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Elnöki köszöntő 

Tisztelt leköszönő CE országos vezetőség! 

„Az ádventi várakozás 

hasonlít a 

megemlékezéshez, de 

valójában mindennél 

távolabb áll tőle. 

Valódi várakozás. 

Pontosabban úgy, 

ahogy a szeretet 

mindennél 

valóságosabban 

vágyakozik az után, akit 

magához ölel és örök 

újszülöttként a karjai között tart.”   

Pilinszky János 
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Ezúton szeretném először is neked,      

Nagy József Mihály testvérem, a    

romániai CE Szövetség minden tagja 

nevében megköszönni elnöki minő-

ségben végzett szolgálatodat! Mellet-

ted köszönjük a volt körzetfelelősök-

nek – id. Berke Sándor, Gáspár Attila 

és Borbély-Bartalis Zsuzsa, Horváth 

Levente – a Szövetségünk vezetését 

vállaló szolgálatotokat! 

Pál apostollal együtt mondom nek-

tek: „Hálát adok az én Istenemnek 

minden tirólatok való emlékezésem-

ben, mivelhogy részt vettetek az evan-

gélium ügyében!” (Fil. 1, 3–5) 

Hálás a szívem értetek annak elle-

nére, hogy tudjuk mind, akik az elmúlt 

5 évben a Szövetség vezetőségét al-

kottuk együtt, hogy nem könnyű idő-

szakot hagytunk magunk mögött. Tu-

sakodtunk amiatt, hogy mi is a felada-

tunk vezetőkként, hogy merre tartson 

a Szövetség a jövőben, és kerestük, 

hogy milyen szolgálatot bízott a romá-

niai CE Szövetségre a mi drága 

Urunk. Láttuk azt is, hogy generációs 

látásbeli különbségek vannak, ill. hiá-

nyoznak a legfiatalabbak a közössége-

inkből. Bántott sokszor az is, hogy a 

vezetőség és tagság között távolság 

van. Fájt a magunk hanyagsága vagy 

éppen megkeseredése, valamint az, 

amikor a tagságunk is megfáradtnak 

mutatkozott. Mindezek oda juttattak 

bennünket, hogy új vezetőséget kíván-

tunk magunk helyet, amely legyen 

fiatalos, tettre kész és ugyanakkor vi-

gye tovább azt a lelki kincset, amit a 

CE kegyelemből a magáénak tudhat 

még. Hogy pedig ebben a tusakodás-

ban részt vehettünk, és minden esen-

dőségünk ellenére talán hasznára is 

lehettünk a CE Szövetségnek, az aján-

dék volt a mi Urunktól és miénk csak 

az orcánk pirulása. 

Kívánom, hogy a mi Urunk kegyel-

me a továbbiakban is felragyogjon 

életetek minden állomásán és gazdag 

áldása legyen mostani szolgálatoto-

kon. Áldjon meg titeket az Úr békes-

séggel, és világosítsa meg orcátokat az 

Ő igéje által naponként! Adjon nektek 

örömet családotokban, illetve a közös-

ségben, ahova helyezett titeket az Úr! 

Áldjon meg titeket továbbra is hűsége-

sen feltartott kezekkel a romániai CE 

Szövetségért, és kérünk, emlékezzetek 

meg imáitokban az új vezetőségről is. 

 

Szeretettel: 
 

 

 

Grosz Imola,  

a romániai CE Szövetség elnöke 
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Együtt 

Elkoptatott szavaink egyike. 

Azon vagyok, hogy visszanyerje tartalmát. Leg-

alább bennem… 

De hát az élet hozza azon eseményeket, amelyek 

segítik ezt a folyamatot. 

Amikor hazajöttem Vásárhelyről, a CE-

konferenciáról, valaki megkérdezte: 

– Mi történt ott, mesélj, mi volt neked a legjobb? 

Tudta, hogy évek óta nem vettem részt konferencián. 

– A gyűlés – mondtam majdnem elfátyolosodó han-

gon. 

– A gyűléééés??!! No, én még ilyent nem hallot-

tam! A gyűlés egy szükséges teher szokott lenni – 

mondta. 

– Hát ez kivétel volt, 

megélt igehirdetés, s 

kiváltság, hogy részt 

vehettem rajta. 

– No de mitől?! 

Elmondtam neki a nyers 

benyomásaimat, az át-

élésemet, de azóta is 

foglalkoztat. 

Már az is emberi nagy-

ságról vall, hogy egyál-

talán megfogalmazódott 

valakiben/valakikben, 

hogy teret kell adni a 

fiataloknak a vezetésben, 

és itt ez tettre váltva ke-

rült elém, elénk. Kiérlelt döntés állhat amögött, ahogy 

mi együtt láthattuk a leköszönő vezetőséget az ifjak-

kal, akik a leendő vezetés feladatára vállalkoztak. És 

mindezt egyetértve, Isten lelkének az egybeölelésében. 

A 133. zsoltár jutott eszembe, és a már régről nem lel-

kesedő lelkem lelkesedni kezdett: „Ó mily szép és 

gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!... 

Csak oda küld az Úr áldást, és életet mindenkor.” 

Ennek az EGY-ségben maradásnak drukkolok az-

óta is. Na jó na, imádkozom érte. Mert sejtem, hogy 

nem lesz küzdelem nélküli megtalálni a „műveld és 

őrizd” értékőrző és az  újat, újként behozni merő böl-

csességnek az arányos komponenseit. Kívánom szere-

tettel, hogy lehessen modell az, ami a CE Szövetség 

vezetőségében történt, történik. Minta a bizalomról: 

Istenben és egymásban. Minta a generációk kommuni-

kációjáról, ami tanult, tehát fejleszthető készség ifjan, 

és idősödve. Úgy gondolom, hogy nemcsak a vezető-

ségnek, de a Szövetség tagjainak is megvan a felelős-

sége abban, hogy az a kívánt EGYÜTT-esség valósul-

jon meg, amit Jézus a test képével szemléltetett.  

Az EGY-séget, és EGYÜTT-ességet kívánva ma-

gamnak és mindnyájunknak, azt is kívánom, hogy ad-

vent és karácsony ünneplése közben (persze máskor is, 

sőt folyamatosan) gondoljuk újra, hogy nekünk, sze-

mélyesen, akik  a mindenható Isten szeretetéből, a 

Krisztusban lehajló kegyelméből élünk, hol és miben 

szorul kiigazításra az életünk. 

