra. Nagyon fontos, hogy 

legyenek embereink, a Szentírás 

nyelvét használva. Olyan kapcsola-

tok, barátok, akikkel lehet beszélni 

azokról a belső rendetlenségekről, 

hiányokról vagy problémákról, ame-

lyek gyötrik az embert. Nagyon  

sokszor már az is segít, hogy kimon-

dom, mert akkor megfogalmazom a 

magam számára, és az is segít, hogy 

kapok egy külső szempontot a prob-

léma megoldásához. Ha nyitottak 

vagyunk, akkor kaphatunk javaslato-

kat a megoldásra, ha nem is tanács 

formájában, de legalább visszajel-

zésként. Természetesen, ha elaka-

dunk, vagy hogyha komolyabb a 

probléma, akkor mindenképpen fon-

tos szakember segítségét kérni.  

Sajnos még mindig az a nézet ural-

kodik, hogy csak az megy pszicholó-

gushoz, akivel valami gond van, 

vagyis csak szélsőséges esetekben, 

pedig mindannyiunk életében van-

nak olyan helyzetek, amikor jó len-

ne, ha valaki odafigyelve kísérni 

tudna, átsegítene a nehézségeken, 

még akkor is, ha a problémát nem 

biztos, hogy meg tudja oldani.  

Vannak komolyabb helyzetek is, 

amikor már szükséges akár a terápi-

ás beavatkozás, vagy a gyógyszeres 

kezelés, és azért érdemes beszélni 

ezekről, mert az a tapasztalatom, 

hogy ha valaki időben fordult volna 

segítségért, akkor sokkal könnyeb-

ben és akár gyógyszeres kezelés  

nélkül lehetett volna a problémán 

segíteni. 

 
– Jó lenne tehát mielőbb vala-

miféle támogató csoportot találni? 

– Igen, például a Bonus Pastor 

Alapítvány keretében másfél éve 

működik Marosvásárhelyen a hozzá-

tartozói csoport, ahova azok jönnek 

el, akiknél valamilyen szer-, vagy 

folyamatfüggőség van a társ eseté-

ben. Nyitottak voltunk arra, hogy 

olyanok is jöjjenek, akiknél valami-

lyen kapcsolati probléma van. Azt 

látom, hogy erős ez a csoport, gyó-

gyító ereje van annak, hogy elmond-

hatom a gondjaimat, megnézhetem 

azt, hogy mások hogyan oldják meg 

a hasonló jellegű problémákat, ho-

gyan küzdenek meg, mi segített, mi 

nem segített. Azt gondolom, hogy ez 

a csoport megmentett néhány embert 

attól, hogy sokkal nehezebb helyzet-

be kerüljön, a pszichiátriára például, 

és ez egy ingyenesen elérhető lehe-

tőség, csak a bátorság kell hozzá, 

hogy valaki felvállalja azt, hogy el-

érkezett a lelki lomtalanítás ideje.  

 

– Mennyiben helyettesíti a 

szemtől szemben működő támoga-

tói csoportot a virágzó Facebook 

és egyéb internetes csoportok? 

– Én mindenképpen a személyes 

találkozás mellett érvelnék. Fontos, 

mert azt, hogy látod, olvasod a má-

siknak a testbeszédét, bátorítani tu-

dod, nem helyettesítheti az online 

csoport. Bár ezt is megpróbáltuk, 

amikor nem volt más lehetőség, 

hogy online találkozzunk. Az is jó 

volt, tehát előnye is volt, hátránya is: 

bekapcsolódtak olyanok, akik kül-

földre költöztek, de nagyon szerettek 

volna jelen lenni, és másképp nem 

lett volna erre lehetőségük, viszont 

volt, aki nem tudott online bekap-

csolódni. Ahol viszont családi erő-

szakról van szó, ott szinte lehetetlen 

az online segítségnyújtás.  

 

– Tehát, ha baj van, akkor meg 

kell keresni a szakembert, ez nyil-

vánvaló, de ez olyan-e mint a nő-

gyógyászati vizsgálat, amit időről 

időre akkor is be kell tervezni, ha 

nincs semmiféle baj? 

– Szakemberként azt gondolom, 

hogy rendkívül fontos, hogy legyen 

egy jó kapcsolati háló, erősíteni a 

már meglévő kapcsolatokat, vagy 

helyreállítani a korábbiakat, vagy 

akár újakat kialakítani. Ha valakinek 

megvan a támogatói köre, és nincsen 

betegsége, vagy diagnosztizálható 

mentális probléma, akkor lehet, 

hogy nem szükséges a szakember 

jelenléte, de az nagyon fontos, hogy 

közösségbe járjon, például a nőszö-

vetségbe vagy bibliaórákra. Bármi-

lyen közösség jó lehet, ha ott őszin-

teség van, és a felmerülő problémák 

nem kerülnek ki onnan. Az külön 

adomány, ha ezekben a közösségek-

ben mindjárt Isten elé is kerülnek a 

problémák, de mindenképpen na-

gyon sokat segítenek. Abban is sok-

szor segítenek, hogy bátorítanak a 

megfelelő szaksegítség igénybevéte-

lére.  

