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49. SZÁM, 2015. március 3.

SZERKESZTŐSÉGI
Lassacskán kitavaszodik. Mi sem mutatja jobban, mint a hírlevél javát kitevő gyümölcsész képzések,
oltónapok, magbörzék, agrofitness stb.
Bár itt Visnyeszéplakon még csak a naptár mutat márciust, valójában még az őszi esők maradékát próbáljuk
átvészelni. A madarak azért már sejtenek valamit…
Napsütéses, magvetős szép napokat!
namzi
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MEGJELENT AZ „ÉLŐ FALU MAGAZIN” ELSŐ SZÁMA
A tartalomból:
* Zaja Péter: Merengő - Egy bánatos utóhang, ami lelkesítő előszónak is felfogható
* Kilián Imre: Felnőttkorba érve - Az ökofalu-mozgalom a második évtized végén
* Pártha dász (Pőcze Vilmos): Szabadulni a koloncoktól... az önellátás révén
* Gyulai Iván: Fenntartható talajgazdálkodás a kiskertben
* Novák Brigitta: Gyógynövényes szakmai kirándulásunk úti élményei Erdélyből
Innen letölthető: http://elofaluhalozat.hu/Elofalu_1.php
Kérjük, jelezze, aki papíros formában is szeretné élvezni a lapot! Támogatás hiányában ezt csak kellő számú
előfizető esetén tudjuk kinyomtatni!

A GYÜMÖLCSÉSZET LEHETŐSÉGEI TÖKÖN
Időpont: 2015. március 7-én szombaton, 9 órakor
Helyszín: Petőfi Emlékkönyvtár és Művelődési Ház, Tök, Kútvölgy 15.
A gyümölcsészet a régi időkben szerves részét képezte a paraszti gazdálkodásnak. Nem iparszerű
gyümölcstermelésről volt szó, hanem a táj rendjébe illeszkedő, a sokféleséget és a helyi fajtákat, és
mindezeken keresztül a helyi embert előtérbe helyező kultúráról. A fórumon ezt az értéket mutatjuk be.
Előadóink maguk is gyümölcsészek, akik hivatásuknak tekintik a tájfajták megőrzését, a természetes
gyümölcsösök éltetését, a gyümölcsészet terjesztését. A nap folyamán az ő segítségükkel igyekszünk választ
találni arra, hogy Tökön a helyi emberek és a helyi gazdaság fejlesztése érdekében miként lehetne
kibontakoztatni a gyümölcsészetet.
A délelőtt folyamán kávéval, teával, pogácsával és ebédként töki pompossal várjuk, délután pedig kirándulást
1

teszünk a falu határában.
A tervezett program:
9:00-12:30
Filmvetítés és beszélgetés a gyümölcsészetről és a Tündérkert Mozgalomról Szarvas József, Jászai Mari-díjas
színművésszel
Budakeszi Tündérkert /Sunyálné Csizmadia Andrea/
A gyümölcsészet, az egyház és a Teremtésvédelem kapcsolata /Sipka Júlia/
Az alkalmazkodó gyümölcsészet és a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat /Lantos Tamás/
Örökségvédelem /Kovács István/
A gyümölcs-és kertkultúrák támogatási lehetőségei a 2014-2020-as ciklusban /felkérés alatt/
13:00-16:00
Ebéd után: kirándulás a Nyakas-hegyre
Harapnivaló: töki pompos
További információ: info@tokjohely.hu T: 30/838-7790

"OLTÓGALLYAK NYOMÁBAN" GYÜMÖLCSGAZDA KÉPZÉS VII.
Téma: a metszés gyakorlati ismeretei
Időpont: 2015. március 7. szombat 14.00 óra
Helyszín: Budakeszi Erdészet, gyümölcsös gyűjtemény, a Zsámbéki-medence Tündérkertje
Szervező: Öko-forrás Alapítvány
Előadó: Magyar Lajos http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=p1601839
Kapcsolódó tudnivalók a helyszínről: Tündérkertek a Zsámbéki-medence fajtagazdagságának
visszaállítására: http://www.budakesziiranytu.hu/index.php?cikk=7317
Őshonos faliget a Budakeszi Tündérkertben: https://www.youtube.com/watch?v=-Bwkfr9_CFs
Megközelítés:
- autóbusszal: a Széll Kálmán térről induló és Budakeszin több helyen megálló, 795 számú távolsági
busz megáll a Budakeszi Erdészet bejáratánál
- autóval: a Budakeszi és Telki közötti úton, Budakeszitől kb. 3 km-re balra, az útról jól látható egy
fából faragott muflon szobor és a buszmegálló.
Kérjük, részvételi szándékát jelezze az onkepzokor@t-online.hu címen.
A részvétel díjtalan!
A képzés a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Öko-forrás Alapítvány együttműködésében valósul meg.

