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Vannak a körülmények. Amik mindig vannak, és általában nem
optimálisak. Szerencsés esetektől eltekintve a dolgok nem men-

nek maguktól, hanem például a mi közreműködésünk is kell valami
megtörténéséhez. Vagyis teszünk dolgokat.

Amikor lehetne másként is – és majdnem mindig több lehetőség
merül fel –, de mi döntöttünk, akkor valami mellett és minden más
ellenében tesszük le a voksunkat. A támogató érvek mellett és az el-
lenérvek ellenére foglalunk állást. Figyelembe vesszük a körülménye-
ket, de mégis úgy döntünk és mégsem másként.

A Bibliában a mégse kb. 60-szor, a mégis közel 180-szor fordul elő,
ami jelzi, legalább ennyiszer jelenik meg valami dilemma, mérlegelés.
Elég egyszerű lenne azt mondani, hogy a kísértés ellenére hatvanszor
mond nemet és a nehézségek ellenére háromszor ennyiszer igent. Nem
mindig ez a helyzet, de az biztos, hogy meglepő döntésről van szó, ami
nem feltétlenül következik a körülményekből. Talán a meglepetéssel,
az irracionalitással több az igennél a mégis, a nemnél a mégse. Hiszen
valami mégis megtörténik, vagy mégsem történik meg - ez ámulatba
ejthet. Olykor kifejezett csodáknál jelenik meg a kifejezés, hiszen nor-
málisan más következne. Az életünk tele van meglepetésekkel, bizon-
nyal számos fura eseményt tudnánk hirtelen említeni, amikor rácso-
dálkozunk: milyen váratlanul alakult ez! Vagy akár saját magunkra
csodálkozunk: miért is pont ezt tettem; hogy lehet, hogy nem tettem
meg?

A meglepetés, a csoda mégis jelen van a világban, és mégsem borítja
fel azt. Csak egy kicsit, olykor...
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IGEN, VAGY NEM– MÁSKÉPPEN
Nyelvünk szépsége sokféle jelentésárnyalatot tesz lehetővé, amivel mondanivalónk kife-

jezőbbé válik. A „mégis”, vagy „mégse” magában hordozza az ellentmondás csíráját. Pl,
annak ellenére, hogy valamit megtehetnék, mégsem teszem meg. Vagy annak ellenére, hogy
nem kellett volna megtennem, mégis megtettem.
Megpróbáltam Bibliánk egy-egy történetét eszerint átfogalmazni, döbbenetes hatása van, hi-
szen világosan megfogalmazott igazságok, törvények teljesítéséről, vagy azok iránti engedet-
lenségről van szó.

A „Tékozló fiú története” (Lk.15,11-32.)
közismert, annak cselekményeit próbáljuk
meg a „mégis”, „mégse(m)” szóval társítani:
A fiúnak otthon mindene megvolt, mégse
érezte jól magát, elvágyott. Az apa tudta,
hogy még nem érett az életre, mégis kiadta
a vagyonrészét. A fiú messzire költözött,
vagyonát eltékozolta. Hogy mégse haljon
éhen, disznópásztornak szegődött, az álla-
tok eledeléből mégsem kapott. Ekkor mégis
magába szállt: Apám béresei bővelkednek
kenyérben, én itt mégis éhen halok.

Bár lezártam a múltat, mégis visszame- gyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám,
kiadtad a rám eső részt, mégis itt vagyok, vétkeztem az ég ellen és ellened, mégsem hívhatsz
fiadnak, lehetek mégis egy béresed? És elindult az apjához. Még távol volt, apja – bár látta,
hogy teljesen lezüllött, mégis megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta. A fiú
ekkor azt mondta: Atyám, vétkeztem az ég ellen és ellened, mégse nevezhetnek fiadnak. Az
apa mégis így szólt a szolgáknak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzza-
tok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vi-
gadjunk, mert ez az én fiam meghalt, mégis feltámadt, mégsem veszett el egészen, megtalál-
tatott. És vigadozni kezdtek.

Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a ze-
nét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mégis mi történik itt. Mire
a szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben
visszakapta őt. Ekkor az megharagudott és nem akart bemenni. De az apa kijött, és hiába
kérlelte, ő mégis ezt mondta apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem
szegtem meg parancsodat, és te mégsem adtál nekem egy kecskegidát sem, hogy mulathas-
sak barátaimmal. Amikor megjött, akit erkölcstelen tékozlása után mégis fiadnak tartasz, le-
vágattad neki a hízott borjút. Az apa mégis ezt mondta: Fiam, te mindig velem vagy, és min-
denem a tiéd. Mégis vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt, és feltáma-
dott, elveszett és mégis megtalálták.

- - -
A Mennyei Atya szeretetének fenti ábrázolásánál is többet tett Isten, amikor lázadozásaink

(ellene, sorsunk ellen, emberek ellen stb.), tékozlásaink (időnk, energiánk, kapcsolataink, stb.),
hűtlenségünk, bűneink ellenére gondoskodott megváltásunkról, helyreállításunkról, aho-
gyan Pál apostol beszél róla. Ez Neki került a legtöbbe… áldozatba.
„Mikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentele-

nekért. Hiszen még az igazért is alig halna meg valaki… Isten azonban abban mutatta
meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök
voltunk.” Róm 5,6-8.

Emil



3. oldalMutató

BcsKIE & BcsY's Men

Sporting life(is killing me)

Egyik nagy kedvenc zenészem Eric Clapton. 2006-ban J.J. Cale-vel adták ki
„RoadtoEscondido”albumukat,melynekegyikdalaaSportingLife.Akifeje-

zés félrevezető.Az „oldsporting life”, a régi sportoséletmódjelenesetbenazéjszakai
életet jelenti, adalpedigarról szól,hogymivelmármajdnemmindenkimeghaltaz
illetőbarátaiközül, így ittaz idejeazéletmódváltásnak.Adalüzenetepozitív,bárki-
csit blues-osan enervált az előadás mód, meg kell változni mielőtt már nagyon késő
lenne. Ehhez passzol aTrue Detective sorozat egyik mondata: „Természetesen lehet
úgyisélnünk,hogyvanegy-kétrosszszokásunk,deazsokatsegít,hanemgyűjtjük
bemindet.”(2.évad4.rész)

Így ötven felett én is próbálkozom a minél egészségesebb életvitellel. A mozgás,
sportolás terén van a legnagyobb kihívás. No meg persze az étkezés terén is lehetne
változtatni.Többfélecélkitűzésselpróbálkoztam, részsikerekről tudokbeszámolni.Va-
lami több kell– éreztem mindig. Nemrégen kaptam egy megkeresést, hogy vegyek
részt egy adománygyűjtő rendezvényen. Rendszeresen támogatom a Nemzeti Hal-
láskárosult Gyerekek Szövetségét (National Deaf Children’s Society), ők kérdeztek
meg, hogy lenne-e kedvem biciklizni egyet, idén júliusban Londonban, egy nagy esemény keretében. 100 mérföld, 160
kilométer lesza távés450 fontotkelleneösszegyűjtenemtámogatásként.Százezerkerékpárosrészvételevárható,azEr-
zsébetKirálynőOlimpiaiParkbólindulunkésaBuckinghamPalotaelőttleszabefutó.

No,ez jókiskihívásgondoltam.Azótapersze többszöreszembe jutott,hogyezőrültség, lehetetlenteljesíteni.Decél-
nakmindigolyatérdemeskitűzni,amiigazánembertpróbáló,nemolyat,amitcsuklóbóleltudszintézni.