 

– Miről ismerem fel, hogy vala-

mi lom az életemben? Mikor jutok 

oda, hogy valami lommá válik? 

– Nagyon sokáig tudjuk magunk 

előtt görgetni a problémákat, de ami-

kor tudatosul, hogy ez már túl sok, 

akkor kell lépéseket tenni abba az 

irányba, hogy szembenézzek a hely-

zettel, hogy megfogalmazzam, baj 

van, hogy tudatosítsam magamban 

ezt. De a korábban felsorolt jelekre 

is oda kell figyelni. Az egyház 
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● Interjú 

egyébként nagyon sok esetben kere-

tet teremt a befelé fordulásnak, rituá-

lékkal, és ilyenkor rájöhetek, hogy 

változtatni kell. Az már egy további 

kérdés, hogy meg merem-e fogal-

mazni, hogy min kellene változtatni, 

és a további lépés, hogy miként.  

 
– A külső és belső lom hasonla-

tánál maradva, viszonylag könnyű 

megszabadulni egy elszakadt 

konyharuhától, de egy megromlott 

kapcsolattal az életemben már 

nem ugyanez a helyzet… 

– A rehabilitációs otthonban min-

den reggel elmondtuk ezt az imát: 

Istenem, adj lelki békét annak elfo-

gadására, amin változtatni nem tu-

dok, bátorságot, hogy változtassak 

azon, amin tudok, bölcsességet, 

hogy felismerjem a kettő közti kü-

lönbséget, és hálás szívet, hogy té-

ged dicsőítselek mindörökké! 

Ezt elkezdtem én is az életemben 

valami irányelvként beépíteni, hasz-

nálni, hogy felismerjem, hogy mi az, 

amin nem tudok változtatni, ami 

nem rajtam áll, akár egy kapcsolat-

ban vagy családi környezetben, bár-

milyen szinten. Ilyenkor nem marad 

más, minthogy megtanuljak vala-

hogy azzal együtt élni, vagy elfogadni. 

Ugyanakkor nyilván nagy bátorságra 

van szükség a változtatások megtéte-

lére, és itt lehet segítséget kérni, ha 

szükséges. Ezenfelül meg ott van a 

hála kérdése, hogy tudok-e hálás 

lenni, akár egy borús, őszies, sötét 

hétfői napon is? Meg tudom-e találni 

azt, hogy miért lehetek hálás?  

Zárásként pedig azt gondolom, 

hogy ez egyház szerepe ebben na-

gyon fontos, hogy tényleg megtalál-

jam benne az ítélkezésektől mentes, 

bensőséges, meghitt kapcsolatokat, 

támogatói csoportokat, amelyekben 

ott van az evangéliumnak a gyógyító 

ereje. Ezek a csoportok pedig úgy 

hatnak, hogy egyrészt a csoport  

tagjai érzik, felismerik ezt a felsza-

badító erőt, másrészt azokat, akik 

nem tartoznak az egyházhoz, meg 

tudja ragadni az adott problémán 

keresztül, és vonzóvá válik számuk-

ra is.  

Bódás János 

Nyesik a fákat 
 
Ahol járok kint a határban, 

recsegve hullanak az ágak, 

s riadt verébraj méltatlankodik: 

nyesik a fákat. 

 

Felesleges ág: nyűg a fának, 

s hogy a tavaszi nap kilángol, 

kusza terhét a földre rázza 

vígan magáról. 

 

Hull a sok ág, s a levegőben 

felzeng valami zizegő zene, 

mintha a sok-sok terhevesztett 

fa fellélegezne. 

 

Én is, mint kusza ágbogú 

téli fa kiáltok a napnak: 

- Nyess meg, nyessen arany pengéje 

a sugaradnak. 

 

Hulljon le rólam, mint unott ág 

a dohos gond, a fagyöngy-bánat, 

ne hagyj rajtam, csak termő rügyet, 

csak öröm-ágat. 

 

Hadd olvadjak be a tavaszba 

boldogan, tisztán, megújulva 

s ragyogjon ágaim között 

az ég azúrja. 

•   KORONDI KINGA 
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Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyisá-

gom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké 

duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül 

megszaporodtak a ráncok, lekúsznak az állam két olda-

lán a nyakamra, valami láthatatlan kötélnek részeiként, 

amit egy idő óta egyre szorosabbnak érzek. Esténként, 

ha fáradt vagyok, könnyen elalszom, ha nem vagyok 

fáradt, akkor nehezebben alszom el. És hogyha túlságo-

san fáradt vagyok, egyáltalán nem tudok elaludni. A fér-

jem felébredt az éjszaka, és rám szólt: te még nem  

alszol? Mit mondhattam volna neki? Összehúztam ma-

gam egészen kicsire, hogy ne zavarjam az álmát, így 

feküdtem reggelig, mozdulatlanul. De a gondolataim 

ezerfelé eljártak, jóuram. 

