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Szeretettel köszöntjük pedagógus testvéreinket a
pedagógusnap alkalmából!
Pedagógus
Én nem tudom, milyen erő kell
hozzá, de több kell az enyémnél.
Olykor el-eltűnődöm én is,
mit is jelent húsz-harminc szempár
fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,
árnyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában
hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.
Könnyű nekünk beszélni ezt-azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,
de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng
tele otthont, utcát, jövőt, ő
felelősség nehéz vasával
vértezve jár, s - bár tán nem érzi hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hős katonája!
Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,
"LÉLEK SZOBRÁSZA":
PEDAGÓGUS?!
Füle Lajos

Kérés
Ne vegyél nekem olyan dolgokat,
amelyekre Te hiába vágytál!
Ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni
mindent nekem amire fáj a fogam.
Néha csak azért kérek valamit, hogy lássam
hol a határ!
ADD NEKEM AZ IDŐDET!
Kérdezd meg, mi történt az iskolában!
Beszélgess velem arról, hogy mit
gondolok!
Érdeklődj afelől, hogy oldom meg a
feladataimat!
Bátoríts választásaimban! Dicsérj meg ha
megérdemlem! Terelj jó útra, ha tévedtem!
Higgy nekem, bízz bennem!
Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha
magam mellett tudlak, nem fogok letérni a
helyes ösvényről. Magyarázd el nekem, mit
kell tennem ha rossz útra tévedek!
Figyelmeztess a rám leselkedő veszélyekre!
Szeress és hagyd, hogy szeresselek!
Szeress akkor is, ha rossz vagyok!

Mutasd ki a szereteted még abban az
esetben is, ha nem tetszik a viselkedésem!
Mondd sokszor, hogy szeretsz engem!
Erősíts meg abban a tudatban, hogy
különleges vagyok és mindig szeretni fogsz
engem bármi történjen is! Részed vagyok
valami különleges dolog a szerelem
teremtett!
Bocsáss meg nekem! Fejezd ki a
megértésedet
tévedéseimkor!
Add
értésemre, hogy mindig van esély az
újrakezdésre!
Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a
felelősséget!
Javíts ki, mondd el ha tévedtem de sose
tedd ezt mások előtt!
Kérlek sose hasonlíts másokhoz, különösen
ne testvéreimhez!
Büntess ha rosszat teszek!
Ismerd meg ha jót cselekszem! Ne
parancsolj nekem, kérj tőlem!
Ez összetartozásunk érzését jelenti
számomra!
Ha
megkérsz
valamire
boldogan megteszem majd azt!
Bánj velem úgy mint a legjobb barátoddal!
Figyelj rám ha meg szeretnék veled
beszélni valamit! Még csak gyerek vagyok,
de
nekem
is
vannak
gondjaim
aggodalmaim!
Tiszteld a bánatomat, aggodalmamat!
Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat!
Megígérem, hogy megtanulok viselkedni,
mondani fogom hogy bocsáss meg!
Kérek szépen!
Köszönöm!
Sajnálom a történteket! - szóval mindent
amit elképzeltél, amikor beszélni tanítottál.
Mondani fogok majd mást is, például hogy
szeretlek benneteket!
(Adj helyet a jónak 92./2013.)

Mit vetsz ?
“Amit vet az ember, azt aratja is.”
(Galata 6,7b)
Akinek kertje van, tudja, a háztartásban
mire van szüksége, és tavasszal azt veti.
Azért vetünk, mert aratni szeretnénk. Testi
értelemben világos, hogy azt vetünk, amit
aratni szeretnénk, és azt aratunk, amit
vetettünk.
A lelki életben is azt fogjuk aratni, amit
vetettünk. Az aratás attól is függ, jó-e a
vetőmag, milyen a föld. Vetőmagvainkat
egy nagy zacskóban találjuk. Az elsőt
cselekedetnek hívják. Ne hidd, hogy tehettél olyat, aminek nem volt következménye.
Ha nem tudta, nem látta senki, hogy mit
tettél, akkor is lesz aratás. Második
vetőmag: a szavaim. Ne higgyük, hogy a
szó elröpül. Következménye van, és aratni
fogjuk. Harmadik zacskóban a gondolataim
vetőmagja van. A titkos, rejtett, soha ki
nem
mondott
gondolataimnak
is
megvannak a következményei.
Megvan a saját lelki földünk, ahová
vetünk. Az első a lelked, ahová beveted
cselekedeteidet, szavaidat, gondolataidat. A
lelkiismereted azonnal válaszol. Ne felejtsd
el, vetsz a testedbe. Már az orvosok is
tudják, milyen szoros a kapcsolat test és
lélek között. Bizonyos betegségek idegi,
lelki alapon vannak. Magas vérnyomás,
elégtelen savtermelés, rossz szívműködés.
A harmadik nagy terület a környezeted, a
családod. Szegény családod! Micsoda
magvak hullanak a kezedből? Sokszor a
szívem szakad meg gyerekek miatt, mit
látnak, mit hallanak kicsi korukban.
Mindent megtennél a családodért, és
közben beléjük veted a halálos magvakat.
Emberek a munkahelyeden mind-mind a te
földed. Hosszú parcella ez a föld, és széles.
Jézus azért jött, hogy learassa vetésedet,
hogy te arathass bocsánatot, szeretetet,
áldást.
(Trausch Liza)