VISNYESZÉPLAKI PROGRAMOK
Kükedi Zsolt: „Képességmegtartó népesség, népességmegtartó képesség – helyi gazdaságfejlesztés a
gyakorlatban, avagy hogyan teremtsük újjá helyi jó(l)létünket?”
Ideje: 2015. március 14. szombat este
Helye: Visnyeszéplak, Faluház
Témák:
- országjárásomról, a mintapéldák gyűjtéséről,
- az operatív programok tervezéséről, a bennük foglalt lehetőségekről,
- társadalmi igazságosság egyre feltoluló témájáról (ld. Ferenc pápa kijelentéseit),
- az általam ennek kapcsán indítandó, komaságot visszaállító mozgalomról,
- beszélgetnénk, konzultálnánk a helyi lehetőségekről.
Bővebben: Zaja Péter namzi@tvn.hu

MEGNYÍLT AZ ORSZÁG LEGKÜLÖNLEGESEBB TEMETŐJE. Agostyán, Ágoston-liget
A “biotemetőben” a hamvakat egy erdőben helyezik el, a kiválasztott fa gyökerénél. Az ország első,
temetkezési célokra használható kegyeleti erdejét alakították ki Agostyánban, Tata közelében, a Természetes
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Életmód Alapítvány kezelésében lévő területen. Az elhunyt hamvait biológiai úton lebomló, környezetbarát
urnában helyezik el, és a rokonok dönthetik el, melyik fa gyökerénél helyezik el azt. Nevét a fa törzsén,
időtálló táblán tüntetik fel. Az emlékerdő nem a meglévő temetők és sírkertek konkurenciája, hanem egy
befogadó alternatíva azok számára, akik az örök nyugalmat a természetben képzelik el.
Bővebben: http://www.erdekesvilag.hu/megnyilt-az-orszag-legkulonlegesebb-temetoje/

BOLYAVÁRI ESTÉK
Kikelet hava
Március 6. Pressing Lajos: Miről mesél a csend? Buddha üzenete a mai ember számára
Rohanó világunk soha nem látott anyagi és információs bőséggel áraszt el minket, a boldogságfaktor mégsem
látszik növekedni. Életünket kapkodás és stressz hatja át, értékeink és emberi kapcsolataink kiüresednek,
miközben a gyorsan változó divatok, szellemi és társadalmi áramlatok zajában egyre kevésbé tudjuk
megkülönböztetni a lényegest és a lényegtelent. Mit tehet a fogyasztói társadalomban az ember, ha szeretne
szépen és jól élni? Hogyan segíthet a Buddha két és fél ezer éves bölcsessége ma is megtalálni belső
békénket, a kiegyensúlyozott boldogság és derű forrását saját tudatunk természetében?
Március 13. Német István: Holarchikus gazdaságszervezés
Kísérlet az önszerveződő helyi gazdaságok kialakítására.
A világot jelenleg uraló gazdaságszerveződési modell a rákos szervezet működéséhez hasonlítható. A világot
alkotó többség esélye a túlélésre az, hogy képes-e immunreakciót kialakítani és gátat szabni a rákos
burjánzásnak. Ezt céloznák meg a holarchikusan szerveződő helyi gazdaságok. A továbbiakban azt vizsgáljuk
meg, hogy mik az előfeltételei a holonok együttműködésén alapuló helyi gazdaságok
kialakulásának/kifejlesztésének.
Március 20. Tordai Zsuzsa: „Csak az a mienk, amit meg tudunk osztani.” (Isabel Allende)
Úton járásom, a tiszta szellemi értékek, hagyományok keresése, megismerése a tengerentúlon kezdődött
indián testvérek között Kelet-Kanadában. Erdélyi, székely-kalotaszegi gyökereim vannak, magamat
magyarnak (kanadai magyarnak) vallom. Szociológia-antropológia szakon végeztem a montreali Concordia
Egyetemen, jelenleg nyelvtanárként és hagyományőrzőként tevékenykedem. 1998 óta látogatok indián
közösségeket Észak és Közép-Amerikában. Aktív kapcsolatot ápolok őslakó testvérekkel, akik hagyományos,
azaz szertartásos módon is befogadtak maguk közé. Személyes tapasztalataimat, ismereteimet szeretném
megosztani Teknős Sziget, azaz az amerikai kontinens őslakóiról azokkal, akiket ez érdekel.
BolyaFészek
Időpont: Az előadások este 7-kor kezdődnek.
Helyszín: 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Kapcsolat: távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és
bolyapo@gmail.com