Alegnagyobbkihívásazaprólékosépítkezés, lépésről lépésretervezniésmegvalósítaniatréningeket.Mindennapegy
kicsit. Nem lehet egy nap alatt, egyszerre leküzdeni a célt, önmagam. Le kell győzni a fáradságot és rávenni magam a
rendszeresmozgásra.Bicikliznimindig is szerettem,Békéscsabán is sokat tekertem.Winchesterben, jelenlegi lakóhelye-
men annyi a különbség, hogy jelentős szintkülönbségek vannak. Éppen olyan jó kis dombocskák vannak, amire felte-
kerni elég komoly kihívás és a környéken csak ilyen adottságok vannak. Hiába ajánlja az esemény kézikönyve, hogy
kezdjük az edzésprogramot valami laza tekeréssel, itt csak gurulni lehet és aztán felküzdeni magam egy meredek kap-
tatón. Az utóbbi időben elkezdtem lépcsőzni, a mellettünk lévődombon nagyon sok lépcső van, most naponta kopta-
tomőket.

Van is némi változás, már nem akarok elájulni a lépcsősor tetején. Ugyan-
akkor jómegélni, amitmindenrendszeresensportolóátél, azta felszabadítóér-
zést az izmokban, a tüdőben és a lélekben, hogy megint átszakítottam egy ha-
tárt,elértemegyújabbcélt,legyőztemasajátkorlátaimat.

Most még nagyon távolinak tűnik 160 kilométert letekerni, de ha arra gon-
dolok,milyencsodásérzésleszátgurulniacélvonalon,akkorazerőtad.

És ami még nagyon jó, hogy ezt nemcsak magamért teszem, hanem a hal-
lássérültgyermekekértis.

Nagy örömmel veszem, ha támogattok. Rendszeresen fogok tájékoztatni
benneteketa felkészülésemről. Ezt főkéntaFacebookon,Twitteren, Instragamon
tudommegtenni,dee-mailbenisszeretném.Hapárbiztatószóvalsegítetek,azis
nagyon jólesik, ha pedig valaki adományt is szeretne adni, annak is meg van a
lehetősége.

Lehet ezen a linken https://www.justgiving.com/fundraising/istvan-szikora
közvetlenül támogatást küldeni vagy ha perselyben gyűjtitek és később elküldi-
tekazisjó.Nagyköszönettel

Iska

https://www.justgiving.com/fundraising/istvan-szikora
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Interjú Jonathan Buckleyval
Szia Jon. Mondanál magadról pár szót?

Amikor az újság az olvasó kezébe kerül, már 34 éves leszek. Nem is értem,
hogy lettem ilyen öreg? Angliában, azon belül Sheffieldben élek felesé-
gemmel, Teresa-val és 7 hónapos fiammal, Alfieval. Szeretjük Istent, szere-
tünk sétálni, régi és új barátokkal találkozni. Hobbijaim a futás, biciklizés
és alsóbb osztályú focimeccsek nézése.

Megosztanád velünk mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a KIE mozga-
lommal? Miért fontos a KIE számodra?

2011-ben találkoztam először KIE-sekkel. Az akkori
gyülekezetem egyik tagja a YMCA White Rose
képviselője volt. Éppen kerestek valakit, aki segít-
ségükre lehet a gyülekezet tagjait lelki megújulás-
hoz segíteni, illetve a helyi gyülekezetekkel kapcsolatot kialakítani. Kap-
csolatba kerültem ennek a KIE csoportnak a vezetőjével, és ahogy mond-
ják a többi már történelem.

Ha jól tudom nem régen munkahelyet váltottál. Milyen az új munkád, mi
a különbség a két állás között?