Ima a gyermekekért
Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.
Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.
Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket, csillagos éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.
S ti mind, élő és halott anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,
vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.
Az ember gonosz, benne nem bízom.
De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom.
Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;
tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek!
Szabó Lőrinc:

A keresztyén szellem
fogsága
Profi szervezetek és programok.
A média és technika fejlődésével
párhuzamosan szélesedő elképzelés, hogy a
lelki élet fejlesztése, sőt olykor maga a
hitélet és a keresztyén misszió is jó
programok, bibliailag és szakmailag
professzionálisan kifejlesztett projektek, jól
működő missziós társaságok és szervezett
gyülekezetek függvénye.
Hosszú távú országos és nemzetközi
projektek. Mozgalmak, tréningek, képzések, klubok és még ki tudja mennyiféle

szenzációs vezérfonal látott napvilágot
akárcsak az utóbbi évtizedben is. Az ember
szinte szédül, mikor belegondol ezek
tervszerűségébe, érdekes-ségébe.
Fantasztikus
anyagok.
Brosúra
vezetőképzés
Általában a projektfelelősök engedélyezhetik az anyagok használatát. Ők írják
elő a használat módját, keretét. Ehhez
speciális képzést szerveznek a hatékonyság
érdekében. Ez általában együtt jár azzal,
hogy bizonyos bibliaértelmezést, viselkedéskultúrát,
stílust,
attitűdöt,
stb.
hangsúlyoz,
ajánl,
magyarul
elvár,
feltételként szab.
Be lehet-e zárni a Keresztyén szellemet?
A kérdés nyilvánvalóan az, lehet-e a szó
keresztyén értelmében hatékony az ilyen
jellegű keresztyén misszió? Milyen terepet
hagy az egyénnek? A programon keresztül
hitre jutó, vagy a hitéletben előbbre lépő
személy vajon nem a projekt leképeződése
lesz? Klónozott újjászületett?
Valóban irányítható a Szentlélek?
Az igazi vezető ezekben a folyamatokban
nyilvánvalóan a projekt szellemisége:
standard (értsd: merev, halott szabályok,
elvek), reagálásra, változásra képtelen
törvényszerűségek és elvek, mondatok és
logikai sorok, állítások és tételek. A
Szentléleknek alig marad más szerep, mint
a statisztálás. A feltalálók vallomásaikban
elmondják, menynyi tépelődés, tusakodás,
küzdelem,
ima
végén
jutottak
a
végeredményre. Szüleményüket mostantól
az Úrra és a hatékony kiképzésre (értsd:
engedelmes végrehajtókra) bízzák. Azért
könyörögnek, hogy gyermekük sorsát áldás
kísérje. Viszont tudja-e a projekteket
vezetni a Szentlélek?
A „humán erőforrás” kiaknázatlansága
és elhanyagolása a keresztyén képzésben
A Szentlélek csak embereket tud vezetni.
Ezért a legfontosabb, hogy az embereket
tegyük fogékonnyá és szabaddá Isten
számára. Szabad, felelős és sokoldalúan
felkészült hívő emberekre a legtöbb projekt
rábízható. Mert merik magukra és azokra