ELŐADÁS AJÁNLÓ
"Nem tudták, hogy MAG-ok vagyunk!" - Kikapcsolni mindent ami életellenes
Géczy Gábor előadása a Két Hollós könyvesboltban 2015. január 26-án
https://www.youtube.com/watch?v=iDsu0M8dXG4&feature=youtu.be

MAGBÖRZÉK
A Kislépték honlapja alapján: http://www.kisleptek.hu/magborzekoveto/
Március 07. Hosszúhetény (iskola); 10 órától / szervező Hajdú Zoltán: hajduzoltan76@gmail.com;
Március 07. Budapest, (Wekerlei Kultúrház és Könyvtár) 14-18 óráig, szervezők: Átalakuló Wekerle csoport
és a WKK.
Március 07. Nagymaros, (piac) 10-12 óráig; szervező: Biokanyar Kertbarát Klub,
Március 11. Budapest, Corvinus Egyetem Budai Campus-án, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 17 órától,
szervező: Angyal Dezső Kertészeti Diákszervezet.
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https://www.facebook.com/events/453612784786878
Március 14. Albertirsa, Móra Ferenc Művelődési Ház, Pesti u. 85. 09-13 óráig,
szervező: Valeyrac Exotic http://valeyracexotics.tumblr.com/
Március 14. Szabadka, Népkör Magyar Művelődési Központ, Kossuth Lajos tér 4., 10-16 óráig,
szervező: Tudatos Életkör Közösség a Népkör Magyar Művelődési Központ szakcsoportja
https://www.facebook.com/events/449544178526534
Március 21. Bóly Ifjúsági ház, Házasságkötő terem, 7754 Bóly, Hősök tere 9., 13 órától,
szervező: Bóly Város Önkormányzata és a Vass Zoltán Értékmentő Alapítvány. 30/604-2522.
Március 21. Orfalu (Füveskert és teaház) 10-16 óráig OLTÓNAP és MAGBÖRZE,
szervező: Göcsej Természetvédelmi Alapítvány
http://www.kisleptek.hu/ma_files/gocsej.JPG
Április 04. Gyenesdiás (Piac) 14-18 óráig vetőburgonya börze,
szervező: Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület

AGROFITNESZ VÉRTESACSÁN
Tartalmas és „fárasztó” programsorozat felnőtteknek
Helyszín: Vértesacsa, Falugondnokok háza, illetve a környék tanyái
Ideje: Március utolsó hétvégéjén (március 26. -29, csütörtöktől vasárnapig)
Szervező: Valaha Tanya és a Horváth Farm
Ha szívesen megismerkednél a vidéki önellátás lehetőségeivel, érdekel az állattartás, a sajtkészítés, a
gyógynövények és zöldségfélék, gyümölcsök termesztése és felhasználása, a termények tartósítása
(szárítással és befőzéssel), itt a helyed!
A négy nap alatt
- megismerkedhetsz a tejfeldolgozás alapjaival (gomolyasajtot, túrót és joghurtot készítünk közösen),
- a kenyér- és kelt tészta készítés alapjaival, kemencében sütéssel,
- gyógynövény-ismereti túrát teszünk a környéken, a gyűjtött növényeket szárítjuk és feldolgozzuk,
- dolgozunk a gyümölcsösben, fákat ültetünk, metszünk, a fóliasátras zöldségesben dolgozunk,
- befőzünk...,
és mindeközben jókat főzünk, beszélgetünk, tanulunk és kikapcsolódunk.
Szállás a Falugondnokok Házában, programok a farmokon.
Bővebb információ Horváth Juditnál a 06/20/424-7435-ös számon vagy e-mailben: horvathj33@gmail.com
https://www.facebook.com/falugondnokokhaza?ref=ts&fref=ts
A dél-budai suska kör, olyan teret hozott létre, ahol a tömegtermékekkel szemben a kézműves jellegű,
otthon készített termékek és az emberi kapcsolatok kerülnek az előtérbe az élelmiszerektől kezdve a
lakberendezési tárgyakon át a szolgáltatásokig bezárólag. A szervezők segítenek felmérni a keresletet és a
kínálatot, és a kettőt összehangolni, hogy a felek érték- és érdekalapon egyaránt könnyen egymásra
találhassanak. Ezt a célt szolgálja a piacnap is. Minden érdeklődőt szeretettel látunk.
Ideje: március 8.
Helyszín: Csillagösvény Waldorf Iskola, Repülőtéri út 6., Budapest, Hungary, 1116.
Program:
9:50-10:10 kapunyitás, közösségi tér berendezése
10:10-11:00 beszélgető kör
11:00-13:45 piacozás, kapcsolatépítés
13:45-14:10 rendrakás, takarítás
Téma: közös suska alapok.
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Belépődíj: 30-50 suska között/fő (gyerekeknek ingyenes)
Érdeklődőknek az ajánlója fizeti a belépti díját.
Megközelíthetőség közösségi közlekedéssel:
Kelenföldi pu.-tól a 87, 187-es buszokkal a Budaörsi repülőtér megállóig.
Vasárnap Kelenföldről (Őrmező kijárata) pontosan 9:48-kor indul és 12 perc alatt ott van a 187-es busz.
Bővebben: delbudaisuskakor@gmail.com

ZÖLD OT, 2015
2015-ben Tokajban vár titeket a Zöld OT, a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek konferenciája.
Ideje: 2015. április 24-26.
A következő linkre kattintva megismerkedhettek a programtervvel!
https://docs.google.com/…/1uyEg8wUGLH289_hMtCV6deQTXuZ…/edit

„Haj REGE rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen”
(Szülés és születés élmény kisközösségek támogatásával)
Mikor első gyermekünket vártuk, megfogalmazódott bennünk az elképzelés, hogy minél természetesebb
körülmények között szeretnénk megszülni. Pont abban az évben alkották meg az otthonszülést szigorító
rendeletet, így hiába jártam a bábákhoz felkészítő alkalmakra, egy idő után kiderült számomra, hogy nem
