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– Mennyivel is tartozom? – fordult a dietetikus felé 
Mária. előhúzva köpenye zsebéből tárcáját. 

– Négyezer-ötszáz lesz. Régi ismerősöm a tulaj, így 
csak az anyagárat számolta fel. 

– Óh! – mosolygott hálásan Mária. – De kedves! Azt 
hittem, tíz alatt nem lesz meg. 

– Hát igen, az ilyen extra tortákért pofátlan árakat el 
lehet kérni – bólogatott Ildikó –, de a kapcsolatok is 
aranyat érnek! 

Mária elővette az említett árnak megfelelő bankje-
gyeket, és letette az asztalra. 

– Nagyon köszönöm, Ildikó! Óriási segítség volt! – 
hálálkodott Mária, majd szerényen hozzátette: – Márkó 
nagyon fog örülni neki! 

– Biztosan! Az egyik legkedvesebb betegünk volt! – 
szólalt meg Erika vékony hangja a monitor mögül. 

– Ha tudtok, akkor nézzetek fel! Négykor búcsúzunk 
Márkótól. 

– Nem ígérhetünk semmit! Kissé el vagyunk havaz-
va, de ha úgy van, akkor felnézünk – mondta Erika, 
majd gyorsan hozzátette: – Tegnap voltunk fenn, és 
akkor úgy-ahogy elköszöntünk tőle. 

Mária kihallotta a szavak mögött az egyértelmű ne-
met. Kicsit csalódott volt, de megértette a kolléganőit. 
Ők betegként tekintettek a kisfiúra, és köztük nem ala-
kult ki olyan erős kapcsolat, mint közte és Márk között. 

– Rendben van! – mondta jól bejáratott mosolyával, 
majd az ajtón kilépve elköszönt a dietetikusoktól: – 
További szép napot, csajok! 

(Folytatjuk) 

Kérdőív folyóiratunkról 
Lapunk a „jézusi tájékozódás folyóirata”-ként határozza meg önmagát, azonban szerkesztőségünk úgy véli, e 

jézusi tájékozódás nem nélkülözheti az olvasók körében végzett tájékozódást; főleg most, amikor lapunk további 
sorsának kérdése is felmerült bennünk. 

Az alábbi kérdőíven szeretnénk visszajelzést kérni Kedves Olvasóinktól, hogy megtudjuk, milyennek látják 
folyóiratunkat, és milyen irányban képzelik el jövőjét. Kérjük, segítse munkánkat az alábbi kérdőív online kitöl-
tésével: https://forms.gle/GFogPqadCbwoZF4Y7 (Lásd a honlapunkon kattintható formában!) 

Végső esetben papíron is visszaküldhető a kérdőív az alábbi címre: Bajnok Dániel, 1089 Bp., Reguly Antal 
utca 18. Határidő: 2021. december 31. A válaszadás önkéntes és névtelen. Minden Kedves Olvasónk visszajel-
zését hálásan köszönjük! 

Az ÉV szerkesztői 
http://ertedvagyok.hu/ 

gromonandras@gmail.com 

A kitöltő életkora (év): 
A kitöltő neme:    férfi – nő 
Tartozik-e Bokor-közösséghez? igen – nem 

* * * 
I. Milyennek látja most az ÉV folyóiratot? 
Kérjük, értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy meny-
nyire érzi igaznak magára nézve az alábbi állításokat 
az elmúlt néhány évre vonatkozóan! 
1. Rendszeres olvasója vagyok az ÉV-nek. …… 

(1: egyáltalán nem – 5: minden számot kézbe veszek) 
2. Alapos olvasója vagyok az ÉV-nek. …… 

(1: egyáltalán nem – 5: minden cikket elolvasok) 
3. Általában véve elégedett vagyok az ÉV-vel. …… 

(1: egyáltalán nem – 5: tökéletesen) 
4. Jellemzően ilyen formátumban olvasom az ÉV-et:…… 

(1: csak nyomtatva – 5: csak elektronikusan) 
5. Ilyen gyakran olvasom az egyes rovatokat: 

(1: soha – 5: mindig) 
Tanulmányok: …… Meditáció: ……  Interjú: …… 
Megemlékezés:…… Vasárnapi elmélkedések:…… 
Környezetvédelem: ……        Archívum:  …… 
Gyerekeknek (Moha-mese): ……  Egyéb: …… 

II. Milyennek képzeli a jövőben az ÉV-et? 
Kérjük, értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy meny-
nyire érzi igaznak magára nézve az alábbi állításokat 
a következő néhány évre vonatkozóan! 
1. Fontosnak tartom, hogy az ÉV nyomtatott 

formában is megjelenjen. …… 
(1: egyáltalán nem – 5: nagyon fontosnak tartom) 

2. Fontosnak tartom, hogy az ÉV kéthavonta  
megjelenjen. …… 

(1: egyáltalán nem – 5: nagyon fontosnak tartom) 
3. Fontosnak tartom az ÉV honlapjának fejlesztését.….. 

(1: egyáltalán nem – 5: nagyon fontosnak tartom) 
4. Vállalna-e Ön szerepet az ÉV működésének 

javításában? (aláhúzással jelölje) 
Saját írások beküldésével – Idegen nyelvű anya-
gok felderítésével – Idegen nyelvű anyagok ma-
gyarra fordításával – Informatikai szaktudással – 
A szerkesztőség munkájába való bekapcsolódás-
sal – Egyéb (lásd 6. pont) 

5. Amennyiben szívesen segít a fentiek bármelyiké-
ben, kérjük, adja meg elektronikus címét (e-mail), 
VAGY vegye fel a kapcsolatot a szerkesztőséggel! 

6. Mit olvas legszívesebben, illetve mit hiányol legin-
kább lapunkból? Min változtatna, hogy az ÉV job-
ban betölthesse küldetését? Írja meg nekünk!


