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Matekfelméro helyett

P

ontosság, következetesség, összpontosítás, kitartás, egyenesség,… Én ezt tanultam a matekórákon. Mielőtt gyorsan
megkérdeznéd, hogy hova jártam, mert a sok
művelet, egyenlet, mértanfeladat elől inkább te
is odamenekülnél, megnyugtatlak, mi is oldottunk belőlük eleget. Sőt néha, túl sokat is, de
jól jött az nekem!
Mesélek néhány apróságot, hogy jobban megértsd, mire gondolok.
Életem első matek négyesét, azért kaptam,
mert az egyik mértan tételt nem tudtam szó
szerint felmondani, hol a szavak sorrendjét cseréltem fel, hol kihagytam egy egyszerű kötőszót. Körülbelül tudtam én, de ez a
matektanárnak nem volt elég. A pontosság elengedhetetlen!
„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a
csillag megy az égen… úgy érdemes” – jutnak
eszembe a költő szavai. Ha már csinálunk valamit, az legyen pontos.
Emlékszem mértanórákon sem volt mindegy, hogyan készítettük a rajzot a feladathoz.
Volt, hogy többször át kellett javítani
ugyanazt az ábrát. De megérte, hiszen
egy jól elkészített rajz, fél megoldás.
Legkevésbé a matek dolgozatoktól féltem. Nem azért, mert egy
matekzseni lennék, de tudtuk,
hogy aki rendszeresen dolgozott, minden órán, azzal nagy
baj nem lehet. Hisz a matekot
egyik napról a másikra nem lehet megtanulni, azt huzamosabb ideig kell gyakorolni.
Legyen egy jó alap, aztán
minden nap hozzáépíteni, alakítani, javítani. Ha valami
nem ment, kértünk segítséget,
de a feladatokat mindenki saját
maga kellett megoldja. Volt, aki
egyszerűen valamelyik társától
lemásolta a házit. Amikor erre
rájött a tanár, kész volt beállítani
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már az órák megkezdése előtt, összeszedni a füzeteket, és
ellenőrizni a házit, hiába az órarend szerint csak az utolsó lett volna a matek.
Volt, hogy néhány feladat kifogott rajtam. Sehogy sem
tudtam megoldani. Megjártam azt is, hogy ugyanannak a
feladatnak a többszöri megoldása többféle eredményhez
vezetett. Néha kétségbeestem és feladtam, de ha sikerült
lenyugodnom és újra a feladatra összpontosítani a kitartó
munka meghozta gyümölcsét.
Szeretem a matekban azt, hogy nincs kétértelműség:
az 5+3 mindenhol 8. Olyan nincs, hogy majdnem 9.
Nem tudom, hogy te milyen matekos vagy, de nem is
kell mindenkinek ugyanabban a tantárgyban jónak lennie.
De azt tudom, hogy Isten gyermekeiként elengedhetetlen életünket pontosan a Biblia útmutatásai szerint élni
következetesen. Fontos kitartóan, nagy összpontosítással
követni Jézus parancsait és őszintén, egyenesen megélni
a hívő életet, hogy a mennyben a Nagy Vizsgán a Mesterek Mestere dicséretében részesüljünk.
Kívánok áldott és örömteli gyakorlást még a matekórákon is!

Ha vakáció,
akkor nyári missziós hét!

A

nyári vakáció elején, júniusban kedves amerikai barátaink látogattak meg minket Nyárádszeredában. Már néhány éve járnak kis városunkba,
szívesen jönnek, hogy találkozzanak szomszédainkkal
és azokkal a gyerekekkel és tinikkel, akiket megismertek az elmúlt években.
Jól kihasználtuk az együtt töltött időt: délelőttönként gyerekprogram volt, délutánonként meglátogattunk néhány családot és esténként pedig részt vettek és
szolgáltak az istentiszteleteken a hozzánk tartozó kis
gyülekezetekben (Nyárádmagyarós, Kis-Adorján, Nyomát).
Minden alkalommal érdekes programot állítanak
össze, ezúttal is sok érdekességgel, meglepetéssel készültek. Csoportjátékokkal kezdtük az alkalmakat,
majd sokat énekeltünk és meghallgattuk a bibliai törté-

netet, amit Sharon és Glenda adtak elő. A végén pedig érdekes kézimunkát készítettünk (pillangófestés,
könyvkészítés, gyöngyfűzés, stb.), amit minden résztvevő haza vihetett.
Nagyon szerették a gyerekek ezeket az alkalmakat (kb. 28-30 gyerek volt minden nap), újak is jöttek, akiket most ismertünk meg.
Pénteken estére, a záró alkalomra meghívtuk a
szülőket is. Sharon, Glenda és John elmondták, hogy
mit tett Jézus az életükben, azután a gyerekcsoport
előadta, amit azon a héten tanultak, köztük egy angol éneket is (Tell me a story of Jesus). A végén pedig süti és hűsítő mellett beszélgettünk.
Kedves emlék marad ez a hét számunkra, de főleg
annak örülök, hogy sokan hallották az Evangéliumot!
Sallai Mária, tanító