Valóban ma már a Sheffield-i Metodista Egyházban
dolgozom. Több mint hatvan metodista gyülekezet
van a környéken. Én a helyieket segítem az ifjúsági
- és gyermekmunkában; önkéntesképzéssel, tábo-
rok szervezésével, felekezetek közi együttműködés
kialakításával, gyermekeknek, fiataloknak és mun-
katársaknak való programok szervezésével foglal-
kozom.
Élvezem, hogy különböző helyeken járhatok és találkozhatom új emberek-
kel egész Sheffieldben, megláthatom, hogy a helyiek mit is csinálnak a sa-
ját környezetükben. Mindig is inspirált, ha olyan személyekkel találkozom,
akik elhivatottsággal végzik a heti rutinjukat, mindezt kitartással.
Sok hasonlóság van a mostani és az előző munkámban, helyi gyülekeze-
tekkel dolgozom együtt, bátorítva és támogatva helyi fiatalokat.

Milyen programokat kínáltok fel a fiataloknak? Mit gondolsz, milyen
problémákkal küzdenek manapság a fiatalok Nagy Britanniában, akik a
környezetedben élnek?

Sok gyülekezet iskola utáni nyitottház programot biztosít fiataloknak hét-
köznapokon vagy péntek esténként. Számos ifjúsági munkás látogatja a
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helyi iskolákat, hogy úgynevezett „ebéd klubot”, Christian Union találko-
zókat szervezzenek, mentor programban lehet részt venni vagy hátrányos
helyzetű gyerekeknek ajánlanak fel segítséget.
Nagyon sok fiatal súlyosbodó mentális problémákkal küzd. A mai fiatalo-
kat sok stressz éri, sokan úgy érzik elvárásoknak kell megfelelniük kinéze-
tük, viselkedésük kapcsán, hogy a kortársaikhoz hasonlítsanak vagy ép-
pen, hogy különbözzenek tőlük. A mobiltelefonok elterjedésének egyik kö-
vetkezménye, hogy nem lehet elvonulni, elrejtőzni, ez is folyamatos fe-
szültséget teremt a fiatalokban.
A foglalkozásokon igyekszem lehetőséget adni a fiataloknak, hogy kiad-
hassák magukból a feszültséget és csak úgy ellegyenek.

Önkéntes munkát végzel és különböző adománygyűjtő programokban is
részt veszel, többféle szervezetet támogatva így. Mi alapján döntesz,
hogy kit támogatsz, mi motivál abban, hogy segíts másokon?

A Szentírás szerint Isten teljes szívéből szereti az szegényeket, az elesetteket
és nagyon rosszul érinti, ha méltatlanul bánnak velük. Mint az Ő egyháza,
nekünk is az a küldetésünk, hogy a rászorultak felé forduljunk, támogas-
suk őket és a társadalom igazságtalanságait szóvá tegyük.
Senki ne értsen félre, Isten mindenkit egyformán szeret, úgy gondolom
azonban, hogy Ő különös módon tekint a magányosokra, a kivetettekre, a
szegényekre és azokra, akik a társadalom perifériájára kerülnek. Őket a vi-
lág gyakran megveti, de Isten különlegesnek látja őket. Szerethetőknek,
emberi lényeknek, akik az Ő képére lettek teremtve. Ez az én motivációm,
hogy másokat segítsek.

Mit gondolsz a kihívásról és a kudarcról, mi a tapasztalatod?

Uram, adj több merészséget, hogy többször tudjak elbukni! Mi britek arról
vagyunk ismertek, hogy olyan tartózkodók, óvatoskodók, kockázatkerülők
vagyunk … de én azt kívánom, hogy több kihívást tudjak vállalni és hogy

minél több kudarcélmé-
nyem legyen!
Igyekszem emlékeztetni
magam arra, hogy a ha-
lálos ágyamon majd sok-
kal inkább lesz lelkiisme-
ret furdalásom azon koc-
kázatok és kihívások mi-
att, amiket nem mertem
bevállalni, azokhoz ké-
pest, amiket vállaltam és
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a kudarcok miatt, amik azokból
következtek. Egy szó mint száz,
hogyan érnél el változást, ha még
csak ki sem próbálod. Uram,
hadd valljunk többször kudarcot!
Milyen érzés, amikor sikeres
vagy, amikor egy célkitűzésedet
teljesíteni tudod?