fogok találni olyan bábát, aki ebben a helyzetben merne segíteni. Ez mellett saját félelmeimmel és
határaimmal is meg kellett küzdenem. Mivel nem tudtam elképzelni, hogy hozzáértők nélkül hozzam világra
gyermekemet, ezért hát maradt a kórház. Elmentünk családilag feltérképezni a lehetőségeinket, és
megnyugtattak minket, hogy lehetőség van apás szülésre, vannak alternatív vajúdást segítő eszközeik, és ha
mi olajozni, masszírozni szeretnénk, nem állnak utunkba, de a kórházi protokoll (gátmetszés, fekvő
helyzetben szülés gépre kötve stb.) azért fontos! Elhitettük magunkkal naivan, hogy van tehát esélyünk arra,
hogy a kórházban szakemberek felügyelete mellett tudunk majd szépen szülni. Sajnos nem így lett! A
szervezetem szép lassú folyamatba kezdett, ami az orvos szempontjából túl lassú volt. Folyamatos harc
kezdődött el közöttünk, hiszen neki az volt az érdeke, hogy a baba minél előbb kijöjjön a hasamból.
Ellenkezéseinket úgy fogadta, mintha 40 éves szakmai gyakorlatát vettük volna semmibe.
A hosszasan elhúzódó harc és a szülés (étlen és szomjan) nagyon kimerített, az izmokat is érintő hatalmas
gátsebem is begyulladt. Egy panel épület harmadik emeletén kellett a gyerekágyi osztályon 5 napot
eltöltenem. Az elítélő környezetben depresszió lett úrrá rajtam, ahogy visszagondoltam a szülésre, az a
gondolat erősödött bennem, hogy talán viselkedésemmel veszélyeztettem gyermekem életét. Úgy éreztem
magam, mint egy hadi rokkant, aki lélekben megtört, testileg meg csak vonszolni tudja magát. Olyan élmény
volt ez számomra, hogy átéreztem, ezt a harcot már szülés előtt kellett volna megvívnunk, hogy ne kórházba
kényszerüljünk a végén. Nem is csodálkoztam már rajta, miért van sok család, akik megállnak egy gyermek
születése után a családalapítással, miért szeretnének császárral szülni a nők stb. Eltorzult világunkba csak
torz körülmények között lehet becsöppenni!?
Szeretném megosztani mindenkivel a második gyermekünk (Juhász Rege Hajna) érkezésével kapcsolatos
élményeket, mely komoly elhatározást kívánt az egész családtól. Mikor megtudtam 2014 májusában, hogy
újból gyermekáldás elé nézünk, akkor az öröm mellett egyből egy rossz érzés is előkerült. Attila rám nézett,
és egyből tárgyilagosan kijelentette: „Nem szeretném, ha kórházban születne!” Nagyon örültem ennek a
mondatnak. Ezek után nem éreztem azt, hogy rákényszerítem a családomra a sok szervezést és utazást
igénylő alternatívát, hanem vállvetve fogjuk végrehajtani a tervet. A tervet nagyon sok ember segítette a 9
hónap alatt, akiknek most szeretnék megemlékezni tetteikről és köszönetet mondani nyilvánosan.
Az egész történetet ott szeretném kezdeni – melyre többen emlékezhetnek –, hogy 2014 áprilisában
páromnak megsérült az egyik keze. Mivel látszott, hogy a gyógyulása az egész nyarat érinti majd, ezért
felhívást tettünk közzé. Segítőket kerestünk, akik tudnak 2 hetet ránk szánni az életükből. Az eredeti terv az
volt, hogy én csinálom a kertet Attila helyett, a segítő pedig a háztartás vezetésében segédkezik. Májusban
azonban kiderült, hogy várandós vagyok, ennél fogva még jobban támaszkodtunk a kívülről kapott
segítségre. Szeretném név szerint is felsorolni őket:
5