 Én csak egy szegény asszony vagyok. Az évek során 

mindenféle apróságot összegyűjtöttem ebbe a szobába, 

ahogy azt a szegény asszonyok szokták, mintha így, 

ezekkel a haszontalan tárgyakkal akartam volna meg-

őrizni a boldogságomat, vagyis a fiatalságomat – felesle-

ges játék volt, jóuram. Mert utálatossá változtak ezek a 

dolgok: durván és kegyetlenül hordozzák magukban az 

időt. Érzékeny műszerek ezek a tárgyak, jóuram, minden 

év rárakja a maga rétegét, letisztíthatatlanul. (...) 

 Én csak egy szegény asszony vagyok, de voltam én 

boldog is, jóuram. Ezt a szőnyeget együtt vásároltuk a 

férjemmel, karon fogva mentünk be az üzletbe, ott volt, 

összegöngyölve, a fal mellett. Rögtön megláttuk, mert 

valaki ügyesen visszatűzte a sarkát gombostűvel, szép, 

bordó színeket villogtatott felénk. Puha, szép kézzel 

nyúltam a szőnyeg felé, nem ilyen bütykös, ráncosokkal, 

mint ezek, és a férjem is erős, barna kézzel tapogatta, 

tetszik, kérdezte tőlem, ezt akarod, és én nevetve rábó-

lintottam. Hát mi volt ez, jóuram, ha nem a boldogság? 

 Én csak egy szegény asszony vagyok. A karomon 

megduzzadnak az izmok, amikor bemegyek a konyhába, 

beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik 

ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt 

a víz a fazékban, előhúzom a lavórt, forró vizet töltök 

belé, aztán hideget, újságpapírokat veszek elő a konyha-

kredenc fiókjából, és a lavórral együtt beviszem a szobá-

ba, a lavórt egy székre teszem, és kinyitom az ablakokat, 

az újságpapírt megnedvesítem, végigdörzsölöm vele az 

üvegeket. Nyávog az ablak az újságpapír alatt, jóuram, 

de én már megszoktam, minden ablakszemet megtörlök 

két oldalról, előbb nedves, aztán száraz papírral, aztán 

így hagyom  az ablakot, kinyitva. 

 Én csak egy szegény asszony vagyok. Az ablakhoz 

állok, és nézem a keskeny udvaron a gyümölcsfákat, ko-

páran meresztik az ágaikat, már késő ősz van, jóuram. 

Mindig szerettem kibámulni az ablakon, tavasszal szé-

pek ezek a fák, csokros kis levélkéket bontogatnak, és 

olyan a szaguk, mint a fiatalságomnak, ugye furcsa ez, 

jóuram? Mégis télen nézegetem őket a legtöbbet, ha már 

lehullt a hó, olyankor jó melegen befűtöm a szobát, ide 

ülök az ablak mellé, és varrogatok vagy kötögetek, szép 

nyugodt napok ezek, jóuram. Egy időben eljártak ide a 

férjem rokonai meg munkatársai, de ez már nagyon ré-

gen volt. Vajon érdemes még ilyen dolgokon gondol-

kozni?  

 Én csak egy szegény asszony vagyok. Felállok a 

székre, leemelem a barnára festett függönytartót, kive-

szem a rudat belőle, és megdöntöm, zörögve szaladnak 

végig rajta a függönykarikák, egyenként koppannak a 

földön, ki kell cserélni a függönyt, egészen kisárgult a  

nikotintól. Rongydarabbal letörlöm a port a függönytar-

tóról, aztán a sarokba támasztom óvatosan. A seprűre 

ráteszem a portörlőt, és lábujjhegyre állok, mert csak így 

érem el a plafont, a sarokba finom hálókat szövögettek a 

pókok, nem látom őket, mert megromlott a szemem az 

utóbbi időben, de érzem őket. Kis mészdarabkák hullnak 

a karomra, a vállamra, néha a szemembe is belehullnak, 

de mit tehetnék? 

 Én csak egy szegény asszony vagyok. Feltérdelek az 

ágyra, és leemelem a falról a nagy rámát, ahol üveg mö-

gött az esküvői képünk van, csupa elfelejtett arc, csupa 

elfelejtett érzések, csupa elfelejtett álmok. Mert a sze-

gény asszonyoknak csak elfelejtett álmaik vannak, nem 

tudta ezt, jóuram? Nem kellett volna megőrizni ezt a 

fényképet; ilyenkor, amikor végigtörlöm a rámát meg az 

üveget, igyekszem nem nézni azt a fehér ruhás, fátyolos 

alakot – nehéz dolgok ezek, jóuram. 

 Én csak egy szegény asszony vagyok. Leszállok az 

ágyról, megtörlöm az ágyneműs ládát, azelőtt egy rossz 

rugójú, ócska ágy állott itt, tíz éve talán, hogy kicserél-

tük erre a szép diófa-furnírosra. Az ember sohasem tud-

ja, hogy mit csinál, jóuram. Ebben az ágyban olyan jól 

sohasem aludtam, olyan szép álmokat ebben az ágyban 

sohasem láttam, olyan ölelkezéseink sohasem voltak 

ebben az ágyban, mint a régiben. 