Ilyenkor csak az alvásra tudok
gondolni! Valamint büszkeséget

és magabiztosságot érzek. Számos teljes- és félmaraton van mögöttem,
mindig büszke voltam magamra, amikor megcsináltam. Aztán már a kö-
vetkezőre gondoltam.

Thomas A. Edison azt mondta: „Nem vallottam kudarcot. Csak 1 0 000
módját találtam annak, hogy hogyan nem fog működni.” Nehéznek ta-
lálod, amikor nem tudod elérni a célodat? Származhat bármiféle előny a
kudarcból?

Nagyon sok haszon származhat a kudarcból. Nagyon sokmindent természe-
tesnek veszünk, csak azért, mert már valaki korábban kipróbálta és nem
járt sikerrel. Úgy vélem a leghasznosabb dolog, ami a kudarcélményből
származhat, az az, hogy mit tanulhatunk belőle. Szerintem erre mindig
emlékeztetnünk kell magunkat, amikor nem sikerül valami. Teljesen ter-
mészetes, hogy letörtek vagyunk, amikor valami nem sikerül, vagy amikor
nem úgy mennek a dolgok, ahogy megszoktuk. Lehetőséget kell adnunk
magunknak, hogy feldolgozzuk ezeket az érzéseket és amikor túl vagyunk
rajtuk, akkor visszajelezni mi is történt, és megfogalmazni, hogy mit is ta-
nultunk ebből.

Megosztanál velünk egy történetet, amikor egy kihívást vagy kudarcél-
ményt pozitívnak vagy elviselhetetlennek találtál?

Végzős voltam az egyetemen és az akkori barátnőmmel eljegyeztük egymást.
Hat hónappal később, Thaiföldre, Phuketbe utaztam, hogy egy keresztyén
misszióban töltsek el hét hónapot (ez tudvalevő volt, mielőtt az eljegyzés
megtörtént). Mindketten – én legalábbis ezt gondoltam – alig vártuk,
hogy újra találkozzunk az Egyesült Királyágban és elkezdjük tervezni az
esküvőnket, azonban a hazaérkezésem követő egy hónapon belül a
mennyasszonyom szakított velem és az esküvőből nem lett semmi. Ez volt
a legszomorúbb időszaka az életemnek.
Ebben az időszakban jobban megtanultam Istenre bízni magamat. Vissza-
tekintve voltak dolgok, amiket ma már másként tennék.
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Hat hónappal később találkoztam Teresa-val, aki 18 hónap múlva a felesé-
gem lett. Azóta megszületett az első gyermekünk, akit teljes szívünkből
szeretünk. Az egymás iránt érzett szeretetünket azzal tudjuk kimutatni,
hogy a másikra bízzuk, hogy elfogadja-e a szerelmünket vagy elutasítja
azt. Remélhetőleg, Isten is úgy akarja, hogy az utóbbi sosem fog megtör-
ténni. Ebben van valami nagyon evangéliumszerű is. Isten felajánlja az
embernek a lehetőséget, hogy elfogadja az Ő szeretetét, miközben teljesen
egyértelmű kell legyen, hogy megadja a lehetőséget nekünk, hogy eluta-
sítsuk azt.

Azt hiszem, hogy ti vagyok az
egyik legboldogabb család a
Földön, hogy van egy kisfiatok,
Alfie. Mit jelent neked apának
lenni? Hogyan változott meg az
életed mióta ő megszületett?
Milyen nehézségekkel néztek
szembe a gyereknevelés során?
Hogyan teszi boldoggá az éle-
teteket?

