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Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy az idén ki-
maradt a Magyar Kőszál nyári száma. Ezzel az 
összevont számmal igyekszünk bepótolni az 
elmaradt írásokat, beszámolókat.

remélem, ugyanazzal az örömmel fogadják 
és olvassák az írásokat, mint amilyen öröm volt 
számomra a sok értékes beszámolót olvasva, 
képeket válogatva visszaidézni az elmúlt félév 
eseményeit! Következő számunkkal karácsony 
előtt jelentkezünk.

Szilágyiné Asztalos Éva, 
technikai szerkesztő

Weöres Sándor: 
Ballada három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.

és jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból.-

Elröpült három falevél.
 
Az egyik magasba vágyott:
talált a felhők közt új világot,
emelte, emelte a szél.
 
A másik rohanni vágyott:
magasba hágott és mélybe szállott,
sodorta, sodorta a szél.

Harmadik szédülni vágyott,
szemét lehunyta, semmit se látott,
kavarta, kavarta a szél.

Lobogott három falevél.
 
Lehullott három falevél
tehetetlenül a világból.
Ott lenn a sár, fekete mély-
ki emel fel az őszi sárból,

ti szegény három falevél?

Hivatali idő:
Keddtől péntekig 9–12 és 13–16 óra között
Hétfő és szombat szünnap.

kedves testvérek!
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„terülj terülj  
asztalkám...” 
2017. október 31. és 2018. október 31.

szívügyünk

Van-e ember, aki ne ismerné a mesét az 
asztalról, amely a bőség ígéretével ke-
csegtet?

Nos, az „október 32-e” asztala, vagy má-
sik nevén a „párbeszéd” asztala, hasonlóan 
a mesebeli „terülj terülj asztalkámhoz”, a 
bőség kínálatával ajándékozott meg ben-
nünket. Nagyon sok kérdést kaptunk a leg-
különfélébb témakörökből.

Az asztal a következő helyeken fordult meg: dtV, dryvit profi Kft., Kossuth utcai és a Homok-
kerti Művelődési Ház a Kenézy Kórház és a debrecen Büntetés-végrehajtási intézet, ahová nem 
vihettük be az asztalt, de kérdések azért bőségesen érkeztek. Szerettük volna még több helyre el-
vinni, de ezen a néhány helyen is hamar összegyűlt a több mint 52 vasárnapra elegendő kérdés.

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik segítettek nekünk ebben a munkában, és akik-
nek volt bátorságuk feltenni a kérdéseiket.

Szerettük volna megmutatni, hogy az Egyház megszólítható és elérhető, akár még szeret-
hető is! 

Veres János lelkipásztor

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet”  
(Péld. 4.23.) 

többhetes kórházi kezelés, valamint rehabilitáció után írom ezeket a sorokat. Szeretném meg-
köszönni a rám való gondolást, az imákat és a látogatásokat! Szeretném, ha ez a jóleső gondos-
kodás közösségünk minden tagjának kijárna a „nehézségek idején”.

Szeptember utolsó vasárnapjától a templomban lehet jelezni, ha valaki beteg és odahaza 
vagy a kórházban szeretné, ha meglátogatnánk. Figyeljünk oda egymásra, és segítsük még job-
ban a másikat. 

Veres János lelkipásztor
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nagyanyám, aki idén ősszel 101 éves lenne, 
azt mondta nekem egyszer, hogy milyen 

nehéz most a fiataloknak, ő nem lenne most 
fiatal. én egyetemista lehettem, vagy már 
doktorandusz, de mindenképp fiatal, nagy-
anyám meg idős asszony, közel 90 küzdelmes 
évvel a háta mögött. istennek hála szellemi 
frissességét haláláig megőrizte, tehát nem 
időskori demencia mondatta vele azt, amit, 
hanem látszólag komolyan gondolta. Bár ott 
volt a cinkos mosoly a szája szélén, és villo-
gott a kék szeme, mint mindig, amikor ilyen 
magvasakat mondott a világról. tehát hittem, 
is meg nem is, hogy komolyan gondolja, de 
azért elgondolkodtatott, hogy akár részben is 
így érzi. 

Nagyanyám 1917-ben született, bele az 
első világháborúba. Járt valamennyit iskolá-
ba, aztán beállt cselédnek. A második világ-
háború idején már családos asszony volt, ami-
kor megkapta az értesítést a Vöröskereszttől, 
hogy szeretett férje hősi halált halt. Elsőszü-
lött fiuk kisgyermekkorában halt meg, ami 
abban az időben egyáltalán nem volt ritka. 
A férje 45-ben három kislányt hagyott maga 
után, a legkisebbet nem is láthatta, mert már 
bevonult, mikor megszületett. A nagyanyám 
ott maradt tehát özvegyen, három kislánnyal, 
és 48 után nem jártak vidám idők a parasz-
tokra. Mesélte, hogy volt, hogy varjút ettek.  
A lányoknak azt mondta, galamb, a fekete 
tollakat a WC-be (értsd: udvari budi) dobta, 

hogy ne lássák. Aztán hozzáment a nagy-
apámhoz, született még három gyereke, és 
nagyon keményen végigdolgozta a hátralévő 
életét (is). talán a „dolgozta” nem is jó szó. 
inkább gürizte. 

és azt mondja nekem, az összkomfortba 
született, egyetemet végzett, nélkülözést, 
rekvirálást, kézzel mosást, kapálást és sár-
tapasztást csak hírből ismerő unokájának, 
hogy milyen nehéz most a fiataloknak…?! Hát 
hogyan élt ő az én koromban?? Mi ez, szelek-
tív memória? Nosztalgia? 

Végül arra kellett rájönnöm, hogy minden-
kinek egy fiatalkora van, és valójában jól teszi, 
ha nem másokét szeretné élni, hanem elége-
dett a sajátjával. Csak így lehet belőle elége-
dett öregasszony. 

Másrészt nagyanyámnak abban igaza volt, 
hogy nehéz a mai fiataloknak. Mert ő min-
dent megtanulhatott az anyjától, ami szük-
séges volt ahhoz, hogy ellássa a háztartást, a 
gazdaságot, azaz jól használható volt az előző 
generációk tudása a saját életében. A 2000-es 
években pedig azt kellett látnia, hogy a fiata-
lok semmire sem mennek szüleik tudásával, a 
világ olyan gyorsan változik körülöttük. Olyan 
szakmájuk van, amiről szüleik nem is tudják, 
mi fán terem, olyan dolgokkal küzdenek, ame-
lyekkel az előző generációknak nem kellett. és 
ez valóban nehéz.