Nyárádmagyarósi és Nyárádszeredai gyerekek írásai a következő szavak alapján:
Barátok, Jézus, Öröm/vidámság, Kereszt, Bűn
Boldog vagyok, mert Jézus barátokat adott nekem.
Meghalt a keresztfán, így vette el az én bűnöm!
Minden este megköszönöm Jézusnak,
Hogy értem is meghalt és elvette minden bűnöm.

Kereszten halt meg Jézus a mi bűneinkért,
Hogy mi, gyerekek és felnőttek boldogok legyünk.
Gálfi Levente (10 éves)

Nagy Ingrid (9 éves)

Lőrinczi Imola (13 éves)

Völgyi Timi (11 éves)

Parajdi Edina (9 éves)

Szeretetednek Geometriája
Istenem, segíts, hogy nagy alázattal
Keresztemet minden nap elfogadjam,
És ne rettentsen meg soha
A szenvedések zúgó árja,
Hisz Nálad a mérték tökéletes
És sohasem téved
Szeretetednek geometriája.
Venyercsán László
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Jézus szeret minket,
Mert megbocsátja bűneink.
Életét adta értünk,
Ezért nagyon boldogok lehetünk.
Jó barátunk is Ő,
Minden bajban segít Ő.
Szeret minket és nem hagy el.
Fogadd be Őt a szívedbe
És akkor felmehetsz a Mennybe.

Jézust keresztre feszítették a gonosz emberek és elvette bűneinket.
És adott barátokat nekem és most boldog vagyok!
És a barátaim is boldogok.

Köszönöm, Jézus, hogy minket,
Gyerekeket: fiúkat, lányokat
Megmentettél a bűn fogságából!
Meghaltál a kereszten, hogy
Vidámak legyünk!

Sallai Jakab lp., Nyárádmagyarós

Számok

M

ilyen lenne az élet, ha nem lennének számok? El sem
lehetne képzelni. Nem lenne matekóra, sem matektanár, képletek, szorzótábla, nem tudnánk ki hány éves, hányadikos. Nem lenne sem naptár sem óra, sem pénz. Vagyis teljes
zűrzavar lenne, még a mobilod sem használhatnád. Továbbá
házszámok, postai irányítószámok, közlekedési eszközök száma, sorszámok, és az, amit az ellenőrzőbe írnak, számtalan
szám. Nem is gondoltad ugye, hogy az életedet ennyire meghatározzák a számok.
Amikor megszülettél, megmértek, hogy hány centi és hány
kiló vagy. Szüleid elkezdték számolni a heteket, már mielőtt a
világra jöttél. Majd te is kezdted számolni először az ujjaidat,
majd a gyertyákat a tortáidon, és hogy hányat kell aludni karácsonyig. Milyen okos ember volt, aki feltalálta a számokat!
Vagy talán számolás mindig is létezett, mióta a világ. Isten
1 kertet készített, benne 2 ember, 4 folyó… A biblia is tele van számokkal, nem csak a részek és a
versek számaival, hanem évszámokkal, történelmi és népszámlálási adatokkal. Az egyik könyvet úgy is nevezzük, hogy Számok
(Mózes 4. könyve). Bizonyos számoknak még szimbolikus jelentésük is van.
A babiloniak több mint háromezer éve osztották 360
egyenlő részre a szöget mérő kört. A 360-as szám a babiloni kozmológiából ered. Amikor szöget mérünk, akkor
a Biblia előtti korok csillagászainak nyelvét használjuk.
Alapvető matematikai műveletekkel is találkozunk a
bibliában. 4Móz 1-ben megszámolták a törzseket, és
összeadták a számokat. 3Móz 27,18 beszél kivonásról,
majd a 25,8 szorzásról:

„Számlálj azután hét szombat-esztendőt, hétszer hét
esztendőt, úgy hogy negyvenkilenc esztendő legyen.”
Tudtad-e, hogy az ókorban nem voltak számjegyek, hanem csak szavakat írtak (pl. egy, kettő…).
Az ékírásos időben vonalakat használtak. A függőleges vonalak jelentették az egyszámjegyűeket, a vízszintes a tízeseket, és volt jel a százasnak és
ezresnek is.
A görögök az ábécé betűivel jelölték a számokat.
Az első kilenccel az 1-9-et, a következő kilenc betűvel 10-90-ig. (Innen ered a szavak és nevek számértéke.)
Van egy másfajta számolás is, amire szintén a
Biblia tanít, hogy jól számláljuk napjainkat (Zsolt
90,12). Jól számolsz, ha számolsz Istennel, és az
élet rövidségével, ha felszámolod a bűneidet és rossz
szokásaidat, ha számíthatsz és az örök életre. Így
lesz jó az eredmény. Végezd el ennek a próbáját az
életeden!
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A kincskereső akadályverseny
A

z őszi napsugár fáradtan kukucskált be
Kerek-erdőbe. A szokásos módon kezdődött a nap. Nyúl-papa sorban ébresztgette
mind a hat nyulacskáját, amíg Nyúl-mama
megterítette az asztalt. A finom reggeli után
készülődni kezdtek az erdei iskolába. Nyúlmama uzsonnát tett a tarisznyájukba. Mindegyikhez volt egy-egy kedves szava.
– Legyél ügyes és figyelmes! – mondta NyúlMáténak.
– Igen, mama! – kiáltott vissza Máté.
– Vigyázz Katára! – bízta Nyúl-Dórára a legkisebbet.
– Igen, mama! – kiáltott vissza Nyúl Dóra
és tappancson ragadta Nyúl-Katát.
– Legyél ma is kedves és szelíd! – csókolta
meg Nyúl-mama Nyúl-Sárát.
– Igen, mama! – és már szaladt is Sára a
többiek után.
– Legyél bátor, kicsikém, nem kell félned! –
bátorította Nyúl-Danit mamája.
– Igen, mama! – válaszolt Dani kissé álmosan, de határozottan igyekezett testvérei után.
– Nyúl-Samu, te csak akkor beszélj, ha kér-

Mesesarok
ovisoknak

deznek! – cirógatta meg Nyúl-mama Samu
homlokát.
– Igen, mama! – szólt Samu, és visszaszaladt az üregbe, hogy hátizsákjába becsúsztasson még egy répát.
Nyúl-mama mosolyogva figyelte Samut.
Integetett nyulacskáinak, és becsukta az
üreg ajtaját, majd hozzálátott szokásos napi munkájához.
Sorra érkeztek az állatok a Nagy-tisztásra és mindenki leült a helyére.A vén róka
tanító számolással kezdte. Ügyesen megoldottak minden feladatot, amit a tanító
kért. Csak Nyúl-Samu beszélgetett Móli
Mókussal. Nem is hallották, amint a tanító újabb feladatot mondott el.
– Mi a megoldás, Móli? – szólította fel a
tanító bácsi a beszélgető mókust.
– Nem tudom. – mondta megszeppenve
a kismókus.
– Ha egy káposztafejről leveszünk 4 levelet, és kosárba tesszük, egy másikról meg
leveszünk 3-at, és azt is a kosárba
tesszük, akkor hány levelünk lesz a kosárban összesen? Mi a megoldás, Samu? – kérdezte szigorú hangon a tanító.
– Hát! – mondta Nyúl-Samu, és közben
a füle tövét vakargatta, hogy eszébe jusson a helyes választ.– Hát, egy sem!
– Hogy? – kiáltott mérgesen a tanító?
– Egy sem, mert mindet megeszem! – válaszolta Samu határozottan, diadalmas arccal!
A többiek hahotázni kezdek
Samu válaszán, ő maga sem
értette, hogy mi olyan vicces
abban, amit mondott, hiszen
számára ez természetes volt,
ha a káposztafejről leveszik a
levelet, azt azért teszik, hogy
megegyék.
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– Szégyelld magad, te szemtelen nyúl! – szólt rá mérgesen a tanító. – Ezért

büntetésből nem vehetsz részt a kincskereső
akadályversenyben.

– Gyorsan, szaladj Dani, és hozz vizet a
patakból. – mondta Sára.

Samu szomorúan leült a helyére, vidám
szemei megteltek könnyel, és két fülecskéje
szomorúan lógott le kicsi pofiján. Szünetben
hiába vigasztalta Nyúl-Dóra, nem ért semmit. Nyúl-Sára, Nyúl-Máté, Nyúl-Dani és a
kicsi Nyúl-Kata is próbálta vigasztalni, de
nem sikerült nekik sem.