Merjünk gondolkozni, kérdéseket megfogalmazni, 

arra válaszokat találni, bátorítóan, önazonosan élni. 

Mert az nem járja, hogy a Vezetőség történelmi lépté-

kű változásokon küzdi át magát, felismerve ennek 

szükségességét, mi pedig ugyanezt lespóroljuk a sze-

mélyes, és kisközösségi életünkben. Aztán okoljuk a 

kort, amiben élünk. Az értékeink ma is ugyanolyan 

értéket hordoznak, sőt ugyanolyan izgalmasak, mint 

bármelyik korban, legfennebb mi fáradtunk le, netán 

lustultunk bele, hogy újraértelmezzük: mi nem műkö-

dik, és miért? 

Krisztus Jézus, otthagyva a Menny összkomfortját, 

közénk jött erre a sárgolyóra, hogy másmilyen kom-

munikációt éljen elénk, ami utat nyit az Atyához és 

egymáshoz. De elég lett volna ez a magas mérce, ha 

nem vitte volna végig a vérig? 

Micsoda tőkénk van azáltal, hogy tudhatjuk: meg-

váltott életünk van! Ez a tudat adjon csendes ünnep-

lést, és az ünneplésből bátorsággal kilépő, bölcsesség-

ben fogant tettvágyat, irgalmas, SÓ-jelenlétet, ahol 

élünk, hogy megkívánható legyen az elkötelezett ke-

resztyén életvitel. 

  

Áldott Karácsonyi ünnepeket! 

 

Antalfi Gizike 

 

Elnöki beszámoló gyűléseinkről    
1. levél 

Október 20-i marosvásárhelyi találkozónkon első-

sorban megismerni szerettük volna egymást az Ige 

tükrébe nézve, majd ismerkedési játékok segítettek 

megnyílni egymás előtt. Ezt követően véglegesítettük 

2013 őszéig a vezetőségi gyűlések dátumait, helyszí-

neit (ebben az évben is mind a négy körzetbe ellátoga-

tunk testületileg). A vezetőség azért találkozik ebben 

az év során havonta, mert a leköszönt vezetőség kérése 

értelmében – ahogyan az őszi Közgyűlésen is jeleztük 

–, minden alkalommal képzésre is sor kerül a követke-

ző témakörökben:  

A CE Szövetség múltja és  jelene az egyháztörté-
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netben, hogy lehessen a jövőjéről is álmodni. 

Mi a misszió? Mitől válik evangelizálóvá a szolgá-

latunk? (missziológiai képzés) 

Spiritualitás: milyen a CE lelkisége, mit jelent 

lelkigondozni, illetve lelkileg vezetni valakit vagy egy 

egész közösséget? 

Mit jelent szervezetben gondolkodni, milyen szer-

vezési kérdéseket szükséges átbeszélni, hogy jobban 

működjön a CE Szövetség? 

Ezen az októberi alkalmon minden vezetőségi tag 

elmondta, hogy konkrétan mit tenne. Nagy örömünkre 

többen is jelezték, hogy szívesen ellátogatnak közössé-

gekbe, amit azért is tartunk fontosnak, mert egy évig 

nincs utazótitkárunk. Ezúton kérem a CE közösségek 

vezetőit, hogy jelezzék az országos irodának, hova 

jöhet látogatóba a vezetőség elbeszélgetni a közösség 

tagjaival. 
Amint ezt a Röpce is jelzi, hírlevelünk ezután ha-

vonként fog megjelenni, szintén ennek a csapatnak 

köszönhetően. Kérem, hordozzák imában a hírlevél 

megjelenését, illetve írjanak bátran beszámolókat 

közösségeikről, tegyenek bizonyságot Urunkról,  vagy 

mondják el imakéréseiket, hogy felerősödhessen a 

kapcsolattartásunk! 

November 24-én, kolozsvári gyűlésünkön délelőtt a 

CE Szövetségről beszélgettünk, a  következő kérdése-

ket érintve: mi is tulajdonképpen a CE Szövetség és 

hogyan mutatnánk be egy ismeretlen érdeklődőnek? 

Milyen a református egyházzal való viszonyunk, mi-

lyen vádak értek eddig, és mit tehetne a CE-tagság, 

hogy megszűnjön a konfliktus az egyházi vezetőkkel? 

Mit foglal magában a CE-fogadalomtétel, és milyenek 

a szövetségmegújító alkalmak?  Mindannyiunkban 

szükséges tudatosítani azt, hogy a CE Szövetség csu-

pán eszköze az Isten országa építésének, de az új élet, 

egyéni vagy akár nemzeti szinten, a mi Urunk ajándé-

ka. CE-tagokként önkritikát gyakorolhatunk abban, 

hogy a lelkészek viszonyulását illetően sokszor általá-

nosítunk és főleg a negatív reakciókat tartjuk számon. 

Jó lenne jobban figyelni a személyes kapcsolatokra CE

-tagok és egyházfők között is, és tartsunk bűnbánatot, 

ha valakivel is azt éreztettük, hogy egyedül mi va-

gyunk Jézus Krisztus hiteles gyermekei.  A mindenna-

pi életben sokat tehetünk annak érdekében, hogy javul-

jon a CE viszonya az egyházzal. Például:  

– reklámozzuk személyesen egyre több gyülekezet-

ben a táborainkat a programokkal együtt;  

– adjunk ismerőseinknek ill. gyülekezetünk tagjai-

nak a CE hírleveléből;  

– biztassuk a fiatalokat, hogy keressék meg a web-

oldalunkat;  

– ajánljunk lelkészeinknek meghívott előadó-

jelölteket vagy evangelizáló lelkészeket a sorainkból;  

– beszéljünk minél szélesebb körben az országos 

projektjeinkről: Onesimus, Bonus Pastor, Függőleges 

konferenciák stb.; 

– országos konferenciáinkról is több ismertetőt le-

hetne továbbküldeni, elhívni újságírókat is.  

Az őszi CE Konferencián szóba került, hogy a ro-

mániai CE Szövetség az EMESZ (Evangéliumi Mun-

kások Erdélyi Szövetsége) jogutódja, illetve az is, 

hogy ifjúsági munkáink kulturális jelleggel is bírnak. 

A könnyebb működés érdekében e kettőt most írásban 

is belefoglaltuk a Statútumba, az őszi Közgyűlés igen-

lő döntése alapján. 