Sigér Fruzsina

BEzzEg az én időMBEn…

Meditáció
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A tavalyi év folyamán sikerült a templom 
külsejét teljes mértékben felújítanunk. 

Már akkor tudtuk, hogy önerőből nem tud-
juk befejezni a templom teljes felújítását, 
így folyamatosan pályázunk, megragadva a 
kínálkozó lehetőséget. Az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma pályázati úton megítélt gyü-
lekezetünk számára először 7 millió, majd 50 
millió forintot, melyet a tiszántúli reformá-
tus Egyházkerületen, mint közreműködőn 
keresztül kapunk meg. A két pályázati forrás 
segítségével sikerül megújítanunk a temp-
lom orgonája körüli teret, a vizesblokkot, 
valamint a templombelső teljes elektromos 
hálózatát, kiépítve egy új, korszerű világítási 
rendszert, előkészítve az elektromos pad-
fűtésnek a lehetőségét és kiépíteni a gyen-
geáramú hálózatot. Mivel az elektromos 
hálózat kiépítése a templom belső falain vé-
séssel jár, a falakat utána vissza kell javítani. 
A javítással együtt a templombelsőt kifestik, 
eltüntetve a beázások nyomait. A munká-
latok elkezdése előtt, jelenleg a tervek és a 
költségvetés készítésének folyamatánál tar-
tunk, majd a szükséges közbeszerzési eljárás 
lefolytatása következik. Ennek eredményé-
től függően tudjuk a tényleges kivitelezési 

munkákat elkezdeni. Az már biztos, hogy a 
kivitelezés idejére a templomot nem tudjuk 
használni, így a gyülekezeti teremben fog-
juk az istentiszteleti alkalmakat megtartani. 
Addig azonban egy újabb feladatba fogtunk 
bele: a gyülekezeti terem melletti irodát újít-
juk fel, hogy az itt dolgozó gyülekezeti tagja-
ink méltó és komfortos körülmények között 
tudjanak dolgozni. és persze várat magára a 
parókai bejárati ajtajának cseréje.

Látható, hogy folytonos kihívások előtt 
állunk, melyek csak a következő feladat 
első lépcsői. Így a mostani felújítások után 
sem nyugodhatunk meg, hiszen a jelenlegi 
pályázat nem ad lehetőséget a templom 
fűtésének megújításra, a tervezett vizuális 
és kommunikációs hálózat kiépítésére, a ki-
sebb közösségi terek megvalósítására.

istenünk áldásával azonban minden kihí-
vásra meg tudunk felelni, szem előtt tartva, 
hogy mi nem a körülöttünk lévő kövekért 
vagyunk, hanem nekünk magunknak kell 
élő kövekké állni, életünkkel hirdetve isten 
igéjét, hogy abból az áldásból, melyből mi 
részesülhetünk, általunk a mellettünk élő 
testvéreink is részesüljenek.

Szilágyi János gondnok

adakozás új kapura!

A Kassai út 12. szám alatti Lelkészi Hivatal kapuját szeretnénk lecserélni, ezért tavasszal 
adakozást hirdettünk. A kapu cseréje kb. 800.000 Ft-ba kerül, melyhez szeptember 23-ig  
412. 000.-Ft gyűlt össze.

Mivel a munkát csak akkor tudjuk megkezdeni, ha a teljes összeg rendelkezésre áll, 
a gyűjtést folytatjuk. Az adomány befizethető postai csekken, banki átutalással, vagy 
személyesen nálam, illetve gyülekezetünk pénztárosánál vasárnaponként a templom-
ban. Ha csak jelképes összeggel is, de senki ne maradjon ki az új kapu felszerelésének 
öröméből!

Szilágyi János gondnok

Folytatódnak a munkák

Felújítás



6

A z Úr áldásával, közvetlenül a tanévet kö-
vető hét délutánjain, foglalkozásokra in-

vitáltunk gyerekeket és ifiket.
Nem volt hagyománya az ilyen jellegű 

rendezvénynek körünkben, így egy keskeny 
ösvény kitaposásaként tekinthetünk a kezde-
ményezésre.

El kell indulnunk az úton, küldetésünkké 
kell válnia az ifjúság lelki nevelésének már kis-
gyermek kortól kezdve!

dániel könyvének első néhány fejezetét 
dolgoztuk fel tematikusan az alkalmakon, fi-
gyelembe véve a korosztályi sajátosságokat.

Az óvodások és az általános iskolások ha-
mar megkedvelték a történetet, amelynek 
feldolgozásakor a magyarázatnak, a beszélge-
tésnek, a rajzolásnak, a feladatlapok kiszíne-
zésének, az énektanulásnak és a kreatív fog-
lalkozásoknak is fontos szerep jutott.

Az ifik körében a megfelelő bibliai részek 
elolvasásával, értelmezésével, irányítottan 
történt a feldolgozás, amelynek szerves ré-
szét alkották a témához kapcsolódó meghitt 
beszélgetések is.

A kötött programot uzsonna követte, majd 
játékkal folytatódott, illetve fejeződött be a 
tábor egy délutánja.

teljes meggyőződéssel állíthatom, hogy jól 
sikerült, élménydús és intenzív közösségfor-
máló tábori hetet zártunk.

Köszönet illeti mindazokat a gyülekezeti 
tagokat, akik valamilyen formában segítették 
a tábor létrejöttét és annak működését, gon-
dolok itt anyagi támogatásra, küldött sütemé-
nyekre, gyümölcsökre, üdítőkre és konkrét 
feladatok elvégzésére is.

istennek legyen hála!
Kiszely Terézia

65–66. szám Gyülekezeti élet

BiBliatáBor gyülekezetünkBen

„Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod,
tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” (zsolt 32,8)
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A HéSz logóján egy kis hajó lát-
ható. immár 3 éve, hogy egy 

kis csapat létrehozta a HéSz-t,  és 
beszállt ebbe a kis hajóba, hogy 
úgymond egy hajóban evezzünk.  
Azóta csütörtökönként összejö-
vünk 8-10-15-en, hogy különböző 
programok keretében szeretetben, 
egy, két, néha több órát is együtt 
legyünk. Legtöbben a kezdetektől 
benn ülünk a hajóban, de voltak,  
akik kiszálltak,  és esetleg később 
újra visszaszálltak  és mindig vannak új uta-
saink is.