Dani felkapta a vedret, és már szaladt is
a patakhoz, amely ott kanyargott mellettük. Amint Dani megjött a vízzel, Sára óvatosan beleöntötte az üvegbe és a víz tetején
úszkált a mogyoró. Mire az utolsó cseppet
is beleöntötte Sára az üvegbe, a mogyorót a
víz kinyomta az üvegből.

Eltelt a nap. Samu meg sem várta a többieket, szaladt haza. Nyúl-mama sem tudta
megvigasztalni. Másnap reggel izgatottan készülődtek az állatok a kincskereső versenyre. Samu egy fa mögé bújva nézte az
eseményeket, amint a többieket a tanító csapatokra osztja. Nyúl-Kata észrevette Samut
és oda szólt csendbe neki.

– Ez az! – kiáltott valaki a fa mögül, de
csak a Nyúl csemeték tudták, hogy Samu
az.

– Pssssssz! – gyere velünk, nem mondjuk
meg a tanítónak. De Samu csak rázta a fejét,
és elszaladt egy nagyobb fa mögé, hogy senki
se lássa.

– Aki leghamarabb rátalál a kincsre, és a
kosár tele van makkal, ezt kell kiáltania:
„Megtaláltam a kincset!”, az a csapat lesz a
győztes – mondta el Uhu bácsi a szabályokat.

Elkezdődött a kincskereső. Az állatok különböző feladatokat kellett végrehajtsanak,
és így mehettek tovább, egyre közelebb ahhoz a helyhez, ahol a kincs el volt rejtve. A
kincs Uhu bácsi öreg zsebórája volt. Az első
akadálynál a térképet kellett megszerezniük. A térkép egy magas fáról lógott le. Egymás nyakába mászta az állatok, a
legnagyobb alul, a legkisebb felül volt. A
Nyúl csemeték hiába próbálkoztak, nem érték el a térképet. Szükségük lett volna Samura. Kata sírva fakadt, hiába
nyújtózkodott a térkép után, mert nem érte
el sehogy.

Lassan minden akadályon túljutottak. Az
utolsó volt még hátra. Egy kötelet kellett
fonni, és a tölgyfáról kellett makkot gyűjteni egy nagy kosárba. Valamelyik fa ágán el
volt rejtve Uhu bácsi zsebórája.

A csapatok nekiláttak a kötélfonáshoz.
Amint kész lett másztak is a fára. Hárman
a fáról dobálták a kosárba a makkor, hárman pedig a földről szedegették a makkot.
A Nyúl csapatnak csak 5 tagja volt. Samu
hiányzott. De ott bujkált a tölgyfák mögött
és nézte a többieket és szurkolt a testvéreinek. Lassan megteltek a kosarak, de a kincset senki nem találta meg.
– Nézzétek, a szarka ellopta a kincset! –
kiáltotta Samu kilépve az egyik fa mögül.

– Nézzétek, ott az a nagy kő, álljatok arra.
– suttogta valaki a fa mögül. De nem láttak
senkit. Sára megörült, mert megismerte Samu hangját. Máté és Dani gyorsan odavitték
a fa közelében álló követ, és ráálltak arra.
Kata elérte a térképet. Vidáman és gyorsan
mentek tovább a térkép utasításai szerint.
A következő akadálynál egy hosszú szűk
szájú üvegből kellett egy mogyorót kivenni,
amit oda kellett adni az üveg mellett ülő mókusnak. A mókus cserébe megmondta, hogy
merre kell tovább menni. Kata mancsa kicsi
volt, ezért ő próbálta kiszedni a mogyorót az
üvegből, de hiába, nem fért bele. Az üveg
mellett egy kicsi veder volt.

Valóban úgy volt. A szarka ellopta Uhu
bácsi zsebóráját. De amint meghallotta,
hogy Nyúl-Samu mit kiált, ijedtében elejtette az órát. A tanító mérgelődött a lopás miatt, és Samu miatt is, de el kellett ismernie,
hogy a kincset mégis ő találta meg. A győztes a Nyúl csapat lett. A tanító is megbocsátott neki. Tudta, hogy Samu ügyes nebuló,
de mindig körbeszaladtatta vele a Nagytisztást büntetésből, amikor rajtakapta,
hogy beszélget, vagy ha titokban elővette a
tarisznyájából a répát, és enni kezdte, ahelyett, hogy odafigyelt volna.
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Kiss Adina
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Barátaim a számok!

K

icsi koromtól érdekesek és
szimpatikusak voltak nekem
a számok. Már első osztályos koromtól próbáltam más nyelveken is az
anyanyelvemen (magyaron) kívül
megtanulni sorrendben őket, pl. románul, oroszul, franciául, németül, cigányul is. Részben sikerült is. Ha neked
is sikerült már, akkor gratulálok! ☺
A számokkal lehet játszani, mondókákat mondani, azért is szeretem ☺
pl.