az emberekre formálni, akikkel együtt
vannak. Ezért az igazi vezetőképzés
valóságos önismeretre, szabadságra és
személyességre nevel, nem pedig a
program futtatására.
Miről is van szó?
A keresztyén missziónak sokkal nagyobb
körültekintéssel kell kiválogatnia azokat az
embereket, akik hitben is, ad abszurdum a
személyiségükben is érettek. A keresztyén
gyülekezetek egy része még éretlen
hívőkből áll, akik majd megérnek. Ez
rendjén is van. Mindannyian újszülöttként
kezdjük. De sajnálatos az, hogy a
keresztyén misszióban is garmadával
szorgoskodnak olyanok, akik még saját
magukat sem tudják mindig kezelni.
Éretlenekre bízni olyan munkát, ami
érettséget kíván, több mint felelőtlenség.
Mit tegyünk?
A Szentlélek legtöbbször gúzsba kötve nézi
a keresztyének küszködését, vergődését.
Engedjük ki a „szellemet a palackból”,
adjunk teret a Szentléleknek! Úgyis csak az
örök érvényű, amit ő végez el. Ne féljünk
attól, hogy a Szentlélek másokat is vezet!
Ez az ő dolga.
(Háló Gyula 2008. május 11.BH)

Pünkösdi szonett
Ott ülnek ők, magukra hagyottan,
a csüggedt-gyáván összebújók,
az arcukra titkon kámzsát húzók,
vacogó félelembe fagyottan,
legott rohanó szél vad erejétől
zúgva hasad fel a menyei kárpit,
s lángnyelvek ragyogó tüze válik
férfi-merészség védpajzsává. Hevétől
olvad a dermedt szó, hittel hirdetik
 útjukat fehér galambok követik 
száz nép nyelvén a Mester tanát
Kellenének most is láng-szemű fények,
hogy Földünkön értse milliárd lélek
a tűz-áldotta Béke szavát!
(Téglás-Hajós Éva)

Meghitt kapcsolatban a
Mindenhatóval
Hogyan
látod
az
imádságot
általánosságban? Mi az ima célja?
Egyszerűen csak kívánságok,kérések és
problémák felsorolása lenne, amelyeket
elfogadható módon Isten elé tár valaki?
Isten nem azért kéri, hogy szüntelenül
imádkozzunk, mert ő volna Dzsinn, aki
képes
minden
kívánságunkat
és
szükségleteinket teljesíteni.
Az imádkozás célja ennél sokkal mélyebb.
Az ima állandó és értelmes kapcsolat
Istennel. Az Isten megismeréséről,
tiszteletéről, szeretetéről és imádatáról szól,
és egy mély, szenvedélyes és erős közösség
Ővele. Az ima által tudatában vagyok Isten
létezésének, jelenlétének, cselekvésének és
az Ő kegyelmének - mindannak, ami a
Mennyei Atyával kapcsolatos. Az ima Isten
dicsőítése,
és
kifejezése
teljes
függőségünknek Őtőle. Megtapasztalása
mind Isten jelenlétének, megbocsátásának,
erejének,
bölcsességének,
örömének,
szeretetének,
könyörületességének
és
bizalmának együttesen.
Nézzük meg közelebbről az imádságot
és annak szerepét istentiszteletünkben:
Isten mindig éhezik és vágyakozik arra,
hogy velünk legyen. A teremtés is Isten
jelenléte velünk. A szentély is Isten
jelenlétéről szól velünk. Jézus – Immanuel
jelentése is: Isten velünk van. Amikor Jézus
a menybe ment, elküldte a Szentlélek
Istent, hogy velünk legyen. Jézus második
eljövetele is egy végső példája Isten
jelenlétének az Ő népével. Isten akarja és
vágyik a közösségre velünk.
A Bibliához térve, felfedeztem azt, hogy
a történelem során Isten azon fáradozott,
hogy megmutassa népének az Ő jelenlétét
közöttük. Miután kivezette Izráel népét
Egyiptomból a pusztaságban, az Ígéret
Földjére vezető útra, Isten tudta, hogy
félelmet és magányt fognak tapasztalni.