A hajó azóta is vízen van, mintegy megerő-
sítvén, hogy szükség van a gyülekezeten belül 
egy kis közösségre, ahova kötődünk, ahová 
tartozunk , ahol számon tartjuk egymást, ahol 
meg tudjuk osztani egymással gondjainkat, 
örömeinket, hitbeli tapasztalatainkat, ahol 
hitben és szeretetben vagyunk együtt.

Azt gondolom, hogy a „ szeretni és szeret-
ve lenni” emberi érzés megélését, az  „adni és 
kapni”  boldogító érzését találtuk meg ebben 
a körben. Olyan életérzések ezek, amelyre 
mindannyian vágyunk. Nagy kincs ez, isten-
nek legyen érte hála!

 Csütörtökönként ½ 5-től tartjuk alkalma-
inkat. A havi 4 alkalmat  a következőképpen 
osztottuk el:

 -Egy alkalomra a lelkipásztorunkat kértük 
fel közös bibliatanulmányozásra, hogy tudá-
sunkat is gyarapítsuk és tanuljunk. Most ép-
pen a kis próféták könyveit tanulmányozzuk.

-Más alkalommal, az un. film-csütörtökön 
egy-egy keresztyén filmet nézünk meg. Sokan 
egyébként nem jutnának hozzá ehhez, nekik 
hiánypótló, de mindnyájunknak egy közösségi 
élmény is.

-Egy alkalomra pedig egy-egy presbitert, 
vagy éppen egy másik gyülekezetből  hívtunk 
meg  valakit bizonyságtételre és beszélge-
tésre. Ezek az alkalmak arra szolgálnak, hogy 
jobban megismerjük egymást, a gyülekezeten 
belül és kívül is.

-Egy alkalommal pedig szeretetvendégség 
keretében  köszöntjük meg születésnaposain-
kat és ebben az asztalközösségben oldottab-
ban tudunk beszélgetni, megosztani egymás-
sal élet és hit tapasztalatainkat .

Ebben az évben úgy határoztunk, hogy a 
születésnapi tortánkat (annak összegét) havi 
3000 Ft-ot felajánljuk egy afrikai kislány ta-
nulmányainak támogatására.

Így, azóta a szeretetvendégség asztalára, a 
torta helyett  pogácsa kerül, ami így még job-
ban is esik.

Minden alkalom végén húzunk egy-egy 
igét, ami szinte mindig nagyon találó és ked-
ves útravaló.

 Így telnek a HéSz alkalmak. Októbertől 
újra indul a kis hajó, várjuk a törzs és az új uta-
sokat egyaránt.

 Pappné Selyben Piroska
ny. lelkész

Gyülekezeti élet

Bemutatkozik  

a Hész
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-  drága gyermekem Ágoston! …Hát ez a nyár 
is gyorsan elszaladt, de emlékszel?...még egy 
februári napon azt kérdezted:
-  Anya, mit szólnál hozzá, ha indulnék az 
MTVA 2018-as Virtuózok Komolyzenei Tehet-
ségkutató műsorán a tinik korcsoportjában?
Hajnalka tanárnőmmel is beszélgettünk erről 
és azt mondta, hogy segít felkészíteni.
-  én szeretném, de ezt a dolgot elsősorban 
istennel kell megbeszélned, amire te azt felel-
ted: ezt már megtetted.
 -  Úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne meg-
nyerni, de csak addig szeretnék jutni, ameddig 
Isten akarja.  Ha nem sikerül megnyernem, 
akkor is sok-sok tapasztalattal gazdagabb le-
szek.
-  Ez így igaz! – Akkor HAJrÁ! – biztattalak. 
Megvannak a jelentkezési feltételek?
-  Igen. És elsoroltad: kell beküldeni egy áriát 
jó minőségű stúdió felvételben, és 5 darab mű-
címet szerzők megnevezésével, amik repertoá-
romat képezik.

Néhány hét múlva behívtak meghallgatás-
ra, ami egy budapesti zeneiskolában, szakmai 
zsűri előtt történt, ahol több mint 100 zenészt 
és énekest hallgattak meg több napon keresz-
tül. talán ez volt a legnehezebb. Már nem is 
reménykedtem, amikor jeleztek, hogy benne 
vagy a legjobb 18 versenyzőben, és a Virtu-
ózok Válogató Műsorában várnak szeretettel 
Budapesten az MtVA székházába. Ennek na-
gyon megörültem!
-  Akkor azt mondtuk: Ágoston mindnyájan 
örülünk, és büszkék vagyunk rád, de továbbra 
is alázattal készülj.
-  Persze. Nagyon jó érzés volt a válogatóban 
nívós művészekből álló zsűri előtt énekelni, és 

az elismerő véleményüket boldogan hallgat-
tam. Az est végén a zsűri értékelt, miszerint 
bekerültem a legjobb 9 versenyző közé, és ké-
szülhettem a soron következő elődöntőre.  

-  Ez komoly és nehéz feladat lesz!  -mondtam. 
tudd meg Ágoston, hogy a gyülekezetből töb-
ben is imádkoztak érted! Eljött az elődöntőn 
való fellépésed. Sosem felejtem el mi jobban 
izgultunk érted, mint te magad. Féltünk, hogy 
a kamerák, színpadi és stúdiói körülmények 
zavaróan hatnak majd rád. én csodáltalak, 
hogy te olyan nyugodtan léptél be, és adtad 
elő a darabodat, és olyan jó volt, hogy végig-
nézhettük a stúdió mögött lévő kinagyított 
képernyőn. Szerintem nagyon jól sikerült.
-  Tudod anya, a legfelemelőbb érzés az volt, 
amikor a zsűri értékelésében hallottam a pozi-
tív véleményeket, szakmai tanácsaikat.

 A 3 legjobb versenyző közzé, vagyis a dön-
tőbe ugyan nem jutottam be, de őszintén és 
tiszta szívből gratuláltam a továbbjutóknak, 
mert igazán megérdemelték.