1-2, mit tehetnék
3-4, a gyerekekért
5-6, mit adjak
7-8, ne várakozz
9-10, kezdjük is!!!

Ugye, milyen hamar meg lehet tanulni? ☺

Ilyen 1-2-re elkezdődött még 2000 körül a felekezet közti
misszió a gyerekek között Bibarcfalván, Baróton és a környező falvakban: Vargyason, Erdőfülében, Felsőrákoson, Szárazajtán, és Nagybaconban a roma gyerekekkel is. Isten
segítségével és kegyelmével az Ige magvát akartuk átadni
vagyis a gyermekek szívébe elültetni. Még nem lehet látni…
- hol?, kinél? fog kikelni – de hisszük, lesz belőle érett búzakalász. Tudtad-e, hogy a legkisebb búzakalászban is van 3040 búzaszem?
Az áldás Istennél van. A munkára mi vagyunk megbízva.
Újabb magvetéshez újabb gyermekek és újabb munkások
kellenek. Légy kész velünk imádkozni és segíteni. Az
Úr tegyen alkalmassá téged is a székelyföldi gyerekek megmentésében.
Mierlut Ica, Barótról

Nagybacon

Bibarcfalva
Bibarcfalva

Vargyas

Vargyas
Nagybacon
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Matematika - ma: tematika

V

Tiniknek

olt idő, amikor abban a hitben éltem, a matek a legfontosabb tantárgy a világon.
Ehhez képest 5-8-ban átlagosan
Kui Enikő
nyolcasom volt belőle, kilencedikben majdnem megbuktam, tizenkettőben tízessel zártam, majd egy felvételin
megint jól elszúrtam. A számításom nem jött
be, és ma nem bánom, sőt! Matekből azóta
nem vizsgáztam, ha nem számoljuk be elsős
meg másodikos srácaim teszteléseit.

év múlva már teljesen másként gondolkodtam.
Tudtam, miben vagyok jó, mit szeretnék az
életben leginkább csinálni, újra felvételiztem,
(máshova) és már ment minden, mint a karikacsapás.

Ez a bizonyítványom egyik oldala. A másik érdekesebb: 5-8-ban azt gondolta rólam a
tanárom: „Szilágyinak van feje, csak nem tanul”, kilencedikben egy másik azt „Szilágyi
csak véletlenül írt olyan jót a felvételin”, tizenkettőben meg szerencsémre megint más
tanárom akadt, aki azt kérdezte, „miért vagyok én abban az osztályban?” Vágjátok az
összefüggést, nem?

Bűneimre is ilyen megoldást kaptam. Én eltakartam, változni próbáltam, eltussoltam, letagadtam – Jézus meg az egészet kikérte a
fényre. Odavittem eléje, és eltörölte mindet. Erre nem számíthattam, és mégis ezt a megoldást kaptam.

Igen, ők gondoltak rólam valamit, én
meg elhittem, és láss csodát: annak megfelelően viselkedtem. Ilyen az ember. Ez lehet jó
hír, meg rossz is. Mert ha olyan tanárod
van, aki szeret és sokat gondol rólad, szárnyakat kapsz – ellenkező esetben az odavissza pikkeléstől páncélt is növeszthetsz.
És keserűen mondod: NEM ÉRDEKEL!

Van olyan – nem is egyszer – hogy eltervezel
valamit, és nem jön ki a számítás. A matematika /meg az élet/ már csak ilyen. Vannak feladatok, amelyekre több megoldás is van. A jó
megoldás néha az, amire először nem is gondoltunk.

Azóta mindig Istennel számolok. Bűnökkel
leszámolok, feladatokkal elszámolok, nyereséget számolok...
A többmegoldásos feladatok? Azok úgy kezdődnek, hogy melyik suli, milyen pálya, milyen
barátok, hová menjek inkább, ilyenek. Ti is tudjátok, ezek cseppet sem mellékesek. Számoljatok hát előre, számoljatok Istennel, bízzatok
benne, és tanuljatok ezerrel! A számításból ez
utolsó sem hagyható ki.