 Én csak egy szegény asszony vagyok. Egy éjszaka a 

férjem kiégette a furnírt az ágyneműs ládán a cigarettá-

val, akkor nagyon haragudtam rá, de azóta megszoktam 

már, hogy ott egy pillanatra elakad a rongy, ahogy vé-

Irodalom ● 

 Györffi Kálmán 

Nagytakarítás 
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gigtörlöm, ilyenkor mindig elmosolyodom, jóuram, meg 

tudja ezt érteni? Az asztal színe más, mint az ágyneműs 

ládáé, és a székek színe más, mint az asztalé – ezek a 

dolgok jutnak ilyenkor eszembe. Van valami rendszer 

közöttük. A legvilágosabb színe az ágyneműs ládának 

van, az asztal kicsit sötétebb, és a székek még sötéteb-

bek, de a legsötétebb ez a szekrény, mert ezt alig öt éve 

vásároltuk. Én csak egy szegény asszony vagyok, jó-

uram, úgy látszik, az ilyen szegény asszonyok idővel az 

egyre sötétebb színeket kedvelik, egészen addig a kis 

fekete ládáig, tudja, nem, jóuram, hogy melyikre gondo-

lok? 

 Én csak egy szegény asszony vagyok. Megtörölgetem 

a sarokban a kisasztalt, és a rádiót is megtörölgetem, bár 

a billentyűit sohasem sikerül megtisztítani, megsárgultak, 

megbarnultak az utóbbi időben. Ezt az üvegvázát, ame-

lyik a rádió tetején van, ezt sem tudom, hogyan lehetne 

megtisztítani, a csiszolatában nagyon meggyűlt a mu-

csok, talán mosni kéne, meleg vízzel, házasságunk har-

madik évében kaptam a férjemtől születésnapomra, egy 

szép ruhaanyaggal együtt, de az már rég szétszakadt, a 

rongy, amivel éppen törölgetem, talán még abból az 

anyagból van. Jóuram, nekem az volt az utolsó születés-

napi ajándékom, de hát minek is jegyezne meg valaki 

egy ilyen jelentéktelen dátumot, mint egy szegény asz-

szony születésnapja. Én is elfelejteném, komolyan mon-

dom, jóuram, én is elfelejteném, ha ezen a napon nem 

érezném olyan rosszul magam minden évben. 

 Én csak egy szegény asszony vagyok. Ahogy elnézem 

ezt a nagy, piros pettyes labdát itt a sarokban, mindig 

szomorú leszek. Azt hiszem, azért is löktem ide a szek-

rény és a fal közé, hogy ne lássam. Ezt a labdát sok más 

aprósággal együtt valamikor nagyon régen vásároltam 

Emőkének, de aztán Emőke nem született meg. Gondol-

tam elteszem későbbre őket, de Emőke azután sem szüle-

tett meg, sohasem született meg. Ez hát az Emőke labdája, 

már csak ez maradt, és ezt is el akartam ajándékozni, de 

nem volt kinek, egyetlen kisgyerek ismerősöm sincs, jó-

uram. Így aztán itt maradt az Emőke labdája a sarokban, 

a szekrény és a fal között.(...) 

 Én csak egy szegény asszony vagyok. Zsibong a tes-

tem, amikor kiegyenesítem. Összegöngyölöm a szőnye-

get a rúdnál, és becipelem a szobába, a vizet beszívta már 

a padló, ezért az ajtóban lehúzom a papucsomat, a sző-

nyeget leengedem a földre, és kisimítom, a hátammal, a 

vállammal megemelem ezt a dögnehéz ebédlőasztalt, 

átbújtatom a szőnyeget a lába alatt, aztán a másik sarkot 

is megemelem, eligazítom a szőnyeget, pontosan a szoba 

közepére, az ablakokat becsukom, és a szekrényből új, 

tiszta függönyt veszek elő, befűzöm a karikáit a tartóba, 

és felakasztom az ablak fölé, látja, jóuram, rögtön barát-

ságosabb lett a szoba – ezt figyelem, miközben terítőket 

és csipkéket veszek elő a szekrényből, tiszta, kikeményí-

tett és simára vasalt terítőket, elrendezem őket az aszta-

lon, az ágyneműs ládán és a rádió tetején, a váza alatt. 