Nagyon sokat kaptam az egész VIRTUÓZOK 
versenyében való részvétellel. Óriási élményt 
jelentett a számomra, hogy az elődöntőben 
a dalt, amit énekeltem, szimfonikus zenekar 
kíséretével adhattam elő. Meghallgathattam 
a magas színvonalú művészekből álló zsűri ta-
gok elismerő és dicsérő véleményeiket, bátorí-
tásukat, biztatásukat. Szakmai bizonyosságot 
kaptam a felől, hogy az operaénekesi pálya az, 
amelyre az Isten elhívott.

egy HétkÖznapi  
Beszélgetés  
egy nem HétkÖznapi 
FiatalemBerrel
VISSZAEMLÉKEZÉS
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1957. június 22-én születtem egy kis faluban 
harmadik gyermekként. Szüleim nagyon szor-
gos és becsületes emberek voltak, de abban 
a kommunista világban nem kaphattam vallá-
sos nevelést. Nagy szeretetben neveltek, bol-
dog gyerekként nőttem fel, de templomban 
nagyon ritkán egy esküvő alkalmával vagy 
kirándulás során voltam. Alig fejeztem be a 
középiskolai tanulmányaimat, már 19 évesem 
férjhez mentem. A férjem szeretett, de elég 
léha életet élt. Benzinkutasként sokat kere-
sett, nem is volt kérdés. 20 évesen jött az első 
gyermekünk, Csaba. Jó anyagi körülmények 
között éltünk, mindenünk megvolt, saját lakás 
és kocsi. 6 év múlva megszületett a második 
gyermekünk is, Sándor. A férjem két kézzel 
szórta a pénzt, szinte szó szerint, de még így 
is jól éltünk. A gyes alatt jogosítványt szerez-
tem, és elvégeztem a boltvezetőit. Szerettem 
volna én is hasznosan eltölteni az időt a gye-
reknevelés mellett. Úgy éreztem, hogy szük-
ségem lehet rá. Mondhatnám isteni sugallat 
volt, de akkor ezt még nem tudtam.

1990-ben elindult a balszerencse sorozat. 
A benzinkutas állásnak vége lett, és épp hogy 
nem csukták le őket, de így is sok pénzt kellett 
kifizetniük. Szinte én vettem át a családfenn-
tartó szerepet. Sikerült jól elhelyezkednem 
egy ékszerboltban. A férjem pedig itt ott ten-
gődött, sokáig csak vegetált, és most már az 
én pénzemet költötte. Jött egy lehetőség: gáz-
cseretelep üzemeltetése. Belefogott vállalko-
zóként, de mint utóbb kiderült, nagyon sok 
hiánnyal. Augusztus 8-án azután felakasztotta 
magát. Ott maradtam a 16 éves Sanyikával (ő 
vágta le az apját) és a 23 éves Csabával. Nem 
roppantam össze, mentettem ami menthető. 
A lakásunk elúszott a prímagáznak két és fél-
milliót fizettem ki. Közben a szüleim és anyó-
som is meghaltak. Menekülni akartam még a 
városból is.

A fiúk és később én is felköltöztünk deb-
recenbe. Három milliós svájci frankos hitelből 
lakást vásároltunk. 6 évig úgy ahogy műkö-
dött. A fiúkkal már nem nagyon boldogultam, 
próbáltam az apjukat is pótolni. Sokat dolgoz-
tam és néha – néha felnéztem az égre: miért 
történik ez velem? Már szedtem nyugtatókat, 
antidepresszánsokat. 2012 -ben a depresszióm 
miatt elküldtek a munkahelyemről. Csaba is 
munkanélküli lett. Elkeseredésemben megtör-
tént az első öngyilkossági kísérletem. Nőttek az 
adósságok, a törlesztőösszegeket nem tudtuk 
fizetni, a rezsit sem. Csaba az alkoholizmusba 
süllyedt. Sanyika szerelmes lett, én meg két-
szer próbáltam meg az öngyilkossági kísérle-
tet. Úgy gondoltam rosszabb már nem jöhet.

A legnagyobb útravalót Miklósa Erika mű-
vésznő zsűritagtól kaptam. Ugyanis, megha-
tott, amikor azt mondta: „Kedves Ágoston! Te 
a színpadra teremtődtél. Előadod az érzelme-
id, pontosan tudod honnan indultál és hova 
szeretnél megérkezni.  Ezen az úton menjél 

tovább, kívánom, hogy a Jó Isten segítsen eb-
ben! „

-  Hát gyermekem, Ágoston fiam… én erre 
nem tudok mást mondani, csak azt, hogy: úgy 
legyen!      

Varga Csilla

Bizonyságtételem
Ba

kó
né

 K
ati

ka
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nerium oleander

Jött!!! Combnyaktörésem lett, elsorvadt a 
combfej, csípőprotézist kaptam. Anyagi csőd. 
Eladtuk a lakást, s megpróbáltuk kifizetni a sok 
adósságot. Sanyika külön, Csabával én költöz-
tem albérletbe. Koldulni kezdtem, mivel bot-
tal botorkáltam, észrevettem, megsajnálnak 
az emberek, és pénzt adnak. Így találkoztam 
a piacon Erikával, akinek köszönhetem az új 
életem. Csaba züllött tovább, Sanyika meg-
próbálta újraépíteni az életét. Erika tanácsára 
kicsit kételkedve eljöttem ide az Árpád térre. 
tiszteletes úr leült és hosszan elbeszélgetett 
velem. Elkezdtem ide járni, eleinte heten-
te egyszer takarítani élelmiszerért és némi 
készpénzért. A testi táplálék vonzott, mert 
mindenfélét kaptam. Vasárnaponként pedig 
ott ültem az első sorban az istentiszteleten. 
Közben egyre jobban éreztem magam, alkal-
mi munkák is adódtak. Aztán 2016-ban jött 
egy lehetőség: közfoglalkoztatottként állandó 
munkám lett az imaterem, a templom és kör-
nyékének takarítása.