Na és a felvételi? Akkor meg fájt a
fejem. Ne vigyorogjatok rajta, tényleg
nagyon fájt. Otthon persze az ágyban
mindent megoldottam, de ez az én
bajom, nem? Nem sikerült a felvételim, és azt hittem, összedőlt a
világ. Nem lesz belőlem semmi, eltékozoltam az éveket,
mért nem tanultam többet,
igazuk volt anyuéknak, hogy
nem tanulok eleget, jöttek a
gondolatok meg a könnyek
özönével.
A történet másik oldala: azért felvételiztem oda,
mert nem láttam semmi
esélyt másfele, eddig csak
olyasmit tanultam. De Isten
kezében voltam, a felvételi
alatt is, és ezt is tudtam. Hiszen neki adtam magam! Egy
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Matekes idézetek
Tudóska
A matematika a tudományok királynője és a matematika királynője a számelmélet.
Carl Friedrich Gauss
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Arthur Cayley
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gja éppen
A matematikai intuíció lán
agyában. Meg
hogy pislákol a gyermek
tartani, hogy
kell erősíteni és fenn kell
ékenységre
fénye minden számtani tev
rávetülhessen.
Stanislas Dehaene
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A legnagyobb magyar matematikus

Bolyai Farkas és János
szobra, Marosvásárhely

Bolyai János
1802-1860
„A matematikához nem vezet királyi út”
mondta EUKLIDÉSZ a nagy görög matematikus II.
Ptolemaiosznak, Egyiptom királyának Alexandriában. Ezzel azt akarta mondani, hogy a tudást, a matematikai ismereteket áldozatos munka nélkül nem
lehet elérni. Hangyaszorgalom az alapja a mindenkori sikereknek. Ez a gondolat jellemzi a legnagyobb
matematikus életét is.
Bolyai János 1802 dec. 15-én látta meg a napvilágot Kolozsváron. Apját, professzor Bolyai Farkast, a
domáldi kisbirtokost Marosvásárhelyre hívják meg
matematika, fizika és kémia professzornak és 1804ben költöznek ide, ahol Farkas 52 évig, haláláig tevékenykedett. Ebben a városban cseperedik fel János.
Tehetsége már korán jelentkezik, de édesapja 9 éves
koráig nem foglalkozott vele. 13 éves korában olyan
matematikai tudásra tesz szert amelyekkel ma csak
egyetemisták rendelkeznek. Farkas arra számított,
hogy a fiát Gausshoz küldi tanulni, a matematika
akkori koronázatlan királyához, de anyagi lehetőségeik ezt nem engedik meg. Erdélyben ekkor nem
volt egyetem, a budapestit túl gyengének találta,
ezért apja Jánost a bécsi hadmérnöki akadémiára
íratja be. Kitűnő eredménnyel végez, de édesanya
közben meghal. Ő mint műszaki tiszt Temesvárra
kerül erődkarbantartó alhadnagyként.
1823 november 3-án irt levelében értesíti édesapját a világhírűvé vált felfedezéséről és hozzá fűzi:
„Semmiből egy új más világot teremtettem”.
Gausshoz küld egy levelet beszámolóként és véleményezés miatt. A matematika királya ezt nem méltatta válaszra, ami mély csalódást okozott neki.
Temesváron írja meg világhírű művének kéziratát
az „Appendix” (kiegészítés) címmel, amelyet az
édesapja Testamentum című munkája a kiegészítésének szánt. Többször betegeskedik, így Lambergbe
(Lvov) helyezik. Akkori munkája tervezetét bemutatta apjának , aki arra biztatja, hogy közölje a „Testamentum” mellékleteként. Ez 1831-ben jelenik meg.
Farkas fia munkáját Gaussal véleményezteti, aki is-

A marosvásárhelyi Bolyaiemlékmű.
A neve: pszeudoszféra.
Bolyai geometriáját érzékelteti.
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mét nagyon későn válaszol. János ezért úgy érzi magára hagyták és elsőbbségét elvitatják tőle. Közben Locsavszkij szintén ezzel
foglalkozik, de János rájön , hogy ezt nem tőle
lopták, hanem az orosz matematikus magától
jutott hasonló eredményre.
Súlyosan megsebesül, ezért János főherceg
beleegyezik nyugdíjaztatásába. 30 évesen Marosvásárhelyre vonul vissza Meghal édesapja
második felesége is, ezért visszavonul családi
birtokukra a féltestvérével, Gergellyel. Elzárkózik és matematikai kutatásokba kezd. Egy
kibédi kisnemes lányát, Orbán Piroskát feleségül veszi, de az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, majd az azt követő időszak miatt
felbomlik frigyük. A fiúk és kislányaik sorsát nem tudjuk.
Apja halála után vagyonát a marosvásárhelyi Református Kollégiumra hagyja. Magányosan él csak Gergellyel tartja a kapcsolatot.
Szőts Júlia egy kőműves - napszámos lánya
visel rá gondot.
1860 jan. 27-én hal meg de 29-én temetik el.
A kötelező katonai kíséreten kívül három vásárhelyi lakos kíséri el, amelyek közül az
egyik a szolgálója.
1911 jún. 7-én apját és fiát egymás mellé temetik a koponyacsontokon kívül az apai sírba,
ezzel elismerve együvé tartozásukat. Ezt az újra temetést a M.T.A. rendezte, amely csak
1868-ban ismerte el először Bolyai Jánost. A
koponyákat Hints Elek főorvos vizsgálta. Ma
a Bolyai múzeumba vannak kiállítva.
Az Appendixnél jelentősebb tudományos mű
nem származott magyar tollából.