Kívánjuk, hogy saját gyülekezetünkben mindnyájan 

legyünk és maradjunk szolgálatkész tagok, illetve hí-

vogassunk másokat is a Krisztus követésére.  Ez ön-

erőből nem megy. Csak akkor maradhatunk frissek, ha 

a Lélek vezet, ha szüntelen imádkozunk, és ha igyek-

szünk rendszeresen eljárni a közösségi alkalmainkra. 

Ezúton is kérek minden CE-tagot, hogy hordozza imá-

ban a vezetőségi gyűléseket. Szóljanak hozzá az ott 

megbeszéltekhez vagy kérdezzenek ránk nyugodtan, 

hogy együtt kérjük el a mi Urunktól a Szövetség jövő-

jét. Újból jelzem, hogy szívesen válaszolok magam is 

levelekre és fontos mindenki véleménye, minden CE-

kérdést illetően. 

 

Kívánok áldott, igazi megcsendesedésre lehetőséget 

adó adventet minden szövetségi tagnak, imádkozó sze-

retettel:  

 

Grosz Imola elnök 

 

Jézus szamaraként Indiában 

Október második felében, két rövid hétig tartott indiai 

látogatásom, melynek oka az Indiai CE Szövetség há-

romévenként megrendezésre kerülő konferenciája volt, 

október 22. és 24. között, Visakhapatnamban. A kon-

ferencia előtt és után találkozhattam India északi, kö-

zépső és déli részén CE-s csoportokkal és vezetőkkel. 

A konferencián, melynek „Az értelem megújulása” 

volt a témája a Római levél 12. része alapján, a nyitó 

beszéd és két bibliaóra megtartása volt a feladatom. Új 

vezetőség megválasztására is sor került, a tisztségükbe 

való beiktatás is az én feladatommá lett. 

Rengeteg benyomás ért a rövid két hét alatt, amit itt 

most mind nem lehet leírni. A legelső, sajnos, a szemét 

és az utcán alvó, élő szegények látványa volt 

Bombayban, ahol néhány órát tölthettem két repülőjá-

rat között. Utána következett szebb is: szubtrópusi ég-



 4 

 

hajlat és növényzet Kalimpongban (Észak-India),  

4200 m magasságban, a Himalája-hegyvonulat látvá-

nya, és jobb is: az idősebb családtag vagy a vendégfo-

gadó házigazda előtt meghajolnak, az pedig megáldja 

az érkezőt. 

Az indiaiak nagy mesterei a protokollnak: a ven-

dégnek virágkoszorút és/vagy egy sálat tesznek a nya-

kába. Egy bhubaneswar-i gyülekezetben is ez történt, 

ahol azt mondtam, hogy remélem, hogy a sok virág 

Jézusnak szól, és nem szeretnék „buta szamár” lenni, 

amelyik azt gondolja, hogy neki. Erre valaki megje-

gyezte: „Jó szamara vagy Jézusnak!” Szeretnék felnőni 

ehhez a megtisztelő címhez! 

A fényképezkedés elmaradhatatlan egy konferenci-

án. Rengeteg kép készül, amint egyre többen seregle-

nek össze. Szálláshelyemen meglátogatott egy lelki-

pásztor a feleségével és kislányával. Öltözetem nem 

volt „konferenciás”, csak az éghajlatnak megfelelő: 

rövidnadrágos. Akkor én kezdeményeztem a fényképe-

zést, amit el is fogadtak, ám amikor később, a konfe-

rencián is lefényképeztek velük, akkor megjegyezte: 

„Na, így, rendesen felöltözve, már más!” 

Tarun, a konferencia egyik szervezője, felesé-

gével együtt mintegy 100 árvára visel gondot. 

Ezek a gyerekek a néhány évvel ezelőtti ke-

resztyénüldözések alkalmával lettek árvákká 

vagy szakadtak el szüleiktől. Tarun hitből teszi 

mindezt: nem kap állami segélyt, más forrás-

ból sincs rendszeres támogatás. Isten viszont 

kirendeli nekik a szükségeseket. Megszégyení-

tő az odaadása, szeretete és engedelmessége! 

A konferencián és két más alkalommal is volt 

kulturális program, ahol jellegzetes népi tán-

cokat, kis jeleneteket adtak elő. Számomra 

ezeknek az volt az üzenete, hogy a kultúrát, a 

mindennapi életet is átszőheti a hit, ha a ke-

resztyének készek Krisztusról bizonyságot 

tenni. Az indiai CE-s fiatalok készek! 

A konferencia kulturális estéjén többek között egy 

olyan csoport is táncolt, amely a keresztyénüldözés 

területéről jött. Egyre többen kapcsolódtak be a táncba, 

majd aztán én is „lejtettem” néhány kört. Ettől aztán 

nagyon el voltak ragadtatva, hogy „még a Világszövet-

ség elnöke is táncolt!” 

India déli csücskében, egy Kattuvilai nevű kis falu-

ban volt az utolsó, ünnepélyes találkozásom CE-s ifjú-

sági csoportokkal. A szabadtérire tervezett találkozót 

bekényszerítette a kis templomba a zuhogó eső. Mind-

azonáltal egy kis esőszünetben ünnepélyesen elültettet-

tek velem két kihajtott kókuszdiót, amiről kb. öt év 

múlva remélik az első termést. 

Hogy öt év múlva járok-e még arra, nem tudom. De 

hogy a bennünket önmagába oltó Krisztus is keresi a 

gyümölcsöt rajtunk, azt igen. Erről is szó eshetett 

Kattuvilaiban. 

 

Adorján Kálmán lp. 

a CEVSz elnöke 

Ismét megrendezésre kerül a hitmélyítő-lelkivezetés tábor Magyarózdon 
Tekintve, hogy a tél a nyugalom, a csend, a beszélgetések évszaka, A Good Shepherd Egyesület és a Bonus Pastor 

Alapítvány 5. alkalommal szervez HITMÉLYÍTŐ és LELKIVEZETÉS TÁBORT Magyarózdon. 

Ha úgy érzed, hogy Istennel való kapcsolatodat fel szeretnéd erősíteni, ha csendre, nyugalomra vágysz, vagy ha 

elakadt az életed valamiben és ezen szeretnél túllépni, akkor itt a helyed. Lesz lehetőséged az elcsendesedésre, tanu-

lásra, mentori beszélgetésekre naponta.  