A munkám minden nap áhítattal kezdődik, 
amiért nagyon hálás vagyok. itt ismerked-

tem meg a Bibliával. Kitárult a világ, szinte 
napról-napra éreztem, átjár isten igéje. Lett 
saját Bibliám és énekeskönyvem is. Közben 
még mindig elég küzdelmes életem volt, de 
egész másképpen éltem meg. Fokozatosan 
elhagytam a gyógyszereket. Minden reggel 
alig várom, hogy kezdődjön a reggeli áhítat. 
énekelünk, dicsérjük az Urat, hálaadással vis-
szük oda a Jó Atyámnak minden napjainkat. 
Együtt egy akarattal imádkozunk. Nem vagyok 
egyedül, Jó Atyám itt van velem és, ha mégis 
elgyengülnék, odateszem az Ő kezébe: Uram 
segíts! tudom, fogja a kezem és csak Őt aka-
rom szolgálni. Az Ő parancsolatai szerint élni.

Közben a lakhatásomban is segített a gyü-
lekezet, és úgy tűnik, a két fiam is lassan fel-
nő. „Ne félj, csak higgy, én veled vagyok!” -  
- mondja az Úr.

Nincs olyan helyzet, nincs olyan mélypont, 
ami isten segítségével lehetetlen. rátaláltam 
erre az útra, és tudom, mindennek oka volt, 
és jöhet bármi, kérem a Jó Atyámat, adjon 
hozzá erőt, alázatot és megkapom. 

Bakóné Katika

Magyarul egyszerűen leander. Ez a négy 
növény egész nyáron szemet, szívet 

gyönyörködtetett templomunk főbejárati 
homlokzatánál. Az ötlet az elmúlt év novem-
berében született meg; udvarunkból a négy 
nagyot és szépet vigyük a felújított templo-
munk elé, hogy emelje fényét. Legjobb, ha 
már ott telelnek, szokják a helyet, mert ta-
vasszal már nem akármilyen, holmi udvari 
leanderek lesznek! Gyorsan eljött a tavasz, és 
cselekedni kellett. Hárman, Veres János lel-
kipásztorunkkal, Juhos László testvérünkkel, 
végeztük a kivitelezést, anyagbeszerzést, vi-
har ellen rögzítést, ültetést.

Az egyik szakirodalom azt mondja, a lean-
der igénytelen növény. Nahát… én, ha boros-
tásan, ápolatlanul nézek ki, igénytelen vagyok, 
ez igaz. de ezek a virágok? Négy óriáscserép, 
kilenc zsák virágföld, trágya, fenyőmulcs csak a 
kezdet. Aztán az ápolás, permetezés, levéltrá-
gya, tápoldat, napi 60 liter öntözővíz!

de az egész úgy kezdődik, hogy szeretni 
kell a virágot és segítségül hívni azt, aki a nö-
vekedést adja.

Nem történt rongálás, mindenki vigyázott 
a növényekre. Ha övőre is megadjuk a leande-
reknek, amire szükségük van, színpompás virá-
gaikkall újra megörvendeztetnek bennünket.

 Both Barna

Gyülekezeti élet
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Hírek dumFriesBól

Az első és talán legfontosabb hírünk, 
hogy david Logan, testvérgyüleke-
zetünk lelkipásztora, szeptember 
1-től teljes munkaidőben visszaállt a 
szolgálatba. Betegsége miatti távol-
léte idején rev. douglas irving  látta 
el helyettes lelkészként feladatokat. 
david sokat erősödött az elmúlt idő-
szakban, személyes tapasztalatból 
mondja: isten életünk minden sza-
kaszában velünk van. Fokozatosan és 
nagy örömmel vette fel újra a szolgá-
latot, de még mindig nagyon elfárad 
vasárnaponként (két istentiszteletet 
is kell tartania). Nagyon köszöni gyü-
lekezetünknek is a sok-sok imádsá-
got, nagyon jó volt éreznie a testvéri 
támogatást.

Heather O’Connor izráelben töl-
tötte a nyarat, munkát vállalt, így 
sajnos nem tudott  részt venni az idei 
családi táborunkon.

Az idén járt le testvérgyülekezeti 
kapcsolatunk első ötéves ciklusa, az év so-
rán mindkét gyülekezet a kapcsolat folyta-
tásáról döntött.

Jövő tavasszal ismét mi fogadhatunk 
vendéget a St. Mary’s-Greyfriars’ gyüle-
kezetből, dumfriesból. Ha valaki szeretne 

vendéglátóként bekapcsolódni a program-
ba, esetleg vállalkozna a következő delegá-
cióval Skóciába utazni és gyülekezetünket 
képviselni, nálam vagy nagytiszteletű úrnál 
jelentkezzen.

Szilágyiné Asztalos Éva

Skót kapcsolat

Az idén 38 fő támogatta adója 1%-ával gyülekezetünk alapítványát, 
összesen 161.055.-Ft összegben. 

Ezúton is köszönjük az adományokat!
direkt támogatásokat, pl. a templom belső felújítására vagy  

a Kakaska bábcsoport támogatására 
az Otp Banknál vezetett 11738008-20885469 számú 

folyószámlánkra várjuk.
Az alapítvány kuratóriuma
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isten kegyelméből június 16-20. között a gyülekezetünk kül-
dötteiként Kurtáné Marcsival együtt látogatást tehettünk 

a dumfries-i testvérgyülekezetünknél, és átadhattunk Veres 
János lelkipásztor üdvözlő sorait. A david Logan távollétében 
szolgálatot teljesítő lelkipásztor és a gyülekezeti tagok meleg 
szeretettel fogadtak, jó volt ismerős arcokra bukkanni.

Vasárnap részt vettünk az istentiszteleten a St. Mary’s Church-
ben, ahol kivetítőn bemutattuk templomunk megszépülését.

A magyar küldöttség több gyülekezetből tevődött össze, és 
a megrendezett konferencián mindannyiunknak volt alkalma 
beszélni a saját közösségében végbemenő változásokról, múlt-
ról, jelenről. tapasztaltuk, hogy a távolság ellenére mennyire 
hasonlóak a gondjaink és örömeink. Együttesen tudtunk hálát 
adni isten gondviseléséért.

A vendéglátó családok ugyancsak több gyülekezetet képvi-
seltek, és a színes programokkal igyekeztek felejthetetlenné 
tenni az ott töltött rövid időt. Volt múltidézés régi vár- és ko-
lostorromnál. Volt jelenkori múzeumlátogatás. Megcsodáltuk 
a skót táj természeti szépségeit és a tenger ár-apály változását. 
A skótok nemzeti költője robert Burns múzeuma sem marad-
hatott ki a sorból, de hozzánk közelebb állt a Jane Haining em-
lékmúzeum, melynek magyar vonatkozása is van, mivel ez a 
bátor skót nő Budapesten vezetett missziós iskolát a második 
világháború idején, és mártírhalált halt.