Fejes Anett és édesanyja (Budapestről), Róka Emese (MAG-falváról tudott nekünk mesélni), Máté Gyopár és
Straub Erika (Varázshangyák közössége), Valkai István és Baja Krisztina (Kecskeméti MÁK mozgalom),
Németh Erika (Szolnoki Waldorf Iskola tanára), Fenyvesi Sarolta (Visnyeszéplak), Czicze Hajnalka és Plachi
Attila (Pandal Egyesület, Kóspallag) és Huberné Haraszti Cecília és férje, Ervin (Anasztázia közösséget
kereső természetgyógyászok).
Szeretném nekik megköszönni mindazt, amit magukkal hoztak szerény hajlékunkba, amit két hét alatt
megosztottak velünk magukból és a sok segítséget, amit ezen felül nyújtottak. Felbecsülhetetlenül értékes
emberekkel ismerkedhettünk meg személyükben, és mint a cím is sugallja, többük valamilyen közösséget is
képviselt.
A nyár folyamán próbáltunk utána járni az alternatív szülési lehetőségeknek. Sok ember javasolta Vincze
Felíciát, aki az országban egyedülálló módon létrehozott egy születésotthont Hódmezővásárhelyen. Hamar
elvetettük ezt az ötletet, hiszen Hódmezővásárhely tőlünk nagyon messze van, és a tömegközlekedés is rossz
abba az irányba. Aztán, mivel nem találtunk mást, mégis visszakanyarodtak gondolataink ehhez a ponthoz.
Annyira nem akartunk kórházban szülni, hogy minden erőnket végül arra összpontosítottuk, hogy legalább
megpróbáljuk a lehetetlent.
Felvettük Felíciával a kapcsolatot, és családilag elutaztunk, hogy megnézzük magunknak az általa felkínált
szolgáltatást, magát a helyet. Itt kell megemlítenünk Fábián Imrét, aki a Nagyszékelyi Hírmondóban felhívta
a lakosság figyelmét, hogy előzetes egyeztetéssel bárkit elszállít a megadott helyre útiköltség árában, mert
nagyon szeret vezetni. Hát mi elég jól kihasználtuk ezt a lehetőséget. Nélküle ezt a távolságot nem tudtuk
volna ilyen sokszor áthidalni. Köszönjük Imre!
Az első találkozás Felíciával nagy hatást gyakorolt ránk, tudtuk, hogy ezt kell választanunk. Mivel ez nem
egy bentlakásos otthon, ezért a másik kulcskérdés a szállás volt az utolsó 3-4 hétre, amikor már hetente
kellett vizitre járni. Felvettük a SZÖSZ közösséggel a kapcsolatot, és szállás után érdeklődtünk. Nagy
Tamásék éppen fel tudták ajánlani felújított, de még berendezetlen tanyájukat, és mivel ez a mi nagyszékelyi
komfortfokozatunknak megfelelt, ezért elfogadtuk a felajánlást.
Karácsony után családilag költöztünk le tehát Ópusztaszerre, úgymond szülési szabadságra. A SZÖSZ
közösség ott létünk alatt nagyon sok segítséget nyújtott. A szállás, a vizitekre történő bejutás, bevásárlások, a
születésotthonba történő bejutás szüléskor és hazaszállítás szülés után, és ami a hab a tortán volt, hogy még
komatálat is szerveztek nekünk egy hétig. Tamást és családját áldja meg a jó Isten minden jóval. Köszönjük a
SZÖSZ minden tagjának az önzetlen segítséget, hiszen volt, akivel most találkoztunk először! Nem tudom,
lesz e lehetőségünk viszonozni ezt a páratlan odaadást, amivel náluk találkoztunk. Hála Istennek részt
vehettünk náluk a regölésen, így legalább ezúton erősíthettük őket, hogy kívánságaik biztosabban célba
érjenek.
A szülés egy feledhetetlen élmény volt a kórházi élményekhez viszonyítva. Bábáim nem sürgették a
folyamatot, türelmesen figyelték a természet lüktetését bennem, és az érzéseimre hagyatkozva segítettek,
amikor kértem. Akkor és ott minden értem és a gyermekért történt, amit manapság az ember már nehezen tud
elképzelni, de azért hamar hozzá tudnék szokni. Elképzelem, hogy hol tartana az emberiség, ha ilyen
odafigyelést és megbecsülést érezne minden nő. Mennyire bátorítólag tudna ez a közeg hatni az emberre, és
hogy milyen erők tudnak ilyenkor felszabadulni, azt nem lehet leírni szavakkal. A szülés után négy órával
már a szállásunkon voltunk, és nagy megnyugvás volt, hogy nagyobbik lányunkkal együtt térhetünk
nyugovóra. Köszönjük mindazt a jót és különlegeset, amit megélhettünk veletek és általatok. Drága Felícia és
Rita. Köszönjük diszkrét és bátorító jelenléteteket a szülés idején.
Köszönöm a családomnak, hogy támogatták és aktívan részt vettek tervünk kivitelezésében. Attila édesanyja
például leutazott Ópusztaszerre, hogy segíthessen a szülés előtti és utáni hetekben.
Köszönöm Attilának, hogy szeretettel vesz körül, hogy végig velem volt a szülésnél, és hogy 3 éves
leányunkkal együtt sok házimunkát átvállalt erőn felül a gyerekágyi időszakban.
Köszönetünket fejezzük ki a Nagyszékelyi KÖRTE közösség minden tagjának és minden velünk
szimpatizáló falubelinek, hogy segítettek minket, aggódtak, érdeklődtek, imádkoztak értünk távollétünkben.
Külön megemlíteném Nyéki Gábort, aki etette háziállatainkat, fűtötte a házunkat, és a Brandner családot,
akik a postánkat átvették, befizették csekkjeinket és hazaérkezésünk után pedig komatálat szerveztek nekünk.
Köszönöm Istenem, hogy ennyire szeretsz minket, hogy ezt átélhettük segítségeddel, és erősítetted hitünket
általa. Imáink hatására a felmerülő akadályokat elgördítetted mindig utunkból.
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Köszönjük a sötét oldalnak, hogy kételyeket, rossz, vészjósló álmokat kaptunk, mellyel dolgoznunk kellett.
Próbára tette hitünket, de végül meg is erősítette azt!
Utólag végig gondolva úri huncutságnak tűnik, hogy szinte folyamatos megbecsüléstől övezve élhettem meg
a várandóságomat és gyermekem születését. Megélhettem egy olyan felemelkedést, amit manapság a
futószalagok korában kevesen mondhatnak el. Ez egy igazi közösségi élmény volt, melynek sarokköveit a Jó
Isten helyezte le.
Bócsó Renáta
Nagyszékelyi KÖRTE tagja
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