Az utolsó kérdéssel kezdve Alfie
nem tesz semmit, hogy boldoggá
tegyen bennünket. Önmagában
azzal, hogy létezik, úgy ahogy
van, ő Alfie, mi már boldogok
vagyunk. (Teológiai megközelí-

téssel, az egy jó kérdés, hogy mi Istent boldoggá tudjuk-e tenni pusztán a
létezésünkkel.) Ahogy növekszik majd, én azt szeretném, ha Alfie Alfie
maradna. Nem akarom őt megváltoztatni, nem akarom, hogy olyan le-
gyen, mint a laza csávó az utcából, hogy foci drukker legyen belőle, esetleg
egy kockafejű programozó, vagy valami nagyokos, egyszerűen azt szeret-
ném, ha ő önmaga lehetne.
Ez jelenti apának lenni. Már nem tudom elképzelni milyen is volt az éle-
tünk Alfie megszületése előtt. Elég furcsának hangozhat, de egyvalamiben
nem változott meg az életünk. Ugyanazt a rutint csináljuk, mint korábban
– munka, templom, baráti és családi látogatások, futás, meccs és sportné-
zés, bármerre járunk vagy bármit csinálunk Alfie velünk van és ő is részese
a történéseknek.

Iska

Az interjú első, bővebb változat angol és magyar

nyelven elérhető a kie.hu/bekescsaba/uj
sag oldalon!

http://kie.hu/bekescsaba/mutato
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A balatongyöröki küldöttgyűlés

Mint minden évben, most tavasszal is megrendezésre került az
országos KIE küldöttgyűlése május 19-én, ezúttal Balaton-

györökön, a Sóvárban. A gyűlés időpontja pont egybeesett a Csen-
des hétvégével, tehát aki akart és igényt érzett egy kis elcsendese-
désre, maradhatott a hétvége további részére. Békéscsabát a helyi
elnök, Boldi, és a titkár, jómagam képviselhettük.

A gyűlést egy rövid áhítattal és énekléssel kezdtük, majd lezajlot-
tak a beszámolók az elnöktől, admintól, Sóvár titkártól valamint a
pénzügyekről. Ezután a szokásos módon átnéztük a költségvetést és
a közhasznúsági jelentést, elvégre az ilyen száraz dolgokon is túl kell
esni. Ezt követően talán egy kicsit színesebb téma következett, a
csoportok és munkaágak beszámolói, ahol mi is elmondhattuk, mi-
lyen az élet a békéscsabai KIE-házban. Később megválasztottuk az új
választmány tagjait, ugyanis elég sok mandátum járt le. Az ebéd
után Boldival még az új választmány első ülését is volt alkalmunk
végighallgatni, majd visszaindultunk Békéscsabára.

Dominik

Az új választmány:
elnök: Buzás Erzsébet Hugi
alelnök: Prőhle Orsolya
kincstárnok: Zalán Péter
választmányi tagok:

Fábián Péter
Horváthné Soproni Réka
Marton Tamás
Menczinger Tamás
Székely Ágota

póttag: Grünwald Dávid
ellenőrző bizottság:

Hallgató Tamás
Kocsor Ágnes
Lackner Kristóf
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Mégis van élet és van tovább!

2015. év elején, amikor megalakult a Békéscsabai Y's Men klub és azon
belül a Foltvarró Kör, akkor nagyon lelkesen indultunk.

Voltak terveink, elképzeléseink. Ahogy az életben lenni szokott, a ta-
gok életében változások történtek, ami miatt a létszámunk egyre csak
fogyott. Ez a változás a kört is átalakította, hiszen most már arra kon-
centrálunk, amire igény van. Így már nem Foltvarró Kör, hanem Meg-
varró Klub vagyunk. Kielégítjük a KIE-ben a fiatalok igényeit (nyakken-
dők, ülőpárnák stb.) valamint a bibliaórás tagok ruházatának javítását,
esetleg kisebb átalakítását, felhajtását, cipzár cseréjét is elvégezzük. To-
vábbá besegítünk a KIÉ-sek által szervezett programokon a kézműves
foglalkozások lebonyolításában. Mivel ezekre a tevékenységekre valószí-
nűleg mindig szükség lesz, ezért reménykedünk hogy a klubunk MÉGIS
csak tovább fennáll.