 Én csak egy szegény asszony vagyok. Fáradtan állok 

a szoba közepén, de elégedetten: minden tiszta, minden 

ragyog, hát kell még valami egy szegény asszonynak, a 

kályha duruzsol a sarokban, és az ablakon keresztül fény-

sugarat dob be az őszi nap. Azt mondtam, elégedetten; 

kicsi elégedettség ez, jóuram, inkább csak afféle pillanat-

nyi öröm a tisztaságért, mert a szegény asszonyoknak 

csak ez adatott meg. Papírt keresek, tollat és tintát a fiók-

ban, mert itt kell lenni ezeknek, ebben a zsúfolt fiókban, 

innen veszi elő őket a férjem, amikor kérvényt ír a gyár 

vezetőségének – nagyon ritkán fordul elő, jóuram. Én 

sohasem írok semmit, mit is írhatnék, levelet talán, de 

kivel leveleződne egy ilyen szegény asszony?! Látja, 

jóuram, nehezen jár a toll a kezemben, a sorok is ferdék 

lesznek és göröngyösek, a betűk is részegek a tollam 

alatt, ahogy leírom: István, én elhatároztam, hogy elme-

gyek, a tollszár végét rágom, mint iskolás koromban, így 

rovom egymás alá a sorokat, és közben szégyenkezem, a 

vér az arcomba száll, ahogy nekitámasztom azt a papírt a 

vázának... 

 Én csak egy szegény asszony vagyok, jóuram, így 

aztán összetéptem a papirost, mert az én számba nem 

illenek az ilyen szavak: mindörökre és soha többé. Mert 

én csak egy szegény asszony vagyok. Sokat tűnődtem én 

ezen, és higgye el nekem: a szegény asszonyoknak csak 

egyetlen életük van, jóuram. Esténként, ha fáradt vagyok, 

könnyen elalszom, ha nem vagyok fáradt, nehezebben 

alszom el. És hogyha túlságosan fáradt vagyok, akkor 

egyáltalán nem tudok elaludni. Olyan sokat gondolko-

zom én, jóuram.  

● Irodalom  

Galimberti Lanow Mária: Önarckép 
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Hírek ● 

La vita è bella 
1912-ben, a stockholmi olimpián történt, hogy egy Jim Thorpe nevű kimagaslóan tehetséges amerikai atléta 

arra ébredt a tízpróba reggelén, hogy ellopták a cipőjét. Érdemes tudni róla, hogy a modern idők egyik leg-

eredményesebb és legsokoldalúbb versenyzője, olimpiai aranyérmet nyert öt- és tízpróbában is. Ezenkívül pro-

fi kosárlabda-, baseball- és amerikaifutball-játékos volt. Ereiben  őslakos amerikai és fehér vér keveredett, in-

dián neve Wa-Tho-Huk volt, amelynek jelentése: Fényes Ösvény.  

Az Associated Press a XX. század első felének legjelentősebb sportolójává választotta 1950-ben. 1999-ben 

pedig harmadik lett ugyanazon szervezetnek a XX. század sportolóit rangsoroló listáján.  

1907-ben egy emlékezetes esettel kezdődött a sportkarrierje: ellátogatott az atlétikapályára, és egy rögtön-

zött technikával véghez vitt 180 centiméteres ugrással legyőzte az iskola magasugróit, anélkül, hogy a melegí-

tőjét levette volna. 1912-ben azonban, azon a reggelen, ott állt mezítláb. Jobb híján a közeli kukákban keresett 

cipőket, talált is két különbözőt, de mivel egyik túl nagy volt, kénytelen volt több zoknit felvenni. A verseny 

után készült fotókon jól kivehetők a felemás cipők és zoknik, amelyek eléggé furcsának tűnnek, de ezekben a 

cipőkben Jim aznap két aranyérmet nyert. Siránkozhatott volna, mérgelődhetett volna, kifogásokat kereshetett 

volna, de ő csak egyszerűen tette a dolgát, mert az élet szép! 
– k2 – 

● Az Erdélyi Református Egyházke-

rület Nőszövetségének bővített  

elnöksége virtuális felületen 3 meg-

beszélést tartott január–február fo-

lyamán. A gyűlések alkalmával  

elhangzottak beszámolók a nőszö-

vetség tavalyi tevékenységéről,  

arról, hogy mit és mennyi szolgála-

tot végezhetett a járvány idején. Re-

ménykedve abban, hogy idén javul a 

járványhelyzet, és kevesebb lesz a 

megszorítás, a beszélgetések részt-

vevői javaslatokat tettek kisebb  

csoportokban megszervezhető alkal-

makra, illetve olyan tevékenységek-

re, amelyek nem nagy tömegek  

jelenlétét igénylik, de a nőszövetség 

célkitűzéseinek megfelelve, szolgá-

latot jelentenek. Ezek között vannak 

a kiscsoportos bibliaórák, kézimun-

kálások, telefonos kapcsolattartás 

betegekkel, idősekkel, főzés, bevá-

sárlás betegeknek, gyógyszer be-

szerzése. A virtuális térben pedig 

elindul az idéntől egy előadássoro-

zat, amelynek tematikája aktuális 

kérdéseket vitat meg majd, és ezekre 

a kérdésekre Isten igéje alapján ad 

válaszokat.  