Beküldték: Engel Tibor és Barabás Zoltán, tanárok

(Mennyei) Számításaink...
A kezdetekről…
2004 nyarán egy lelkes 12 tagú Sószórós
csoport missziózott a Homoródszentmárton
körzetéhez tartozó Székelyderzsben (Hargita megye). Naponta több tíz létszámú gyerekcsoport gyűlt össze a misszió alatt, nagy
érdeklődést tanúsítva az elmondott történetek, bibliaversek, énekek és játékok iránt. A
kezdeményezés folytatódott, így azóta heti
rendszerességgel tartunk gyermek/tiniórát
szerdánként.

A jelenről…
Lemorzsolódtak néhányan (pl. egyeseket a család tiltott el), de öt év után maradt 8-10 gyerek, aki hűségesen jár
gyermekórára. A kezdetek óta az akkori gyerekek mára már tinikké cseperedtek, a többiek 10 évesek.
Ez év júniusában részt vettünk a Székelyudvarhelyen megrendezett tinikonfin, augusztusban pedig Parajdon táboroztunk, a
Kisküküllő partján.
A gyerekek szívesen bekapcsolódnak a gyülekezeti szolgálatokba: szavalatot és bibliaverseket mondanak, énekelnek az Úr Jézus
dicsőségére és a gyülekezet örömére. Karácsonykor és húsvétkor ünnepi jelenetekkel
és előadással szolgálunk.
Megünnepeljük a születésnapokat, és videonézéssel egybekötött tálentumestet is tartunk. Ekkor az ügyességet és szorgalmat
díjazzuk azáltal, hogy a kijelölt időszakban
összegyűjtött talentumokat értékesíthetik a
gyerekek. Várva-várt alkalmak ezek.

A jövőről…
Jól szeretnénk mennyei számításainkat végezni, „mennyei képleteket” (isteni parancsolatokat, szabályokat) betartani, hogy
bejuthassunk majd – „számításaink” szerint,
Jézus által- a mennyországba. Nektek is ezt
kívánjuk!

Isten és a matek kapcsolatáról
beszélgettünk a gyerek- tiniórán.
Szereted a gyermekórát? Mi indít téged arra, hogy gyermekórára, ill. tini órára jöjj?
Mezei Ervin (15 éves): Igen, mert Jézusról tanulok, és jól érzem ott magam.
Orbán Jenő (14 éves): Igen, mert szeretek a jó Istenről és
az evangéliumról hallani.
Péter Dávid-Lajos (11 éves): Vágyom a történetekre.
Péter Mária-Magdolna (10 éves): Azért járok, mert Az Úr
Jézusról beszélgetünk és hallunk.
Péter Szabolcs (13 éves vagyok): Azért járok, hogy megismerjem az Úr Jézust, közelebb kerülhessek hozzá, és hogy
üdvösséget nyerjek.
Stamp Krisztina (16 éves): Én azért járok tini órára, hogy
többet ismerhessek meg a Bibliáról és Jézus tetteiről.
Dámó Efraim (11 éves): A kezdetektől járok, mert szeretek
a jó dolgokról hallani.
Mezei Zsolt (13 éves): A kezdetektől járok, mert Istenről tanulunk, és jól érzem magam.

Géza
Szabolcs

Lajos
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Tanultál már mennyei képletet?
Tudsz egy példát mondani?
Ervin: Tanultam már mennyei képletet:
pl. ne lopj, ne hazudj! Vagy: Hívj segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.
Efraim: Tanulok „képletet”. Próbálom
betartani Isten szabályait.
Zsolt: Isten parancsolatait úgy alkalmazzuk, mint a matekben a képleteket.
Mi jut eszedbe Istenről és a matekről?
Lajos: Isten segít a matekben.
Magdolna: Matekórán csak Isten segítségével lehet gondolkodni.
Szabolcs: A matematikában kiszámítok, Istenre számítok.
Van-e különbség iskolai matek és mennyei matek között?
Ervin: Van különbség, pl. Isten előtt egy bűn ugyanannyi,
mint ezer, ha nem bánjuk meg.
Hogyan egyeztető össze Isten és a matek?
Jenő: Például a matekben is van végtelen, és a mennyei
élet is végtelen.