Nem volt hadsereg, nem voltak várfalak,
melyek
megvédjék őket az ellenség
támadásától. Még az utat sem tudták az
Ígéret Földje felé. Tudták, hogy ők Isten
népe, aki megígérte, hogy megvédi őket.
De túl nehéz volt érezni az Ő
JELENLÉTÉT. Isten, hogy meggyőzze
őket arról, hogy velük van, bárhol is
vannak, látható jeleket adott számukra az ő
jelenlétéről: „Az Úr nappal felhőoszlopban
haladt előttük, hogy mutassa az utat, éjjel
pedig tűzoszlopban, hogy világítson
nekik.”(1.Móz. 13:21)
Valahányszor
elkezdtek
azon
töprengeni, vajon helyes irányba menne-e,
mindnyájan látták az égen a felhőoszlopot.
Bármikor nőtt a félelem bennük, nem
kellett mást tenniük, csak felnéztek a
világító tűzoszlopra, amely beragyogta az
egész tábort. Isten bizonyságot tett az ő
jelenlétéről, hogy Ő közöttük van.
Az Újtestamentum azzal kezdődik, hogy
bemutatja Isten ajándékát, melyben
felajánlja jelenlétét számunkra, Fia, Jézus
Krisztus
személyében.
János
így
magyarázza
Jézus
születésének
jelentőségét: „Az Ige testté lett, közöttünk
lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az
Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve
kegyelemmel és igazsággal.” (Ján.1:14)
Isten jelenléte Jézus személye által erőteljes
volt. Az egyszerű, bűnös embereket
apostolokká változtatta, akik „az egész
világot felforgatták” (ApCsel. 17:6 MBT
ford.).
Még a hitetlen vezetők is felismerték mi
okozta a változást ezekben az emberekben:
„Amikor látták, hogy milyen bátran beszél
Péter és János, és felfogták, hogy ők
írástudatlan és iskolázatlan emberek,
elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy
Jézussal voltak...” (ApCsel.4:13). Bár Isten
jelenléte Jézus Krisztus által erőteljes volt,
mégis hiányzott valami. Jézus földi
szolgálata három és fél évig tartott. Soha
nem hagyta el Palesztinát. Az emberek egy
viszonylag kis csoportja találkozott
egyáltalán vele személyesen. Az emberek

nagy többsége, akik akkor a földön éltek,
soha nem kerültek vele közvetlen
kapcsolatba. Ezért ígérte meg Jézus az ő
tanítványainak: „...én pedig kérni fogom az
Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy
veletek legyen mindörökké: az igazság
Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert
nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban
ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt
bennetek lesz.” (Ján.14:16-17)
Röviddel Jézus elragadtatása után az
Atyához, az ígéret beteljesedett. Pünkösd
napján. Isten elküldte a Szentlélek Istent,
hogy folyamatosan jelen legyen a hívők
életében. Pünkösd óta miden hívő ember
tapasztalja Isten jelenlétének erőteljes
jeleit. Abban a percben, amikor fejet
hajtasz Krisztus előtt, és az Övé leszel,
Isten megtisztít a bűneidtől, és egyben
feltölt az Ő Szent Lelkével. Egy idő után
eljutsz a felismerésre, hogy soha nem vagy
egyedül. Isten jelenléte valóság! Érezheted
azt! Veled van bárhová is mész. Amikor
gyakorlattá válik életedben, hogy tudatában
vagy Isten jelenlétének, akkor egész nap
képes vagy fogadni a tőle érkező jelzéseket.
A munkában, otthon, az autóba ülve a
forgalomban - bárhol vagy, elkezdesz
beszélgetni Istennel. Megosztod vele szíved
érzéseit, és tudod, hogy Ő meghallgat. Isten
jelen van benned és körülötted. „Ez a titok
az, hogy Krisztus közöttetek van:
reménysége
az
eljövendő
dicsőségnek.”(Kol.1:27).
…..Egész életemben keresztény voltam, de
csak mostanában kezdtem megérteni és
gyakorolni Isten jelenlétét a személyes
életemben. Megtanultam, hogy az autóban,
a munkámban, otthon, egyéb feladatokban,
amikor másokat segítek, vagy esténként az
ágyamban elgondolkodva, bármikor, bárhol
és bármilyen körülmények között, értelmes
kapcsolatban, közösségben lehetek az
Úrral. Isten közel van hozzám, és azt
szeretné, hogy örömteli barátságban legyen
velem.
Ha Jézus személyesen beszélne hozzám,
ezt mondaná:

„SZERETNÉK KAPCSOLATBAN LENNI
VELED, MINT MEGBOCSÁTÓ URAD, DE
UGYANAKKOR ÚGY, MINT A LEGJOBB
BARÁTOD IS. AZT SZERETNÉM, HOGY
A BESZÉLGETÉSEINK NYUGALMAT,
BÉKÉT ÉS ÖRÖMÖT HOZZANAK
SZÁMODRA.
ÓVNI
SZERETNÉLEK
EGÉSZ NAPON ÁT. SZERETNÉM, HA
GONDOLNÁL RÁM EGÉSZ NAP.
SZERETNÉM, HOGY TUDD, SOHA NEM
VAGY EGYEDÜL. BÁRHOVÁ MÉSZ ÉS
BÁRMIT TESZEL, ÉN MELLETTED
VAGYOK. FEDEZD FEL, HOGY ÉN OTT
VAGYOK VELED A MINDENNAPOKBAN.
A TÁRSAD VAGYOK.”
Ezt jelenti azt, amikor ezt mondjuk: az
imádság - Isten jelenlétének tudatában
lenni. Úgy tanultam, hogy az imádság
több, mint egyfajta magatartás, sajátos
testtartás, illetve kifejezési forma. Ez egy
hozzáállás, amely az Isten jelenlétének
megtapasztalása mindig, és minden
körülmények között. Az egész életünk, - ha
Isten dicsőítésére élünk – egy imádság.
Megtanulunk
Istenre
támaszkodni
minden nap. Ez egy szüntelen imádság.
Arra hívok
mindenkit, hogy válaszoljon Istennek, és
ismerje meg Őt. Tölts időt Ővele, az Ő
gyülekezetével, és tapasztald meg jelenlétét
életedben. Mert a hatalmas Isten
megérdemli, hogy válaszolj Néki!
(Elder’s Digest,
2011. április - fordította: Szabó Teréz)

gánysoron látta meg a napvilágot, nyolcan
voltak testvérek – értetlenkednék, de megelőz. – A szegénység csak egy dolog. Isten
áldása kísérte egész életemet, és olyan emberek, akik mellett a nyomort is könnyebb
elviselni. Édesapja megjárta a világháborút,
nyolc év után tért haza a hadifogságból.
Soha nem panaszkodott.– A tudás kincsét
hozta haza, több nyelven megtanult beszélni. Tisztesség, becsület, tudás: ezek voltak
a jelszavai, ebben a szellemben nevelkedtünk – emlékszik vissza Magdi. Nyolcéves
sem volt még, amikor édesanyja meghalt. A
kisgyermekek nevelését tizenhat évvel idősebb nővérük vállalta magára. A család felköltözött Budapestre. Magdi akkor látott
életében először emeletes épületet, amikor
– mezítláb – elment a csepeli általános iskolába.
Dános Valérné, egy Csepelen tanító budai
úriasszony vette a szárnyai alá. Amikor a
kislánynak fájt a feje, a tanítónő hozatott
neki zsemlét és felvágottat. A fejfájás
nyomtalanul elszállt, Magdi onnantól kezdve csak neki tanult. A tanítónő nem oktatta
ki soha, hogyan viselkedjen, egyszerűen
mutatott neki egy mintát. Például akkor,
amikor a karácsonyi szünetre hazavitte családjához budai lakásába. Évekkel később
saját tanítványaival Magdi is így tett: megetette, tiszta ruhába öltöztette őket, ha kellett, a hajukat is megmosta.
Magdinak azonban meg kellett küzdenie
azért, hogy pedagógus lehessen.

– Jó helyre születtem – szögezi le mindjárt
az elején Debre Istvánné, a mindenki által
csak Magdinak szólított csepeli cigánypedagógus.

– Te olyan tanítói egyéniség vagy – mondta
egyszer Dános Valérné a kislánynak, aki
jóformán azt sem tudta, mit jelent a szó.
Mégis, onnantól csak egy vágy hajtotta: tanítónő akart lenni mindenáron. A csepeli
általános iskolában természetes volt, hogy
mindenki tovább tanul, Magdi sem maradt
kivétel. Érettségi után azonban hiába jelentkezett a tanítóképzőre. A felvételin elmondta: cigány tanítónő szeretne lenni, cigány gyerekekkel szeretne foglalkozni.

Egy román határmenti kis faluban, a ci-

A teremben döbbent csönd fogadta szavait.