Jelentkezési feltételek:  

Tábor időpontja: 2013. január 2–6. között. 

Jelentkezési határidő: december 20. 

Résztvételi díj: 200 lej, melyből 50 Ront kell befizetni december 20-ig. 

Jelentkezni és érdeklődni lehet: Boros Csillánál az alábbi telefonszámon  

0740-706854,  

illetve e-mailen: jopasztorlelkivezetes@gmail.com. 

*Megjegyzés: abban az esetben szervezzük meg a tábort,  

ha minimum 20 ember összegyűl. Ezért ha tudsz, hozz  

magaddal valakit. Amennyiben nem kerül sor a táborra,  

az előleget maradéktalanul visszafizetjük. 
 

mailto:jopasztorlelkivezetes@gmail.com
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Indul a 2013-as „Függőleges-vonat”! 

Megkezdődött a jövő évi ifjúsági konferencia 

szervezése 30 lelkes munkatárs jelenlétével 

november 16–18. között Kolozsváron, a Koinónia

-házban. A májusi alkalom előtt három teljes 

hétvégét tölt együtt a munkatársi csapat, ezenkívül 

kisebb találkozásokon, levelezéseken és az 

internet adta fórum-lehetőségen keresztül zajlik a 

szervezés. Az első találkozásunkkor négy célt 

tartottunk szem előtt:  

1. Újraalakuljon és működőképessé váljon a 

Függőleges munkatársi csapata. 

2. A jelenlévők ismerjék meg a rendezvény 

szerkezetét és feladatait, és találják meg a 

helyüket benne. 

3. Minél több ötletet gyűjtsünk a soron 

következő Függőlegeshez (főleg a témáról). 

4. Újból tisztázzuk a konferencia céljait, és 

erősítsük meg az evangéliumi alapokat. 

 

 

 

 

 

A hétvége hangulatáról és eredményességéről 

egy új és három „veterán” munkatárs számol be: 

 

„Péntek 16-án megérkeztem életem első 

munkatársi megbeszélésére. Először úgy 

gondoltam, elsők leszünk, mert a távolság miatt 

hamarabb indulunk, de nem jött össze. Később 

abban reménykedtem, hogy legalább a megadott 

időben ott lehetünk, de közölték velem, hogy ez 

lehetetlen. 

A sofőrünk imádott »függőlegesen« menni, 

kissé nehezen vette be a kanyarokat, de végül csak 

befutottunk, ha utolsókként is. Szerencsére 

Krisztina nem haragudott, sőt kaptunk öt percet a 

vacsora-pótlásra. Csodálatos kezdés volt! 

Még aznap este elmagyarázták nekünk a 

FÜGGŐleges célját és a munkatársi 

aranyszabályokat. 

Másnap kezdetét vette a kemény munka. 

Csipeszeket cibáltunk le egymás hátáról, 

kiemelkedő remekműveket alkottunk székekből, 

pár érdekes kinézetű ruhadarabbal megspékelve, 

elmutogattuk egymásnak a zoknink színét és 

mindezt úgy, hogy közben megtanultunk 

megfelelő stratégiai lépéseket felállítani, 

csapatként dolgozni és szavak nélkül 

kommunikálni. Na, ezt csináljátok utánunk! 

A legjobb az, hogy bár egész nap 

tervezgettünk, a kreatív megoldások miatt mindez 

nem vált fárasztóvá. Művészien fogalmazva, öröm 

volt ötleteket szülni abban a környezetben, 

mindenki nagyon termékenynek bizonyult. 

Személyes kedvencem mégis maga a társaság 

volt. Szünetben tanítottak keringőzni, csárdást 

járni, bepillantást nyertem az örmények múltjába 

és még sok más dologba, ami eszébe se jutna az 

embernek. 

Úgy örülök, hogy ott lehettem! Nemsokára újra 

egyesülni fog a csapat, közeledik a második 

megbeszélés ideje! Várom, várom, várom!”  

Pető Tamara, új munkatárs (beszámolója 

megjelent a Függő-blogon: fuggoleges.ro/blog/) 

 

„A Függőleges »munka-társi« hétvége 

nemcsak munkásokat toborzott, hanem társakat is 

összekovácsolt. A temérdek ötletelés mellett 

bőségesen lehetett ismerkedni, összeszokni, 

felszabadulni, barátkozni, lelkesedni, vidámnak 

lenni éééés mosolyogni!”  

Szigeti Szidónia, tavalyi programfelelős 

A hétvége különlegességét a kettős készülés adta meg. 

A bihari református egyházmegyéből érkezett egy 

héttagú munkatársi csapat, akik velünk együtt tanulva, 

dolgozva a tenkei tavaszi ifinap szervezését kezdték 

el, melynek témája: én és a gyülekezet. A munkatársi 

csapat résztvevői a tenkei, a mezőtelki és a jákóhodosi 

gyülekezet aktív fiataljai. A két munkatársi csapat 

lelkesen segített egymásnak az ötletelésben. Arra a 

kérdésre is választ kerestünk, hogy a két rendezvény 

hogyan támogathatja egymást. 
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„Bennem a munkatársi 

hétvége nagyon pozitív 

nyomot 

hagyott. Nem 

azért, mert a 

szervezők 

kitettek 

magukért és 

valami  

tökéleteset sikerült véghezvinniük (bár látható 

volt a humánerőforrás-csapat felkészültsége és 

odaadó munkája), hanem mindenekelőtt az 

összhang megtapasztalása miatt. Ebben a nagy 

egységben Krisztus jelenlétét érezhettük. Jó volt 

még látni, hogy az új munkatársak hamar 

bekapcsolódtak a »veteránok« közé, és ők is 

kivették a részüket az ötletbörzéből. 

Összességében hasznos is volt és eredményes is, 

azaz sikerült teljesíteni a hétvégére kitűzött 

célokat.”  

Ifj. Szilágyi Sándor, tavalyi információstand 

vezetője 

 

„Számomra azért volt jó a Függőleges munkatársi 

hétvége, mert hasznosnak éreztem magam a 

csapatban. Tetszik, hogy olyan emberekkel 

dolgozhatom, akik nagyszerűek, tele vannak 

ötletekkel, kreativitással, lelkesedéssel, és 

mindezen tulajdonságaikat egy közös cél 

megvalósítására összpontosítják. Célunk elérni a 

fiatalokat, megszólítani őket és a közösség 

felemelő erejét, valamint az Élő Istent, a maga 

valóságában (lehetőleg nem eltorzítva) bemutatni 

nekik.”  