Az idei év legfontosabb eseménye az őszi szeminárium megrendezése
és lebonyolítása lesz. És persze nem feledkezhetünk meg a Balatongyö-
rökön tartandó nyári táborunkról sem. Lelki táplálékunkat pedig a hét-
ről-hétre megtartott bibliaórák adják.

http://kie.hu/bekescsaba/mutato
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Programok a tanyán- mégis

Mindannak ellenére, hogy ez év első felében nem lehetett tudni, a
tanya ügye merre alakul, akár kitehettük volna a „betegség miatt

zárva” táblát, de az élet mégis megy tovább, amint azt az alábbiakban
látni fogjuk.

Jelenleg a Górészínpad befejező munkálatai zajlanak. Ezt fel is fogjuk majd avatni a
július 24-től augusztus 3-ig tartó Drámatáborban, melynek záróelőadására mindenkit
szeretettel várunk majdan. De előtte még Zenei tábort rendezünk július 2-től 6-ig,
rögtön utána pedig felnőtt Fazekas tábort július 9-től 13-ig, ahol a fazekasság alapfo-
gásaival ismerkednek meg a kezdők, a haladók
pedig a Túri fazekasság sajátosságaival.

De nagyon előre szaladtunk, még csak meg sem
említettük május végén az Ifi-klub alkalmunkat,
ahol egy különleges vendéget is vártunk, aki nem
más, mint Kéri Petya graffiti művész. Lásd a túlol-
dali írást. Most pedig folytatjuk.

Augusztusban még egy három napos mesetá-
bor következik – mint a mesében, ennek ideje
azonban még szervezés alatt van.

Egész nyár folyamán nyitva szándékozunk len-
ni, aki tehát úgy dönt, hogy két kerékre pattan, és kilátogat hozzánk egy nyári dél-
utánon, az bízvást talál valakit a tanyán. Időszakos kiállítások mindig lesznek, lehet
pingpongozni, s a most készülő népi játékokkal játszani, hintázni, úgyhogy a család
aprajának is érdemes csatlakozni.

Lekvárfőzés, bodza-napok, befőzés, savanyítás a nyárvégi, őszi hónapokban várha-
tók, gyümölcs-, és zöldséglé készítésébe is belevágunk, úgyhogy akinek otthon sok fö-
lösleges paradicsomlés üvege van a padláson, nehogy kidobja, a Kemencés Tanyán
örülnek neki.

Szeptember végén a Y’s Men készül itt megtartani szokásos évi szemináriumát, va-
lamint – remélhetőleg – a reformációról is megemlékezhetünk október hónapban egy

közös ökumenikus istentisztelet kereté-
ben, ahogy ez már hagyománnyá is vá-
lik lassan. A második félévi tanya-prog-
ramok sorát a karácsonyi ünnepkörben
rendezendő közösségi alkalom zárja
sok finomsággal, karácsonyi kézmű-
vességgel, karácsonyi vásárral.

Kriszta
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Legálisan igényeset

Szombat este Kéri Petya graffiti
művész volt az ifi-klub vendége.

A jelenleg hatgyerekes családapa a
múltjáról vallott az ifjúságnak, arról a szenvedély-
ről, ami szünet nélkül űzte-hajtotta az országban
keresztül-kasul, üres zsebbel, festékszóróval a háti-
zsákjában, falfelületeket, vasúti járműveket, elha-
gyott romos házakat, betonkerítéseket keresve,
hogy valamiképpen „jelt hagyjon” maga után. Hagyott is, sokat, országszerte, kelettől
nyugatig kipingált felületek hirdetik a győzelmet szürkeség, egyhangúság, unalom fe-
lett… Ennek azért ára is volt: sokszor meggyűlt a baja hatósági közegekkel, rendfenn-
tartó szervekkel. Éjszakai kalandos útjai során néha baleset is érte, többször került baj-
ba, életveszélybe.