A személyes
példamutatásnál nincs
nagyobb erő

Elutasították. Egy gyárban kezdett dolgozni
irodistaként, itt ismerte meg férjét is. Pár
évvel később ismét megpróbálkozott a felvételivel. Már „okosabb” volt, nem beszélt
terveiről. Fölvették, a diplomát megszerezte. Az iskolák azonban nem tartottak igényt
egy cigányra. Már a portán közölték vele:
nincs takarítónői munka. Végül egy gyárbéli ismeretség segítette álláshoz a csepeli
Kék Iskolában.
Több szülő azonnal az igazgatóhoz rohant,
amikor meglátta a cigány tanítónőt. Az
igazgató egy hónapot kért tőlük. Ha akkor
is elégedetlenek, átvihetik a gyereket másik
osztályba. Pár hét múlva a szülők kértek
bocsánatot Magditól.
Magdi formabontó volt módszereiben is. A
gyerekekkel egy szőnyegen ülve tanult. Ha
elfáradtak, párnán vagy éppen tanítónőjük
ölében megpihenhettek. Játszottak, és közben nem is vették észre, mennyi mindent
tanulnak. Magdi viszont észrevette, hogy a
cigány gyerekek nincsenek felkészülve az
iskolai életre.
Nem bírják végigülni a negyvenöt perceket,
nem tudnak koncentrálni, nincs motivációjuk. Másképp is bántak velük a pedagógus
kollégák. Egy ikerpárt kisegítő iskolába
akartak küldeni. Rendetlenek voltak, koszosak. Ám Magdi azt is meglátta bennük,
amit a többiek nem: a „fejük jó”. Hazavitte,
megmosdatta, megetette őket, és tanult velük. Ma már mindkét fiú mérnök. Magdi
egyszer csak azon kapta magát: tele a háza
gyerekekkel.
– Ha ételt és tiszta ruhát adunk a gyerekeknek, már tudnak ránk figyelni. Onnantól lehet őket tanítani is – vallja Magdi.
Közben jött a rendszerváltás; a cigányok
sorra vesztették el munkájukat, lakásukat.
Bejelentett lakcím nélkül pedig nem kerülhet se óvodába, se iskolába a gyerek. Magdi úgy döntött: összeszedi a csellengő gyerekeket, és nyit nekik egy óvodát. A hátrányok leküzdését segítő cigány nemzetiségi

intézmény ötlete még a tragikus hirtelenséggel elhunyt gyógypedagógus unokaöcscsétől származott. A tiszteletére Kovács
Zoltán névre keresztelt alapítványi óvoda
1993-ban nyitotta meg kapuit Csepelen.
Az óvodában intenzív fejlesztés folyik,
hogy a gyerekek iskolás korukra behozzák
lemaradásukat. Most ötvenegyen járnak
ide: kilencven százalékuk cigány, de valójában a szegénység a „felvételi kritérium”.
Itt nem csak ételt és nevelést adnak: a gyakran konténerekben, sátrakban élő családok
gyerekeit a gondozók megfürdetik, egyenruhába öltöztetik. Megoldják azt is, ha valakinek nincs cipője.
A nevelés két nyelven folyik – cigányul és
magyarul –, mert Magdi szerint a cigány
identitástudat megszilárdítása is rendkívül
fontos. Azt szeretné, ha a gyerekek büszkék
lennének cigányságukra, kultúrájukra, mert
azáltal többek lesznek, nem kevesebbek. A
dadusok, konyhások is az idejáró gyerekek
szülei közül kerültek ki: sokuknak az óvoda
az első munkahelyük.
Az óvónők között van egykori „tanodás” is.
A volt ovisok ugyanis visszajárhatnak a
Tanodába, ahol meleggel és étellel várják
őket, és segítenek a tanulásban is. Az
eredmények önmagukért beszélnek: az elmúlt húsz évben az óvoda több mint kétszáz gyereknek adott esélyt a normális életre, húszan közülük diplomát, nyolcvanan
érettségit, a többiek szakmát szereztek.
Magdi mégis haragszik, ha díjakat adnak
neki, vagy ha politikusok mutogatják külföldi delegációknak az óvodát.
– Ha valaki fontosnak tartja, amit csinálok,
akkor azt támogassa, ne engem ünnepeljen
– mondja dühösen. Valódi támogatást sosem kaptak a politikától, az állami normatíva a költségek felére épphogy elég volt. Az
anyagi nehézségek most úgy tűnik megoldódtak: az óvoda tavaly a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásába került. Magdi azonban még nem elégedett.
– A probléma én vagyok. Ha nem cigány