Kell-e egy tini életében a „látás/rálátás”, ahogyan a matekben (térmértanban) is? Miért?
Honnan nyerhetünk ilyen látást?
Krisztina: Szerintem látni kell Isten parancsolatait,
tetteit. Mint a matematikában, a térmértanban is
van egy kulcs. Hogyha azt megkapjuk, megvan a
megoldás. Ugyanígy, ha Isten parancsolatait megfogadjuk, akkor nem megyünk a kárhozatba. Aki
megérti a „mennyei mateket”, az Isten előtt jó ember, és segíti azt az Isten. Fő, hogy bízzunk Őbenne.
Kérdezett: Máté Imola, gyermektanító

Jenő

Efraim

Magdolna

Ervin
Zsolt

A virág-kézimunkát beküldte: Bátori Emma

Levelek
A Harmatcseppek 2008. július-augusztusi rejtvényének
megfejtése: „Az Újszövetség a legjobb könyv, melyet valaha ismert vagy ismerni fog a világ. ” (Charles Dickens)
Helyes megfejtők: Boncidai Hortenzia – Szilágyperecsen,
Nagy Obed György – Szilágynagyfalu, Bátori Emma – Szentmihály.
Mind a hárman jutalomban részesültök. Gratulálunk! Jutalmatok postán érkezik!
Réka
ui: Ezentúl várom elektronikus formában is leveleiteket a
megfejtéssel a következő címre: megfejtes@yahoo.com
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Táborozás a Hargitán
Hétfalu és Brassó vidékéről 16 gyereket is vittünk táborozni. A beszámolók alapján nekik is nagyon jól telt. Voltak megtérések és megújulások a gyerekek között. Egy
amerikai csoport volt a fő szervezője ennek a gyerekturnusnak. Tőlünk Fülöp Dalma, Sinka Ildikó, Fiscaleanu Júlia, Borzási Péter és Borzási Dávid voltak, mint felügyelők
és tanítók. Nagyon sokszínű volt a tevékenység, amit a
gyerekek különös módon élveztek. Egy 14 éves fiúnak, aki
először volt velünk a táborba az volt a véleménye, hogy ennél jobban nem lehetett volna megszervezni a táborozást.
Hála az Úrnak, hogy a gyerekek táborozási költségének a
felét támogatásokból tudtuk fedezni. Köszönjük szépen
azon személyeknek a pürkereci, négyfalusi és brassói gyülekezetből, akik erre a célra adakoztak.

Hargita utótalálkozó Négyfaluban
Július 13-án délután 6 órától Hargita Utótalálkozót tartottunk Négyfaluban a diák klubban. Erre meghívtuk a táborozó gyerekek szüleit, rokonait és persze még másokat is a
városból. A gyerekek beszámoltak a táborozásról. Voltak, aki
bizonyságot tettek megtérésükről. Szépen énekeltek, furulyáztak, csengőztek és még doboltak is. A táborban többek között ezeken a hangszereken is tanulhattak.
Ez is nagyszerű lehetőség volt hinteni az igemagot a hétfalusi csángó emberek szívébe. „Add Uram, hogy minél több igemag jó talajra találjon és gyümölcsöt hozzon, Ámen.”
Sallai Mária

Rejtvény
(A rejtvényt beküldte: Sípos Sára, Szatmárnémeti)

Óriáskígyó az őserdőben
A háló az őserdőt jelképezi, melyben egy óriáskígyó rejtőzik. A kígyó csak vízszintesen vagy függőlegesen tekerőzik és nem érintheti, illetve nem
keresztezheti önmagát. A számozott négyzetek fákat jelképeznek, melyeket a kígyó teste kötelezően
kikerül. A számok azt jelölik, hogy az őket körülvevő négyzetekből hányban található a kígyókból egy
részlet. A hüllő fejét és farkát előre bejelöltük.
A rejtvények megoldása maga a kiszínezett haló. Ezt kivágva, lefénymásolva vagy egyszerűen átírva egy négyzethálós
lapra kell beküldened a jól ismert címre december 15.-ig!

Kincskereső!
A rejtvényben 21 kincs van elrejtve. Az
lesz a feladatod, hogy ezeket megtaláld.
Segítségedre lesznek a számozott négyzetek. A számmal jelzett négyzetekben nincs
kincs, ellenben azt jelölik, hogy a velük
szomszédos mezőkben hány kincs található.