Oláh Krisztián, tavalyi moderátor 

 

„Elindult hát a 2013-as Függő-vonat. Felszálltunk 

rá sokan. A végállomás május 3-án Tordán lesz, 

ahol a férfi és a nő identitásáról fogunk sokat 

megtudni!” 

Berke Krisztina-Ágnes, Függőleges program-

koordinátor 

 

A Genézius ifi A Genézius ifi A Genézius ifi 

csodálatos pihe-csodálatos pihe-csodálatos pihe-

nőhétvégét tar-nőhétvégét tar-nőhétvégét tar-

tott Lesen, tott Lesen, tott Lesen,    

november 30. és november 30. és november 30. és 

december 2. kö-december 2. kö-december 2. kö-

zött!zött!zött!   
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Tizennyolc gyümölcsöző év – Philothea Klub 

Négy napon át zajlott a marosvásárhelyi 

Philothea klub nagykorúsítási ünnepélye november 

8. és 11. között. Ahogyan mindvégig a tizennyolc 

év alatt, ezúttal is kicsiknek és nagyoknak egyaránt  

lehetősége nyílt az együttlétre. 

Csütörtök délután Belényesi Gabriella, a szer-

vezet ügyvezetője nyitotta az ünnepnapok rendez-

vénysorozatát, amely során többek között képes 

nosztalgiázásra is sor került. A megnyitón szemet 

gyönyörködtető és lelket melengető művészi alko-

tások megtekintésére adódott alkalom a rajzok, 

festmények és egyéb kézműves tárgyak kiállításán 

és vásárán. 

A péntek a szervezett tevékenység szempontjá-

ból a kisebbeknek kedvezett. Önfeledt játszadozás, 

kreatív barkácsolás, népszerű arcfestés a Philothea 

Klubban. Létszám szempontjából a szombati nap 

kinőtte a Teaház fizikai kereteit, adottságait, így a 

Gecse utcai gyülekezeti ház adott otthont a kicsiket 

és nagyokat is váró foglalkozásnak, előadásoknak. 

Amíg a felnőtteknek Érett élet címmel közvetített 

értékes gondolatokat ft. Csató Béla 

csíkszentkirályi plébános, addig a kisebbek jóked-

véről és hangulatáról izgalmas feladatokat és játé-

kokat vezető fiatalok gondoskodtak. Az ezeket kö-

vető bábelőadás során, ami legfőképp a gyerekek-

nek szólt, a felnőttek, szülők és munkatársak is jól 

érezték magukat, igazi felüdülést jelentett minden-

ki számára. Egy kis pihenőt követően a délutáni 

felvonáson a kiskamaszokra helyeződött a hang-

súly és figyelem a City Bound keretében. A tizen-

két csoportra oszlott nyolcvan diák a várost bejár-

va teljesített különböző izgalmasabbnál izgalma-

sabb és érdekesebb, kreatív feladatokat, értékes 

nyeremények fejében. A díjak között olyanok is 

szerepeltek, mint színház- és mozijegy, amelyek 

célzottan és tudatosan az olyan közösségformáló 

viselkedések kialakítását kívánják kiépíteni és 

fenntartani, amelyek az aktuálisan felnövekvő ge-

neráció körében egyre inkább háttérbe szorulnak. 

A Philothea Klub az elmúlt tizennyolc évben a kö-

zösség fontos, otthont adó jellegét és megtartó ere-

jét hirdette, az utóbbi néhány évben pedig még tu-

datosabban próbálja ezeket az értékeket megoszta-

ni, továbbadni a soron következő nemzedéknek. 

A vasárnapi záróprogramon Fekete Márton re-

formátus lelkipásztor beszélt a gyümölcstermő 

életről a Philothea Klub tagjainak, akik a születés-

től a nagykorúvá válásig végigkísérték a szervezet 

életét, részt vettek és osztoztak örömeiben, sikerei-

ben és kudarcaiban egyaránt. Az előadáson elhang-

zott, hogy a gyümölcstermő fa igenis gyümölcsöt 

terem, a kérdés viszont annak minőségében kere-

sendő. A gyümölcs tehát lehet jó vagy rossz és ti-

zennyolc év távlata elegendő alapot ad arra, hogy 

ebben a kérdésben egy határozott választ adhas-

sunk. Tehát milyen gyümölcsöt teremtünk az el-

múlt idő folyamán? Igen, a kérdés helyes, hiszen 

nem maga a szervezet terem gyümölcsöt, hanem az 

azt alkotó emberek. Olyan emberek, akik hitben 

helyükön állnak. És akik Krisztusban gyökereznek, 

azok minden bizonnyal megtalálják helyüket és 

minden lehetőségük meglesz arra, hogy jó gyümöl-

csöt teremjenek.  

Az előadás után Belényesi Gabriella néhány 

gondolat  keretében osztott meg két olyan alaposz-

lopot, melyekre – mint utólag bebizonyosodott, 

nem hiába – épült az elmúlt tizennyolc év. Az első 

és talán legfontosabb pillér az V. Mózes 6,4-ben 

található leírva: „Halld Izráel: az  Úr, a mi Iste-

nünk, egy Úr!” Egy másik ilyen alaposzlopnak 

számít a Zsolt. 127, 1a: „Ha az Úr nem építi a há-
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zat, hiába dolgoznak azon annak építői.” Ez a két 

alappillér hálára ösztönöz bennünket, hiszen aho-

gyan az ügyvezető mondta: „Nem mi maradtunk 

meg, Isten tartott meg bennünket! Az Isten hűsége 

és szeretete most is ugyanaz, mint tizennyolc évvel 

ezelőtt és változatlan küldetése a Philotheának, 

hogy ezt a szeretetet hirdesse.”  

Köszönjük Urunk az elmúlt tizennyolc évet! 

Madaras Zsuzsa 

Beszámoló a Nagyváradi CE Szövetség munkájáról 

(2012. július–szeptember) 

Júlia Otthon: Június és szeptember között az is-

kolás gyerekek vakációztak. Részt vettek a Lesi-

tó mellett szervezett 7–10 napos táborainkban: 

Kodi zenetáborban, János és Laci ifjúsági tábor-

ban, Bea és kis Enikő kézművestáborban. Erzsé-

bet és nagy Enikő, a munkahelyük miatt, csak egy 

hétvégén lehettek kint az ifjúsági táborban. István 

a nagytatáját gondozta Érmihályfalván. A roko-

nok lebeszélték arról, hogy táborozzon, ami miatt 

nézetkülönbségeink, vitáink voltak. István és 

Kodi augusztus végén sikeresen pótvizsgázott.  