● A világimanapi mozgalom törté-

nete során talán még sohasem kellett 

úgy készülnünk egy alkalomra, hogy 

annyi kérdés vetődött volna fel a 

szervezőkben. A koronavírus-járvány 

miatt, szerte a világon bizony-

talansággal telve készültek az asszo-

nyok a világimanapra. Ezekben a 

hónapokban a közös nyomorúsá-

gunk is összeköt bennünket a Föld 

lakóival, és formálja könyörgésein-

ket gyógyulásért, szabadulásért, biz-

tos menedékért a bajban. Az idei 

liturgiát elkészítő vanuatui asszo-

nyok már évekkel ezelőtt megfogal-

mazták bizonyságtételeiket, imádsá-

gaikat. Az általuk választott igevers, 

a világimanap címtémája most igazi 

bátorítást, erősítést adott aggodalma-

ink, félelmeink közepette. A sziget-

ország lakói vallják, hirdetik, hogy 

van szilárd, biztos pontja ennek a 

világnak, akire építhetünk. A prog-

ramfüzet címlapján szereplő fest-

mény, Juliette Pita alkotása, a Pam 

ciklont örökítette meg, amely öt esz-

tendeje a szigeteken komoly pusztí-

tást végzett. A művésznő akkor  

személyesen is megtapasztalta, hogy 

hogyan tud Isten a legnagyobb viha-

rokban is oltalmába venni, menteni. 

 Március első hétvégéjén, ezzel a 

lelkülettel tartották meg erdélyi gyü-

lekezetekben is a nőszövetségek a 

világimanapi alkalmat. Az idei per-

selyes adományokat a Vanuatuban 

szolgáló magyar misszionáriusok 

közvetítésével templomuk építésére, 

az ott élő asszonyok szükségleteire 

és egy itteni református projekt tá-

mogatására fordítják a szervezők. 

 Adományaikat a következő bank-

számlára várják: FORUMUL 

ECUMENIC AL FEMEILOR 

CRESTINE DIN ROMANIA CUI: 

10314574 Cod IBAN: RO70RNCB 

0188034972100012. 

 Egyúttal kérik a kiértékelő ívek 

türelemmel való kitöltését és vissza-

küldését, az alkalmakról készült 

fényképekkel együtt, május 1-jéig. 

Nagyon fontos, hogy dokumentálni 

tudják a megszervezett eseménye-

ket. 

 Elkészült a Világimanap-Románia 

Facebook-csoport is. A kommuniká-

ció megkönnyítése és információk 

gyorsabb elérhetősége végett, ebben 

a csoportban is közzétesznek min-

den imanapi információt. A csoport-

hoz lehet csatlakozni. Ugyanitt  

tekinthetők meg az elmúlt esztendő 

imanapi alkalmairól készült  

felvételek.  
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● Gyerekoldal  

 Vajon milyen érzések kavarognának benned, ha a megszokott rend, 

tisztaság és áhítat helyett templomba érkezéskor eladásra szánt állatok 

látványa, alkudozó emberek zsivaja fogadna? Bizonyára meglepődnél, 

felháborodnál, és azt a véleményt osztanád, miszerint azoknak nem a 

templomban van a helyük. Azon a helyen, ahol megkereszteltek, ahova 

többször is elmentél szüleiddel, ott, ahol konfirmálni fogsz, te is jól tu-

dod, hogy igazából semmi másnak nincs helye csak az imádságnak, Isten 

dicsőítésének, áhítatnak vagy magasztaló énekszónak.  

Amikor fel-

gyűlnek a 

fölösleges 

dolgok,  

akkor itt az 

ideje a lom-

talanításnak, 

takarításnak, 

nemcsak a 

lakásunkban, 

hanem az 

életünkben 

is. 

 Egy bibliai történet (Jn 2,13-17) is üzen erről, amelyben Jézus hatalommal cseleke-

dett, s miután a templomot megtisztította, határozott hangon szólította meg az ott lévő-

ket. Hogy miként történt mindez, megtudhatod, ha az alábbi rejtvényeket megfejted.  
 

 1. Keresd meg a betűhálóban található értelmes szavakat! Tizenhárom szót rej-

tettünk el vízszintesen, függőlegesen és átlósan! Írd ki őket! 

Az az indu-

lat legyen 

bennetek, 

amely 

Krisztus 

Jézusban 

is megvolt.  

(Fil 2,5) 

 2. A betűrácsban megtalált szavakkal egészítsd ki a bibliai történetet! Feladványunkban a Magyar 

Bibliatársulat által készített, 2014-ben megjelent fordítást használtuk. 

 

Közel volt a zsidók  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _e, és  _  _  _  _  _  felment  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _be. 

A  _   _   _   _   _   _   _ban találta a marhák, juhok és galambok  _   _   _   _ait meg az ott ülő 

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _at. Kötélből  _   _   _   _   _   _   _ot csinált, és kiűzte mindet a templomból a 

marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét  _   _   _   _   _   _   _   _, az asztalokat  _   _   _ - 

_   _   _   _   _   _   _   _   _, a galambárusoknak pedig ezt mondta: Vigyétek ezeket  innen, ne csináljatok 

_   _   _   _teret az én  _   _   _   _   _  házából!  _   _   _   _   _   _   _   _   _ai visszaemlékeztek,  hogy  meg 

van írva: „A te házad iránti féltő  _   _   _   _   _   _   _   _  emészt engem.” 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
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Rejtvény ● 
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vényben). 