Nagyon hálásak vagyunk istennek és a gyülekezetnek, hogy 
vihettük közösségünk jó hírét a világba és lehetőségünk volt az 
Úr Jézustól tanult szeretetet gyakorolni.

Tálasné Őri Róza

SkóCiai küLdETéS
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SkóCiai éLMényEk

2018. június 16-20. között Skóciába látogathattunk 
tálasné rozikával és hét, különböző református gyü-
lekezetből érkezett testvérünkkel, akiket a debreceni 
Református egyházmegye és az egyházközségük dele-
gált és támogatott. Látogatásunk célja volt részt venni 
egy konferencián, ahol az állam és egyház kapcsola-
táról hallhattunk előadásokat, skót és magyar részről 
egyaránt.

A csoportunk hazautazásakor én nem tartottam 
velük, mert régi vágyam vált valóra azzal, hogy két év 
után ismét láthattam barátnőmet, Molnár Ágit, aki ko-
rábban gyülekezetünk aktív tagja volt és az Úr Skóciába 
szólította, hogy ott végezze a további munkáját, család-
ja és új gyülekezete körében.

Ágiék Motherwellben élnek, Glasgowtól kb. 20 km- 
re, Anna itt végzi középiskolai tanulmányait kiváló 
eredménnyel. Ottlétem alatt volt az év végi gála, ahol 
az iskola legjobbjai vehették át a dicsérő oklevelüket 
és jutalmukat. Nagyon büszke voltam rá!

Másnap elutaztunk közösen Skócia egyik legszebb 
helyére, a Loch Awe partján elhelyezkedő Kilchrenan 
településre, ami Ágiék második otthona.

Ami itt a szemem elé tárult, nehezen foglalható sza-
vakba, inkább érzésben nyilvánult meg. Azt éreztem, 
hogy itt isten tenyerén vagyunk! A kék ég, a leírhatatla-
nul zöld fű, a buja, ezer árnyalatban pompázó, bokrok, 
fák, virágok, a tó, amit a hegyek ölelnek körül, mind az 
Úr nevét dicsérik. Az Ő csodálatos alkotásai! A csend, a 
nyugalom mind arra késztett: állj meg, gondolkozz el!

Ágival sokat beszélgettünk, bennünk lévő kérdése-
ket fogalmaztunk meg, kerestük ezekre a válaszokat az 

ige tükrében, imádkoztunk. Sokat kirándultunk a környező településeken és távolabbra is. Elju-
tottunk Obamba, ami egy kikötőváros az észak-Atlanti óceán partján, pezsgő élettel. Az időjá-
rásra sem volt panasz. Amíg Ágiék vendégszeretetét élveztem, a hőmérséklet rendkívül meleg 
volt: 28 fok, az eső nem esett. A skóciai időjárástól eltérő, mediterrán nyár fogadott.

Hálás szívvel gondolok a skóciai kirándulásra, hálát adva annak minden pillanatáért, amit 
a mi Atyánk olyan szépen elkészített és kimunkált. Azért a baráti kapcsolatért, amit több éve 
táplál, és amin a távolság sem változtat.

Molnár Ági a mai napig is figyelemmel kíséri közösségünk életét, imádkozik annak vezetőiért 
és tagjaiért. remélem, minél hamarébb viszontláthatjuk egymást és körünkben üdvözölhetjük 
őt, isten áldását kérve életükre!  

Kurta Sándorné, Marcsi
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Második alkalommal volt a Campus Fesztivál 
Civil Falu programjának a része a Szólj Be a 
papnak sátra. Az önkéntes csapat tudta, hogy 
mi vár rá, bár a papok és lelkészek között 
akadtak első fesztiválozók. református rész-
ről az egyetemi lelkészek ezúttal hiánytalanul 
megjelentek: Kovács Gergő, Kovács-Szécsi 
dóra, péter-Szarka László és jó magam, illetve 
Bertha Zoltán, a Nagyerdei Gyülekezet beosz-

tott lelkésze is képviseltette magát. A görög 
katolikusokat Kiss László egyetemi lelkész és 
ifjú kispapok képviselték nagy lelkesedéssel. 
római katolikus részről pedig a domonkos 
Jacek Górski és a fényeslitkei Kálmány József 
atya válaszolt a kérdésekre. Evangélikus rész-
ről természetesen Asztalos richárd állta a 

sarat. Valamint számos régi és új önkéntes, a 
felsorolt felekezetek egyikéből.

és hogy mit történt? Másodjára is az, ami 
először is. pozitív visszajelzések, hogy milyen 
nagyszerű, hogy a keresztyén egyházak nem 
zárkóznak be, hanem megjelennek egy fesz-
tiválon. Csodálkozás a Civil Falu többi szerve-
zetétől, hogy nálunk hogyhogy annyi ember 
van. pedig tulajdonképpen kevesebb dolgot 
vittünk magunkkal, mint egy évvel ezelőtt. 
Kivéve, hogy ezúttal már két sátorhelyet kér-
tünk, mert az ifjú kárpátaljai kántor-grafikus 
Balog istván bibliai logói közül 18-at kiállítot-
tunk. A logókba foglalt bibliai történetek is 
jó alkalmat kínáltak a beszélgetésekre. Sőt, a 
csütörtöki napon istván is velünk volt és látta, 
hogy hogyan fogadják a hozzánk betérők az 
alkotásait.

Már tavaly is rájöttünk, hogy bár sokszor 
azt hisszük, hogy valami nagy csinnadrattával 
és elképesztően kreatív dologgal tudjuk meg-

szólítani a válaszokat kere-
sőket, nekik azonban az a 
legfontosabb, hogy meg-
szólíthatóak legyenek az 
ott lévő önkéntesek, lelké-
szek-papok. Olyanok, akik 
nem hökkennek meg azon, 
ha egy anyuka a 10-12 éves 
fiával állít be és az ifjú út-
kereső teszi fel a kérdést 
az evolúcióról és a világ te-
remtéséről és az ő nyelvén 
kell beszélni, kérdéseket 
felvetni, elgondolkodtatni. 
Akiktől lehet kérdezni, be-
szólni neki.