Szeptember közepén megkezdték az iskolát: 

kis Enikő nyolcadikos, Laci és Bea első évesek a 

közgazdasági szakiskolában, Kodi tizedikes mate-

matika-informatika szakon, István utolsó éves. A 

tanulás nehéz feladat számukra.  

Szeptember 11-én 12 éves volt a gyerekotthon 

(eléggé öregek vagyunk). Ha találunk egy házas-

párt, akik átvállalják a munkát és anyagi támoga-

tásra is kapunk ígéretet, akkor lehetne még gyere-

keket fogadni a következő 10-15 évre.  

A ház felújítását megkezdtük: az ablakokat ki-

cseréltük, a szobákat padlóztuk, kimeszeltettük. 

Az a tervünk, hogy kívülről is szigeteljük a házat. 

Nagy Enikő szeretne munkát váltani, mert az éj-

szakai műszak a pékségben nagyon kimerítette. 

Erzsébetnek és Jánosnak jó munkahelye van, vi-

szont az ő viselkedésükkel sok gond van. 

 

 Az elmúlt negyedév a táborokról is szólt. Is-

tennek köszönhetően két tábort sikerült megszer-

veznünk. A  július 30–augusztus 6. közötti a 12-

16 éveseknek szólt, témája A férfi és női identitás 

volt, azaz hogyan látják önmagukat a fiatalok, 

mik azok a tényezők, amik befolyásolják szemé-

lyiségük fejlődését, valamint Isten milyen szere-

pet játszik az életükben. A másodikat, augusztus 

20–27. között, 7–12 éves gyerekeknek szerveztük.  

Témája: Ezt látnod kell volt, központi aranymon-

dása pedig: „Boldog szemek, amelyek látják azo-

kat, amelyeket ti láttok”. (Luk 10, 23).  

 

 Az ifin a nyári hónapokban kisebb volt a lét-

szám, mint máskor, hiszen sok közösségi tag suli-

zott, illetve egyetemista- és más különböző tábo-

rokban vett részt. Ennek pozitív oldala is volt, 

ugyanis az alkalmakon az emberek jobban meg 

tudtak nyílni más előtt. Isten segítségét konkrétan 

is megtapasztalhattuk, ugyanis a közösség egyik 

tagját beutalták a kórházba, és bibliaóra végén 

imádkoztunk érte. Utólag kiderült, hogy pont az 

imádság után stabilizálódott az állapota. Csodála-

tos volt megtapasztalni a közösségben „Isten ma-

tematikáját”, ahol a megosztott teher fél teher 

lesz, és a megosztott öröm kétszeres öröm lesz. 

Idősgondozás. Júliusban egy holland önkéntes 

csapat a genemuideni gyülekezetből saját költsé-

géből 3 idős személy lakását festette ki. Ezek az 

idősek a maguk kis nyugdíjából soha nem lettek 

volna képesek ezt a munkát megfizetni. A holland 

fiatalok rendkívüli odaadással és örömmel végez-

ték a nem könnyű feladatot, hiszen ezek a lakások 

nagyon rossz állapotban voltak. Nemcsak a fes-

tést, hanem a takarítást is ők vállalták el, és napok 

alatt rendbe tették a lakásokat, amiért az idősek 

kimondhatatlanul hálásak voltak. Ugyanakkor ab-

ban is példát mutattak, ahogyan az idősekhez vi-

szonyultak, érzékenyen figyelve szükségeikre és 

életmódjukra, hogy ne háborítsák túl sokat őket a 

nagytakarítással. Nagy dolog, hogy vannak fiata-

lok, akik erejüket és idejüket oda merik áldozni 

olyanoknak, akiket a társadalom nagyon hamar 

félreseper és kiközösít. 

A Granny programunkhoz több alkalommal 

is önkéntesként csatlakozott a Júlia-otthonból 

Andrea, aki az Onézimusz-csoportban is benne 

van. Jó volt látni, hogy az otthon egyes gyerekei 

nagyon szeretnek idősekhez járni és segíteni a 

maguk módján. Az időseknek is nagy bátorítás, 

hogy a fiatal generáció érdeklődik irántuk és nyi-
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tott arra, hogy tanuljon tőlük. A programot kiter-

jesztettük a városon kívüli falvakra is, ahol sok-

szor nagyobb az anyagi szükség, mint a városban 

élő idősek körében. A nyári hónapokban készítet-

tük a nagyobb felméréseket és az éves jelentést, 

így az idősek örömére több időt tölthettünk velük 

a megszokottnál. Egy-egy településen a helyi lel-

kész is csatlakozik hozzánk, például Kisszántón, 

és együtt látogatjuk meg azokat az öregeket, akik 

már nem tudnak eljutni a gyülekezeti alkalmakra, 

de nagyon vágynak a közösségbe. Az anyagi jut-

tatás mellett nagy felüdülés számukra, hogy meg-

tapasztalhatják a törődést és a velük való foglal-

kozást. 

Az Erzsébet kör a nyári időszakban is folya-

matosan működött, kisebb létszámban ugyan a 

nagy hőség miatt, de így is minden alkalommal 

eljöttek 45–50-en. Megemlékeztünk a szülinapo-

sokról, Bottyán Gyula nyugdíjas lelkészünket is 

köszönthettük 85 éves születésnapján. Számára 

fiatalító feladat közöttünk szolgálni. Egy vidéki 

asszonytestvérünknek sírkőre gyűjtöttünk pénzt, 

akinek mindkét fiát egyszerre ütötte el egy autó.  

A családsegítő program is tovább működik. A 

nyár folyamán meglátogattak holland testvéreink, 

hogy jobban megismerjék a munkánkat. Szeretnék 

támogatni családsegítő programunkat. Főleg gyer-

mekes családokat segítünk. Jelenleg 356 gyereket, 

173 családot támogatunk. Rajtuk kívül segítünk 

egyedül élőket és hajléktalanokat is. Tanárokkal 

és tanítókkal kapcsolatot tartva sok rászoruló, 

többgyermekes családdal léphettünk kapcsolatba.  