 

Vízszintes: 

1. A beépített gondolat első részle-

te, 12. Hullócsillag, 13. Vissza: Dá-

vid király barátjának, Barzillainak a 

lakóhelye (2Sám 17,27-29), 14. Felét 

eladta! 15. Dunaparti település Szlo-

vákiában. E település és Nagymaros 

közé tervezték a dunai nagy, közös 

erőművet. 17. Naomi új neve (Rúth 

1,20). 18. A gát partjai! 19. Táncze-

néjéről híres kis mezőségi település 

Mócs közelében, 21. Egy darabka 

sütemény! 22. Félbemaradt mese! 

23. Nem itt és nem is közel. 25. Az 

ilyen hordó jobban kong, 27. A Raj-

na egyik mellékfolyója, 28. Kispró-

féta, aki barompásztor volt és fügét 

is termesztett (Ám 7,12-17), 29. A 

hét vezérünk egyike, 30. Mesés tör-

ténet, 31. Vissza: dogma, 32. Róka 

lakóhelye, 33. Legalább ti, 34. Az 

udvar egy része! 35. Rugó egynemű 

hangzói, 37. Idős rövidítve, 38. Ta-

nya neve Mezőmadaras közelében, 

40. Középen részben kinyit! 41. Por-

tugál, luxemburgi és spanyol autók 

jelzése, 42. Iskolákban a nevelés 

mellett főleg ez történik, 45. Kárt 

okozott. 

Függőleges: 

1. Jézus jelezte, hogy halála után a 

harmadik napon ez fog történni  

(Mt 27,63), 2. Tengeröböl Hirosima 

mellett, 3. Francia névelő, 4. A tudo-

mányos világ évente e díj odaítélését 

nagy figyelemmel kíséri, 5. Szilárd, 

6. Félig emel! 7. Lom testvére,  

8. Földbe temess, 9. Jó kedély,  

10. Török katonai méltóság,  

11. Kezdetben gyorsul! 12. A beépí-

tett gondolat folytatása (é. f.),  

16. A gondolat befejező szava,  

19. Régen volt belőle faltörő is,  

20. … Ferenc, egykori szarvasi re-

formátus lelkész, több közismert 

vallásos vers szerzője, 22. Tilalom 

alá helyező (é. h.), 24. Szentpétervár 

közelében élő kis finnugor népcso-

port neve, 26. Svéd helynevekben e  

 

rövid szócska szorost jelent,  

27. Tűzhely sütője, 29. Erdő széle! 

30. Vízben élő ízeltlábú állat,  

32. Régiesen: vágtatott, 33. Be-

jegyzett, 35. Vissza: textil anyagokat 

cérnával egymáshoz erősít,  

36. Meleg évszak, 38. Félig átköti! 

39. … Sándor, Nyerges-tető hőse 

(Kányádi Sándor verse), 41. Mes-

terkélt modor, 43. Kilométer,  

44. Lyukas üst! 46. Állóvíz (é. h.), 

47. Luxemburg autójelzése. 

 

Megjegyzések: a bibliai nevek a 

Károli fordítás szerint írandók. A 

csillaggal jelölt kockában kétjegyű 

mássalhangzó van.  

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
● Receptek 

 Tavaszi zöldségleves 
 
Hozzávalók: 1-2 db sárgarépa, 1 db burgonya, ½ db karalábé, 

¼ fej karfiol, 3 ek. vaj, 10 dkg zöldborsó, 1,2 l zöldségleves-

alaplé (kockából), só, frissen őrölt bors, 1-2 ág petrezselyem. 

Elkészítés: A sárgarépát, a burgonyát és a karalábét meghá-

mozzuk, majd mindet falatnyi darabokra vágjuk. A karfiolt 

kisebb rózsákra bontjuk. Egy lábasban felforrósítjuk a vajat. 

Megpirítjuk rajta az előkészített zöldségeket. Hozzáadjuk a 

borsót. Felöntjük az alaplével. Sóval és borssal ízesítjük, le-

fedjük, és közepes lángon kb. 25 percig főzzük. Közben a 

petrezselymet megmossuk, a leveleit letépkedjük. Az elkészült 

levest tányérokba merjük, és a petrezselyemlevelekkel, vala-

mint egy kevés frissen őrölt borssal megszórva tálaljuk.  

 

Medvehagymás-tejszínes csirkeragu 
 
Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 15 dkg bacon, 2 szál új-

hagyma, 10 levél medvehagyma, 20 dkg gomba, 1 db hegyes 

erős paprika, só, őrölt fehérbors, 2 dl főzőtejszín.  

Elkészítés: A csirkemellet, az újhagymát, a medvehagymát, a 

gombát és a paprikát vékony csíkokra vágjuk. A bacont kipi-

rítjuk, megdinszteljük rajta az újhagymát és a medvehagymát. 