Újra megtörtént tehát a 
hídépítés az istent életük középpontjának tar-
tók és az istennel, hittel és főleg az egyházzal 
szemben szkeptikus vagy akár keserű embe-
rek között. Semmi különlegessel nem körítve, 
bár ami megtörtént, az mégis különleges. 
Akkor is, ha másodjára a régi önkéntesek már 
nem feltétlenül hatalmas lelkesedéssel vág-

CaMPuS  
Fesztiválon 

2. felvonás
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tak neki a fesztiválnak. Jó volt megtapasztalni 
saját magamon is, hogy a kezdeti fáradtság 
elmúlt, amikor az első beszélgetésekben újra 
átélhettem, hogy milyen nagyszerű érzés ki-
lépni a megszokott keretekből és idegenekkel 
megosztani a tapasztalatainkat, kérdéseinket. 
Akkor is, ha idén sem volt minden tökéletes. 
például a tapasztalatokból okulva most sokkal 
jobb helyett választottak nekünk a sátorve-
rők. Aztán meg egy későbbi sátor gyakorlati-
lag eltakart minket a kíváncsi szemek elől. és 
mégis. Sok ember megtalált minket így is.

ismét kijózanító volt tapasztalni, hogy nem 
mindenre tudunk valami okosat mondani, és 
hogy valaki még nem tart ott, hogy közelebb 
kerüljön istenhez. Ezt pedig el kell fogadnunk, 
mert nem erőltethetjük senkire az evangéli-
umot. és mégis segíthetünk, ha nem is úgy 
és annyit, mint amit reméltünk, elvártunk. 
Egy intenzív tanfolyam volt a fesztiválmisszió 

minden résztvevő számára, amikor rákérdez-
tek a személyes hitünkre, istennel és egyház-
zal való kapcsolatunkra és ez rákényszerített 
arra, hogy végiggondoljuk, hogy isten milyen 
szerepet játszik az életünkben, hogy mit kap-
tunk, miben lettünk többek, és hogy hol van-
nak a kihívások. tanulás arról, hogy hogyan 
tudom elmondani mindezt úgy, hogy az ne 
az én nyelvemen, hanem a másikén szóljon, 
mert most az a fontos, hogy a másik értse és 
előrébb jusson.

A Campus Fesztivál mindig emlékeztető a 
számunkra, hogy a világ fiai sóvárogva várják 
az isten fiainak megjelenését. A meghívás áll, 
ideje hogy mindannyian vegyük a bátorságot 
és megtaláljuk, hogy mi hol és milyen módon 
tudunk a templom falain kívül istenről beszél-
ni, Őt megmutatni.

Arany Barbara,
egyetemi lelkész

Berecz Péter vagyok, debrecenben születtem 1984-ben. Jogtaná-
csosként dolgozom, idén szeptemberben volt az esküvőm. Hálás 

vagyok az Úrnak, hogy ebbe a barátságos, lelkes és szeretetteljes gyü-
lekezetbe vezetett. Vezérlő igém Máté evangéliumának 16. fejezetében 
található: „Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem?  Simon 
Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.  Jézus ezt mondta 
neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt 
előtted, hanem az én mennyei Atyám. Én pedig ezt mondom neked: 

Te Péter vagy, (…)”. Szeretném, ha a reformációról nem egy régmúlt, egyszer volt dolog jutna 
eszünkbe, hanem az, hogy az egy állandó célkitűzés. Ugyanakkor a megújuláson azt kell érteni, 
hogy Krisztust állítjuk (vissza) a középpontba, a saját begyöpösödött szokásaink, intézményeink 
és gyarlóságaink helyett.

Az én elhívásom arra vonatkozik, istenről beszéljünk korunk „piacterein”, az interneten, a 
fesztiválokon és a kocsmákban. A korunkhoz hasonlóan vegyes vallási és világnézeti meggyő-
ződéseket felmutató római világban élő pál apostol sem egy elzárkózó, saját nyelvet használó 
szubkultúrát formált 2000 éve, hanem ha egy új területre érkezett, elvegyült a helyiek közt 
(Athénban például a piacon); megértette, hogy mi foglalkoztatja az embereket (miben hisznek); 
megtanulta, hogy milyen nyelvezetet használnak és saját nyelvezetüket használva, azt akár ki is 
forgatva, vagy ellenpontozva a valódi Örömhírt osztotta meg végül.

A reformátorok közül philipp Melanchthon alakja a legkedvesebb számomra, aki a felekezet-
közi békére törekedett. 

új presBiterünk Bemutatkozása
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 Anyakönyvi hírek65–66. szám

Bodnár istvánné sz. Hajdú irma    földi életének 91. évében
Horváth András  földi életének 84. évében 
Bökönyi Sándorné sz. 
 polyák Anna  földi életének 86. évében
Jakó Lajos  földi életének 88. évében
truczkai Lajosné  sz. 
 Horváth Katalin  földi életének 70. évében
Kuji Zoltánné  sz.  
 Szarvas Erzsébet   földi életének 82. évében
Nagy Sándor Ambrusné  sz. 
 Böszörményi Julianna   földi életének 80. évében
Somlyai József   földi életének 64. évében
Szatmári tiborné sz.
 palotai Ágnes   földi életének 62. évében

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” 
(róm 14,8)

temetés

Anyakönyvi  hírek

keresztelés
Löki dávid
truczkai regina Zoé
Ferge Máté
pál Veronika

FELnőTT kERESzTELéS
Nagy Gabriella
Deme balázs

esketés
deme Balázs és Samók Ágnes
Berecz péter és Nagy Gabriella
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65–66. számGyülekezeti élet

Lelki feltöltődés és aktív pihenés a testnek. 
Jellemezhetnénk így is azt a négy napot, 

amelyet az Árpád-téri gyülekezet mintegy 
negyven fős csapata töltött együtt. táborhe-
lyünk tivadarban a  „Ház az élő vízhez” nevű 
református ifjúsági vendégházban volt. Nem 
csak biblikus értelemben találó az elnevezés, 
hanem földrajzi tekintetben is. itt, ezen a tá-
jon egyesül a tisza a Krasznával, a Szamossal, 
az Öreg-túrral. évszázadok óta meghatározza 
a folyók vize az itt élő emberek életét. Megél-
hetésüket is, kikapcsolódásukat is biztosítot-
ta és biztosítja ma is, ugyanakkor árvizeivel 
gyakran veszedelmet, küzdést hozott számuk-
ra, mint azt a tisza bemutatóház kiállítása 
alapján megtudtuk. Ezen a gyönyörű sík te-
rületű, de sok-sok szépséget, értéket hordo-
zó vidéken töltöttünk néhány felejthetetlen 
napot mi is.

indulásunk napján útközben megálltunk 
Nyírbátorban, megtekintettük a lenyűgöző 
gótikus csarnoktemplomot. Miközben vastag 
falai között megpihentünk, lelkünk is tölteke-
zett az elhangzott igei szolgálaton és bizony-
ságtételen keresztül.