 

Ha bárki szeretne részletesebben is betekinteni 

a munkánkba, esetleg kérdései vannak, szívesen 

küldünk részletesebb leírást bármelyik progra-

munkról.  

 

Hálaadással és köszönettel, 

 

a nagyváradi CE Szövetség  

munkatársi közössége 

Mozgalmasan telt a nagyik féléve 

Több mint 6 hónapja vettem át a stafétabotot 

Lakó Zsuzsától a marosvásárhelyi Granny pro-

jektben. Akár féléves beszámoló is lehetne ez az 

újságcikk… na de nem annak szánom. 

Áldásként élem meg ezt a munkahelyet, a 

munkát és a munkatársakat. Nap mint nap találko-

zom egy-egy apró csodával, amit az Úr embere-

ken keresztül szánt nekem. Csodálom a munkatár-

sak türelmét, szorgalmát, jókedvét és a békét, 

amivel tele van a szívük. Ilyen körülmények kö-

zött Isteni áldás dolgozni és szolgálni. 

A Fogadj örökbe egy Nagyit  avagy a Granny 

program nem volt új dolog számomra, hisz már 

több mint 7 éve idősek között dolgozom mint szo-

ciális munkás. Az idős korosztály számomra egy 

kirakós, amelynek darabjait néha összekavarják, 

aztán újból kirakják. Sokat tanulok tőlük, azt a 

tiszta, igaz, egyszerű tiszteletet, amit ők a szüleik-

től sajátítottak el. Istennel való kapcsolatuk már 

hegyet-völgyet megjárt, ami által megerősödtek. 

A Granny programban havi élelmiszercsoma-

gokat viszünk, találkozunk, beszélgetünk, szent-

írást olvasunk, a Granny Klub keretén belül pedig 

játszunk, ismerkedünk, kirándulunk, közösséget 

építünk, sírunk és nevetünk. 

Munkánk során nemegyszer beleütköztünk 

ezen kérdésekbe: Miért a játék? Miért kellene ját-

szaniuk az időseknek, hiszen nem gyerekek már? 

Talán óvodásoknak nézzük őket? A mai modern 

társadalmak kultúrájában a játékot sajnos szinte 

kizárólag a gyerekekhez asszociáljuk, és egy érett, 

felnőtt emberhez méltatlannak tartjuk. Pedig ját-
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szani kell(ene), minden korosztálynak. Egyszerű-

en azért, mert játszani jó. Azt az időt, amit ma te-

levízió-nézéssel töltünk, a régebbi korok emberei 

bizony jelentős részben közös játékkal töltötték. 

Mára már közhely, hogy a testi és szellemi moz-

gás időskorban is az egészség, a testi-lelki jó köz-

érzet és az életminőség megőrzésének alapfeltéte-

le. Az is köztudott, hogy az idősek túl könnyen 

szorulnak a társadalom peremére, társas kapcsola-

taik meggyengülnek, érdeklődésük a világ iránt 

gyakran erősen lecsökken. Kezdeményezésünk 

alapgondolata, hogy a közösségi együttlét, játék 

egy olyan tevékenységforma, amely egyszerre 

nyújt lehetőséget arra, hogy mindkét területen se-

gítsünk az időseknek megállítani a negatív folya-

matokat, és megtenni az első lépéseket egy más 

életforma felé. A közös játék, közös tevékenység 

egy út, amelyen haladva az időseket kihozhatjuk 

sokszor egyhangúvá váló mindennapjaikból, új 

impulzusokat és ösztönzéseket adhatunk nekik, 

lehetőséget biztosíthatunk képességeik felhaszná-

lására és az e fölött érzett öröm megtapasztalásá-

ra. Ezeket bizonyítják a Granny klub tevékenysé-

gei is: 

Közös kirándulás, gulyáskészítés. Több mint 

40 idős élt a lehetőséggel, a nagy nyári hőség elle-

nére, hogy kimozduljon a zöldbe játszani, imád-

kozni és elfogyasztani az önkénteseink által készí-

tett gulyást a nagy üstből. 

Közös sütés. A mai napig kedvelt program a 

gofrisütés és a kekszszalámi elkészítése. Ez utóbbi 

egy igazi nagymamarecept alapján készült, és igen 

nagy keletje volt a CE-konferencián, ahol úgy 

reklámozták, hogy „Függőséget okoz! Aki nem 

kóstolta, bánhatja!” Újabb szenzáció  lesz a 

mézespogácsa Gabi néni módra. Aki kíváncsi az 

ízére, megkóstolhatja december 6-án a CE-háznál. 

Aki pedig lekési, forduljon hozzánk bizalommal. 

Közösségi játékok.  Nehezen indultak. Most 

úgy látom, egyre nyitottabbak az idősek, egymást 

noszogatják, mikor pedig abba kéne hagyni, nem 

lehet elhívni őket az asztaltól. Igyekszem figyelni 

arra, hogy minden játéknak meglegyen a célja, 

üzenete (reflex, figyelem, memória, mozgás, ter-

vezés, elővigyázatosság). 

Áhítatok. Vannak meghívottaink, viszont sok-

szor egy-egy nagyit kérek meg a tanításra. Lelke-

sen énekelnek, csak úgy cseng a CE-ház a hang-

juktól. Dicsőség az Úrnak! 

Közös ünneplés. Az idősek napját két alka-

lommal is megünnepeltük, előbb a Caritas idősei-

vel együtt, majd szerényebb körben a CE-háznál. 

Voltak, akik mindkettőn részt vettek. Október vé-

gén együtt imádkoztunk és gyertyát gyújtottunk a 
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halottainkért a Megemlékezés  programon belül. 

Mikulásra is készültünk, majd december 14-én 

karácsonyi ünnepi műsoron veszünk részt a CE 

Diakónia és a Diakónia Keresztyén Alapítvány 

közös szervezésével. 

Fontosnak tartom, hogy ne csak elhalmozzuk 

időseinket csomagokkal, hanem legyünk ott mel-

lettük, fogjuk meg a kezüket, nyissuk ki a szívün-

ket – egyszerűen legyünk ott nekik. Egyik nagyi 

ezzel fordult hozzám: „Nem is tudja elképzelni, 

mit jelent a magány, mikor nincs kihez szólni a 

házban...Várom mindig, hogy érkezzen, s nem a 

csomagért, hanem a társért.  Hálával a szívemben 

élek napról napra, tudva, hogy van valaki, aki 

gondol rám, meglátogat és akit biztosan állítom, 

az Úr küldött nekem.” (Ignác bácsi Régenből) 

Hálás köszönet mindazoknak az önkéntesek-

nek, akik segítenek ebben a munkában és a lelkét, 

fényét adják a programnak. 