Rádobjuk a csirkemellcsíkokat, sózzuk, borsozzuk és 8-10 

percet pirítjuk. Hozzáadjuk a paprikát, a gombát és 10-15 per-

cet pároljuk. Felöntjük a tejszínnel, kiforraljuk, és levesszük a 

tűzről. Kukoricás rizzsel tálaljuk.  

 

Kapros-túrós pite egyszerűen 
 

Hozzávalók: 20 dkg rétesliszt, 20 dkg finomliszt, 1 csomag 

száraz élesztő, 5 dkg cukor, csipet só, 20 dkg vaj, 1 db tojás. 

A töltelékhez: 50 dkg krémtúró, 3 db tojás, 8 dkg cukor, 5 dkg 

vaníliás cukor, 1 csipet só, 1 csokor kapor.  

Elkészítés: A tésztához a liszteket kimérjük, majd hozzáadjuk 

az élesztőt, a cukrot és a csipetnyi sót. A vajat nagyobb dara-

bokra vágva a liszthez adjuk, majd összemorzsoljuk a vajat a 

liszttel. Ehhez hozzáadjuk a tojást, amivel rugalmas tésztává 

gyúrjuk. A tésztát kettévágjuk, majd vékonyan lisztezett felü-

leten mindkettőt tepsi méretűre nyújtjuk. A töltelékhez a túrót 

összekeverjük a tojások sárgájával, a cukorral, a csipet sóval 

és a finomra vágott kaporral. A fehérjéket kemény habbá ver-

jük, majd a túrós masszához keverjük. A sütőpapírral bélelt 

tepsibe helyezzük az egyik tésztalapot, rásimítjuk a túrós kré-

met, beborítjuk a másik, kinyújtott tésztalappal, villával meg-

szurkáljuk, betoljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe, és addig 

sütjük, amíg aranybarna lesz.  

 

Epertorta sütés nélkül 
 

Hozzávalók: 4 csésze kekszmorzsa, 8 dkg vaj + a formához, 3 

tk. zselatinpor, 50 dkg eper, 50 dkg tejszínes krémsajt, 1 csé-

sze kristálycukor, 1 csésze habtejszín.  

Elkészítés: Az alaphoz összedolgozzuk a kekszmorzsát és a 

megolvasztott vajat. A keveréket egy kivajazott 20 cm-es 

kapcsos tortaformába nyomkodjuk, majd a hűtőbe tesszük. A 

töltelékhez feloldjuk a zselatinport (¼ csésze) 60 ml meleg, de 

nem forrásban lévő vízben, majd hagyjuk langyosra hűlni. 

Közben a megtisztított eper felét botmixerrel pürésítjük, majd 

áttörjük a szitán egy tálba, majd hozzáadjuk a krémsajtot, a 

cukrot és a feloldott zselatint. Elektromos habverővel az egé-

szet habosra keverjük. Végül hozzáforgatjuk a kemény habbá 

vert tejszínt, a kekszalapra simítjuk, és 3 órára a hűtőbe tesz-

szük. Közben a maradék epret felforraljuk a vaníliás cukorral, 

hagyjuk kihűlni, majd tálalás előtt a tortára kanalazzuk.  



 Tizenöt éve viseled 

s elkopott – mondod – a kabátod. 

 Mit férfi-szem észre se vett: 

foszlik az alj, a gallér szertevásott. 

 Egy kedves arcon gyűl meg így a ránc, 

mint szövetén, lappangva, évről évre, 

 – ezt vonta bú, ezt bántás, azt a gyász – 

  belátom, hogy már mást kívánsz! 

A régi rongyokat dobjuk le végre! 

 

 Pedig, lásd, ebben láttalak 

azon a fojtó, sűrű télen. 

 Hó-lombú juharfák alatt 

szaladva jöttél énelébem. 

 Fiatal voltál, büszke és merész, 

éreztem, hogy a szívem beledobban 

 s élni akar, akármilyen nehéz!… – 

  Miért lássam most, hogy elenyész 

hátán, könyökben és a varratokban? 

 

 Ha észrevenném, hogy feselt, 

hogy már a bélés is reves lett, 

 te is sejthetnéd már a jelt: 

mint akkor télen, úgy már nem szeretlek. 

 De abban nincs egy fércnyi szakadás,  

mit elejétől végig én szövettem. 

 Csak az metszi el, aki gödröt ás 

  nekem vagy neked, semmi más – 

tudjuk mi azt jól, ugye, mind a ketten? 

 

 Dobd hát el, kedves, ami rongy. 

Nem illik rád kopott ruházat. 

 Hiszen a hűség maga font 

köréd eltéphetetlen rostú szálat. 

 Abból szövess magadnak új ruhát, 

hozzá hasonlót egy nő se viseljen! 

 S ne éljen egy perccel sem tovább 

  ez a fakult, e volt kabát, 

csupán ameddig élni fog a versem. 

  Szemlér Ferenc 

  Egy volt kabátra 