Míg egyszer – látszólag – céltalan lődörögve az utcán Valaki szelíden hozzálépett és
elhívta őt, hogy adja át neki ecseteivel, festékeivel, kifizetetlen vasúti jegyeivel együtt,
mindenestül, maradéktalanul, örökre és visszavonhatatlanul önmagát, egész életét. És ő
megtette. Még nem hallott ugyan soha a Mesterről, Aki kétezer évvel ezelőtt saját véré-
vel festette át az emberiség bűntől beárnyékolt történelmének falát, mely Isten és em-
ber közé állva zárja el az utat attól az élettől, amire eredetileg, a teremtés hajnalán elhí-
vattunk. Átadta neki a graffiti iránti szenvedélyét, mindenét. És kapott helyette egy új,
ragyogó tiszta életet, amire most már új színekkel új mintákat pingálhat mindenki örö-
mére… Hozzá egy szerető feleséget, hat gyermeket, élethivatást.

Az ifiklubosok az est hátralevő részében kiszínezhették saját névjegyüket, még a tá-
volmaradottak nevei is papírra vésettek. Nem maradhatott el a kemencében sült pizza,
mellyel az éhes gyomrok feneketlen bugyrait töltögették nagy igyekezettel a résztve-
vők, néhány – szombat estéjét feláldozó – szülő szorgos háttérmunkájának köszönhe-
tően.

Vendégként jelen volt az est folyamán a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület
képviselője és a Kondorosi Önkéntes Ifjúsági Műhely vezetője, akikkel az Ifiklub jelen-
leg szakmai együttműködést alakít ki a „Fiatalok a családok évében” c. projekt kereté-
ben.

Az est jó zene mellett fergeteges pingpong versennyel folytatódott végkimerülésig.

Így volt, nem mese
volt, nagyon is igaz volt,
aki nem hiszi, legköze-
lebb, június 30-án győ-
ződjön meg róla!

2018. 06. 03. - Kriszta
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Társasjáték Klub
Szombat délutánjaink, kéthetente

Besüt a nap, kukorica pattog a mikróban, készül a limonádé, a lufik már
felfújva, a székek lassan a helyükön, a társasok pedig csak arra vár-

nak, hogy kimozdítsuk őket a helyükről! A kártyákat keverjük, a bábukat
egyenesbe hozzuk, a CD-lejátszó pörög – már kezdődhet is. Hogy mi? Hát
a KIE Társasjáték klub!

Nyolctól tizenkét éves korig várjuk a gyerekeket, hogy együtt töltsünk
egy szuper délutánt, négytől hatig. Így megy ez már két hónapja, minden
második szombaton. Mindannyian máshonnan jövünk, de a társasok segít-
ségével elég hamar egymásra hangolódunk. Történeteket hozunk, megoszt-
juk egymással, oldott a légkör. A közös játékok során pedig egymást is job-
ban megismerjük. Kötetlen találkozási pont, ahol ez a korosztály: osztály-
társak, barátok, ismerősök és ismeretlenek összejöhetünk és közösen játsz-
hatunk. Jó látni, megtapasztalni, hogy a fiatalok egyre nyitottabbak és ér-
deklődnek a KIE Társasjáték klub iránt. Alkalomról alkalomra – kölcsönzés
révén – pedig újabb társasokkal rukkolunk elő, hogy a meglévő játékok
mellett változatossá, izgalmassá tegyük a szombat délutánokat. Vannak
csendesebb és pörgősebb társasok, de a lényeg mindig ugyanaz: „a játék
összehoz minket.”

Szeretnél becsatlakozni? A lehetőség adott, hát játsszunk! :)
Anna