A másnapi biciklitúra nagy erőpróba volt 
többek számára. Ugyan akadtak köztünk olya-
nok, akik könnyedén vették az akadályokat, 
de a nagy meleg és a tarpai hegy keményen 
edzette akaraterőnket és kitartásunkat. E nap 
végén is megerősödött bennünk az a hit, hogy 
isten segítségével, a mi kitartásunkkal az élet 
nehéz helyzeteit is leküzdve elérhetjük cél-
jainkat. Ugyanígy bizonyította ezt a másnapi 
kirándulás is.

A szerdai nap tartogatta sokak számára 
a legnagyobb meglepetést és talán a legna-
gyobb kihívást is. Kenutúrán vettünk részt az 
Öreg-túron. Csodálatos, vadregényes környe-
zetben, lassan kanyarogva bujkált a folyó a 
bedőlt fák, itt-ott nádas területek, néhol kiöb-
lösödő szakaszok között. itt sokan ámulatba 

estek, néhányan a folyóba. Volt, hol a féle-
lem vett erőt rajtunk az akadályok leküzdése 
közben. de sikerült! Mindenki beért a célba. 
igaz, már-már azt gondoltuk, hogy végtelen az 
utunk, főleg az utolsó néhány száz méter na-
gyon nehéznek tűnt, de sikerült. Voltak vesz-
teségeink: egy-két lábbeli, egy napszemüveg 
stb. a folyó iszapjában landolt.

Azok, akik nem vettek részt ezeken az erőt 
próbáló túrákon, azok a tengerpartot idéző 
homokos tisza parton fürödhettek.

Az utolsó nap sem maradt élmények nélkül. 
Meglátogattuk a szépen felújított Luby-kas-
télyt, a hozzátartozó rosariumot és a pálma-
házat. Ezt követte a „templomtúra”. Aki erre 
a vidékre látogat, ne hagyja ki a tákosi „me-
zítlábas Notre dame”-nak nevezett paticsfalú, 
festett kazettás kis templomot, a freskóma-
radványairól híres csarodai téglatemplomot 
és a márokpapi zsindelytetős templomot.

imádságos szívvel kell hálát adnunk isten-
nek, hogy békességben együtt tölthettünk 
négy napot. Ez remek lehetőség volt arra, 
hogy intenzíven együtt lehessünk, erősödjünk 
hitünkben, jobban megismerhessük egymást 
kötetlenebb körülmények között.  Jó volt látni 
a sok apróságot, ahogy vidáman játszottak, 
pedáloztak, vagy éppen a szülők járgányán 
élvezték a kirándulást, de azt is, hogy teljes 
komolysággal vettek részt az esti „morzsasze-
dés” rajzos feladataiban a kamaszkorúakkal 
együtt. irigylésre méltó az az egyszerűség, 

esketés
deme Balázs és Samók Ágnes
Berecz péter és Nagy Gabriella

gyülekezeti táBor
Tivadar 2018. 07. 30. – 08. 02.
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65–66. szám

Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

Gyülekezeti élet  

természetesség, világos látás, ahogy a gye-
rekek az istennel való kapcsolatukat megélik, 
és kifejezésre juttatják!  de jó lenne megőriz-
ni ezt az állapotot felnőtt korban is! Felemelő 
érzés volt szülőt-gyermeket, nagyszülőt és 
kamasz unokát egyetértésben, jókedvben, 
érezhetően bensőséges viszonyban látni! Jó 
volt megtapasztalni, hogy az idősebb korosz-
tály milyen érdeklődéssel vetette bele magát 
az ismeretlen kihívásokba isten megsegítő 
szeretetében bízva.

Köszönjük az igét hirdetőknek és a bizony-
ságtévőknek, hogy tanításaikkal megterem-
tették a lelki feltöltődés lehetőségét, az isten 
igéjében való elmélyülést!

Hálásan köszönjük Nagytiszteletű Asz-
szonynak, hogy a nehézségek ellenére is gon-
doskodott a tábor lelki vezetéséről, a Szilágyi 
házaspárnak pedig köszönjük a nagyszerű 
szervezést és a lebonyolítást!

Várjuk a következő évi együttlétet!
SOLi dEO GLOriA

Fazekas Sándor



19

65–66. számKUCKÓ  - Gyermeksarok

FurFangos Feladatok
Szó-összetevő
Egy-egy összetett szót kell kitalálnotok. A szavakat elő- és utótagra bontottuk, és ezeket külön határoztuk 
meg. Ha helyesen válaszoltatok egy-egy  – bibliai történetekben szereplő – szót fejthettek meg!

_____________   
isten háza 

+
_____________
pénzbeli hozzájárulás

=
______________

_____________   
szürkés, fényes 
fém 

+ _____________
 fizetőeszköz

=
______________

_____________   
a város határán  
fizetett díj  

+ _____________
begyűjtő személy

=
______________

_____________   
nem alsó 

+ _____________
öltözék

=
______________

_____________   
isten és az angya-
lok lakhelye

+
_____________
határral rendelkező 
terület

=
______________

Fejtsétek meg a titkos írást! Írjátok a megfejtést a pontozott vonalra!

1. „Erézt vgyáziz mgdraaa hlnaop rggeelig, mdaraj a rjthkeeeelyn, sé rzőejtz el.”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. „zA őlé rraÚ mndoom, yogh men klle mgahliena.”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. „ussF, krseed emg a niylkaat, alyekeemt kövöilk!”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. „Mret ímg saii ifa él a föödln, nme lsez bőlleed és a kályáirsoóbdgl smmei!”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. „…hsiezn ő nem vettét eenelld, tős kos ójt ttte neekd.”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. „Eelydnégt krét telőm dviád, hgoy emeehsseln Btleehembe…”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fo
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