 

Gyüjtő Katalin, 

programfelelős 

Imatémák 

CE Szövetség: Hálát adunk az Úrnak, hogy eddig 

megtartott, és decemberben már a 3. vezetőségi gyű-

lést szervezhettük meg! Kérünk, imádkozzatok azért, 

hogy Isten adjon erőt és látást az új vezetőség tagjai-

nak a közös jövőkép kidolgozásában. Ugyanakkor ké-

rünk, hordozzátok imában a január 12-én előrelátható-

lag sorra kerülő találkozást, amikor a CE-elnök és a 

Királyhágómelléki egyházkerület püspöke közösen 

fognak az együttműködésről beszélgetni. Kívánjuk, 

hogy ehhez hasonlóan út nyíljon az erdélyi egyházke-

rületben is az egyházi vezetőséggel folytatandó párbe-

szédre. 

Csütörtökönként imában együtt hordozzuk a meg-

újuló CE Szövetséget, a vezetőség tagjait, munkájukat, 

a munkatársakat, az önkénteseket. Kérünk, csatlakoz-

zatok ehhez ti is. 

Kolozsvár: Genézius Társaság – Hálásak va-

gyunk azokért a fiatalokért, akik bekapcsolódtak a 

szerdai bibliaórákba, ugyanakkor az eddigi támogató-

kért és az eddig begyűlt támogatásokért. Kérünk, 

imádkozzatok velünk együtt azért, hogy tudjuk Jézus 

Krisztus örömhírét hirdetni szóban, tettekben és kap-

csolatainkon keresztül, hogy felismerjük az előttünk 

álló lehetőségeket és jelen tudjunk lenni az egyetemis-

ták életében, a városban és Erdélyben. Kérjük Istent, 

hogy feladatainkhoz további önkénteseket és munka-

társakat kapjunk. 

Függőleges Ifjúsági Konferencia – Hálát adunk az 

új és régi munkatársak lelkesedéséért! Köszönjük Is-

tennek, hogy megáldotta a munkatársi hétvégénket. 

Kérünk, imádkozzatok azért, hogy a Függőleges terve-

zésekor áthasson minket is, a programot is az evangé-

lium friss ereje! 

Udvarhely: Hálát adunk a közösség régi tagjaiért, 

akik visszatértek, és köszönjük az Úrnak, hogy újak is 

bekapcsolódtak. Kisgyerek született a közösség egyik 

családjában, ezért is nagyon hálásak vagyunk. 

Marosvásárhely: Hálásak vagyunk Istennek, hogy 

a Granny projekten keresztül az idős testvérekkel és a 

projekt támogatottjaival közös mikulásozásban együtt 

örvendhettünk. Imádkozunk azért, hogy a Dorcas ott-

hon munkatársainak legyen erejük az ünnepkörben 

még inkább odafigyelni az otthon lakóira, hogy az ün-

nepek mindenki számára családi hangulatban telhesse-

nek. Kérünk, hordozzátok imában az Onesimus-

projektet, hogy januártól újabb fiatalok kerüljenek be 

és a munkához a munkatársak és az anyagi források is 

előkerüljenek. 

Nagyvárad: Hálásak vagyunk Istennek, hogy ki-

rendelte az anyagi keretet a CE-házon belüli felújítá-

sokra; a nyári táborokért és a sok-sok áldásért, amik-

ben Isten részesített bennünket.  

Hálásak vagyunk az önkéntesekért, akik idejüket és 

erejüket ajánlották fel önzetlenül, hogy segítsenek; a 

különböző alkalmakért, vendégekért és mindazokért, 

akik érdeklődtek a munkánk iránt az elmúlt hónapok-

ban is. 

Imádkozzunk a Júlia Otthon jövőjéért, hogy meg-

értsük Isten akaratát a folytatást illetően; az Otthonból 

majd kikerülő gyerekekért, illetve a házban folyó mun-

káért és minden munkatársért. 

 

Összegyűjtötte: Bányai Eszter 
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Gyors és illatos karácsonyfadísz 

Ha még nincs elég karácsonyfadíszed, és nem költenél 

többre, vagy akkor is, ha még mindig vágysz valami újra, 

próbáld ki a Fahéj-díszt és az egész lakásodat finom fa-

héjillat lengi be. 

 

Recept: 

a. 7 kanál langyos almapüréhez (meghámozott reszelt 

almát nagyon kevés cukorral sűrű péppé főzöl, vagy kész 

almapépet használsz hozzá, és azt langyosra melegíted) 

keverj 10 kanál őrölt fahéjat. A massza egy formázható 

állaggal kell rendelkezzen (ha nincs így, lágyítsd pürével, 

vagy keményítsd még több fahéjjal). 

b. Liszt helyett fahéjjal szórd meg a vágódeszkát, és 

nyújtófával nyújtsd ki a tésztát fél centi–1 centi vastagra. 

Szaggass belőle karácsonyi formákat. 

c. Lyukaszd ki a díszeket, hogy felfűzhetőek legyenek, 

és villa, fogpiszkáló segítségével még jobban kidíszíthe-

ted őket. 

d. A maradékot gyúrd össze és újból nyújtsd ki, szag-

gass belőle... Addig ismételd, míg elfogy a tésztád. 

e. Tedd őket sütőpapíron a rácsra, vagy egy tepsire, és 

a legalacsonyabb hőfokon, megpattintott ajtóval szárítsd 

minimum egy óra hosszát. Vigyázz: könnyen odaég! Ki-

próbálhatod kályhán vagy fűtőtesten is szárítani (én még 

így nem próbáltam...) 

 

NEM EHETŐ! De ha jól kiszárítottad, akkor évekig 

eláll, és az illatát is megőrzi, bár jövőre már nem lesz 

olyan intenzív, mint az első évben. Minél vékonyabbra 

nyújtod, annál törékenyebb lesz, de annál hamarabb ki-

szárad!  

 

Gyönyörűen lehet asztalt is teríteni ezekkel a kis illa-

tos csodákkal. Ez a két utóbbi kép az első lánytáborban 

készült. 

 

Cikk forrása: 

http://lanytabor.blogspot.ro/2010/12/utolso-perces-

otletek.html 
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