volnék, akkor ma ez az intézmény egy országos hálózat lenne – legyint lemondóan.
Majd ismét feltámad benne az elszántság. –
Cigány gyerekeket csak cigány tanító taníthat eredményesen; a személyes példamutatásnál nincs nagyobb erő. És mi pénz nélkül
is csináljuk. Mert bizonyítani akarunk.
Mert nekünk fáj.
Névjegy: Debre Istvánné 1950-ben született
Bedőn, a híres Daróczi család tagja. 1981ben szerzett diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. 1993-ban hozta létre az
ország első cigány nemzetiségi óvodáját
Csepelen. Két lánya van.
H U M O R

Egyik bokszmeccsen kiütik a 4. menetben az
egyik felet. A bíró rászámol. Egy öregasszony
kiugrik az első sorból.
– Ismerem a buszról, nem fog felállni!
Azért jó pesszimistának lenni, mert vagy igazad lesz, vagy kellemes meglepetés ér.
– Melyik a legöregebb állat?
– A pingvin.
– Mért?
– Mert az még fekete-fehér.
Egy idős hölgy elmegy az orvoshoz. A fájós
lábaira panaszkodva eltiltja az orvos három
hónapig a lépcsőjárástól. Három hónap múlva
teljesen egészségesen felkeresi az orvost.
- Ez azt jelenti doktor úr, hogy mától kezdve
ismét lépcsőzhetek?
- Természetesen, asszonyom.
- Na hála istennek! - sóhajt fel. - Tudja, ez
eléggé megviselt engem. Három hónapon keresztül a csatornán fel, a fürdőszobaablakon
be...
Hajnalban kopognak egy mekkai könyvesbolt
ajtaján. A tulajdonos álmosan nyit ajtót.
- Mit akar?
- Korán van?
SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
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Sajtos-szalonnás töltött csirkecomb
Hozzávalók (4 főre): 4 db csirkecomb, 8 dkg
császárszalonna, 8 dkg reszelt sajt, 1+1
közepes fej hagyma, 1-2 gerezd fokhagyma,
1+1 tojás, 2 ek tejföl ,só, bors, fűszerpaprika,
petrezselyemzöld, 1-2 dkg aszalt paradicsom
(elmaradhat), olaj a sütéshez és a páchoz
Elkészítés:
A
combokat
előkészítjük,
fűszerezzük, olajjal megkenjük, közészórjuk az
egyik felszeletelt hagymát és zúzott
fokhagymát. Lefóliázzuk és a hűtőbe tesszük.
A maradék hagymát az olajon megdinszteljük,
az egyik tojást a tejföllel felverjük és a
hagymára öntjük, elkavarjuk, 3-4 perc múlva
levesszük a lángról. A szalonnát apró kockára
vágjuk, hozzáadjuk a rántottához, rászórjuk a
sajtot, ízlés szerint fűszerezzük, belevegyítjük
a petrezselyemzöldet, az aszalt paradicsomot,
és összevegyítjük a maradék felvert tojással.
Ezzel a töltelékkel megtöltjük a combokat,
betűzzük, vagy bevarrjuk. Tűzálló tálban fedő
alatt a sütőben megsütjük. A végén fedő nélkül
kb 10 perc alatt megpirítjuk.
Krumplisalátával, vagy a kedvenc köretünkkel
tálaljuk.
Á l l a n d ó

A l k a l m a i n k

Istentisztelet: vasárnap 10 és 17 órakor (nyári
időszakban 18 órakor)
Bibliaóra: csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör:
vasárnap 9 órától 10 óráig (nyári időszakban
9.30 tól imaóra)
Ifjúság bibliaóra:
pénteken 18,00 és vasárnap 9 órától
Kiscsoportos biblia tanulmányozás /MKBK/:
vasárnap 9 órától 10 óráig
Énekóra: csütörtök 19,30, vasárnap 18,30 órától
Elöljárósági megbeszélés: a hónap első
vasárnapját követő szerda 18 órától
Sakk szakkör a hónap első vasárnapját követő
hétfő 17 órától
Imaházcím:

Pesterzsébet, Ady E.u.58.
Ady E. u.-János u. sarok
Lelkipásztor:
Katona Béla
Gyülekezetvezető/Gondnok:
Laczkovszki János
Telefon: 284-46-04

