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8. évfolyam 4. szám – 2016.

Van-e értelme ennek a szónak egyáltalán? Hiszen
ami folyékony, az folyik. Ami meg nem folyékony,
az nem folyik, nehéz folytatni, folyásra késztetni, ez
a saját természete ellen való. Békén kell hagyni.
Érdemes lehet-e mégis erőlködni valaminek a

folytatásán? Energiát fektetni abba, hogy megküzd-
jünk a viszkozitással, megdermedéssel, felületi- (és
belső-) feszültséggel meg mindenféle erőkkel, té-
nyezőkkel? Csak akkor érdemes, ha elég értékesnek,
fontosnak tarjuk a várt eredményt.
Mi segíthet, hogyan lehet folytatni valamit? Álta-

lában felmelegítéssel, energiát kell közölni vele, be
kell fektetni. Úgy jobban folyik, mint kihűlt állapot-
ban. Lehet keverni is valamivel, ami folyékony.
Vagy a kettő éppen együtt folyékonyabb. Van ami
megrázva, rázogatva könnyebben mozdul.
Segíthet még az akadályok eltávolítása, amik ép-

pen a folyás útjában álltak. A mennyiségi növekedés
másik módja az ilyen határok átlépésének. Mindeb-
ben barátunk lehet a gravitáció meg a
környezetváltozások.
Meddig kell folytatni? Amíg nem folyik szépen,

mintegy magától. És ha elég értékesnek tartjuk fi-
gyelhetünk arra, hogy a folyás lehetősége
folyamatosan biztosítva legyen. Ez egyfajta készen-
lét, őrség, figyelem.
Ne feledjük, a folyás alapállapot: panta rhei.
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Nem gondoltam volna, hogy ötven éves
koromra kell egy ilyen döntést meghoz-
nom kenyérkérdés ügyben. Arra
számítottam, hogy ebből a hivatásból me-
gyek nyugdíjba. Tizenhárom év csak
pártfogóként. Szerettem és jól is csinál-
tam. Több mint harminc az összes
ledolgozott évem érettségi óta. Nem min-
denkinek jön össze ennyi az életében.
Eleinte minden jó volt, persze akkor is

lehetett panaszkodni. Utólag csak mo-
solyogok az akkori gondok mennyiségén
és minőségén. Smafu. Aztán fokozatosan
romlottak a munkafeltételek és körülmé-
nyek. Egyre bizonytalanabbá vált minden.
Bizakodtunk a kollégákkal, hogy ez csak
időleges, majd csak változik pozitív irány-
ba. De csak rosszabb lett. Néha
hitetlenkedtünk, hogy ez most tényleg ve-
lünk történik?

A fokozatosságban az a rossz, hogy nem
érzékelni annyira a változást. Meddig le-
het még bírni a mindennapi terrort, a
félelemben tartást, a bizalmatlanságot, a
kiszolgáltatottságot? Mi lesz az adóssá-
gokkal, meddig toljuk magunk előtt?
Mennyi mindenre kellene félretenni. De a
takarékoskodás már nincs az átlag kor-
mányhivatalnok gyakorlati teendői
között.
Aztán eljött a pillanat, amikor már nem

volt kérdés. Mindenki próbált (le)lépni.

Egy év után lényegében már minden volt
kollégám elhagyta ezt a hivatalt.
Lelépni könnyű, választ adni a kérdésre

nehéz: hova, merre? Ötven évesen némi
túlsúllyal, Békés megyében. A bejelentés
napján az akkori főnök asszony kedvesen
megkérdezte, hogy hol fogok dolgozni ez
után. Tudtam, hogy azért kérdezi, hogy ha
lehet utánam tudjon nyúlni és megakadá-
lyozza, hogy a közigazgatásban
dolgozhassam. (Vajon hogy zajlik egy
ilyen után nyúlós telefonbeszélgetés?
Mire hivatkozhat a „jót akaró”, hogy a
Szikorát nem szabad alkalmazni? Mit
mondana rólam?) Nem egy volt kollégám
esetében sajnos sikeres volt az ilyen tele-
fonhívás.
Az egyik ismerősöm már évek óta

Angliában él, rendszeresen beszámolt a
lehetőségekről és bátorított engem és a
páromat, hogy próbáljuk ki az ottani éle-
tet. Amikor már elég erős volt a késztetés,
hogy lépjek valamerre, komolyan fonto-
lóra vettem, hogy neki vágjak az Egyesült
Királyságnak.
Sokáig csak magamban tervezgettem,

még a feleségemmel sem osztottam meg
gondolataimat. Meglepett, hogy pozitív
volt a fogadtatás, nemcsak az ő, hanem
általában mindenki részéről. Biztattak,
helyeseltek. Ez sok erőt adott. Persze volt,
aki elkeseredett. Ez is jól esett, mert akkor
ezek szerint nem arról van szó, hogy
mindenki szabadulni akarna tőlem.
Végül eljött az idő. Kezemben az okos

telefon, abban meg az elektronikus rep-
jegy. Csak oda útra szólt. Vajon hova is
megyek és mikor jövök haza? Mi lesz, ha
ez sem jön össze? Az újra kezdés miatt
még több adósságot sikerült teremteni. Ha
kudarcos lesz a misszió mihez is kezdjek
majd? Mi lesz a kapcsolataimmal, a
családdal, a barátokkal, a kötelezettsége-
immel? Jó sok kérdés és nem sok biztos

Folytassa … expat
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válasz volt ezekre. „Ha nem sikerül le-
galább kirándultam egy jót, még úgy sem
voltam Angliában”. A legrosszabb opciót
ilyen mókásan is meg tudtam fogalmazni.
November 7-e új jelentést kapott éle-

temben. Ekkor tettem meg a kis
forradalmam első lépését.
Nem alakult minden úgy, ahogy otthon

ezerszer elképzeltem, elterveztem. Az első
félév elég húzósra sikeredett. Az adószám-
ra többet kellett várni, mint sejtettem,
addig nem tudtam munkát vállalni, nem
tudtam bankszámlát nyitni, közben lejárt
a személyim, útlevelet kellett csináltat-
nom. Végre elkezdtem dolgozni, de csak
később fizettek és azt sem pontosan. Egy
nappaliban laktam, ott ücsörögtem elég
sokat és vártam, hogy megcsörrenjen a te-
lefon.
Azért sok segítséget is kaptam. Az

egyik legnagyobb élményem egy baptista
gyülekezet. Érkezésem másnapján már ott
kötöttem ki, az utca végében volt a közös-
ség épülete. Nagyon kedves embereket,
ugyanakkor komoly keresztyéneket talál-
tam ott. A legnehezebb időszakban
kaptam tőlük támogatást.
Sokféle magyar sors van Angliában. A

nehézségek ellenére egyre többen dönte-
nek úgy, hogy neki vágnak a Csatornán
túli életnek. Hiába győztek a Brexit-re
szavazók, azóta még többen kezdenek új
életet az öreg szigeten a kelet-európai or-
szágokból érkezve. Az én életem a
szerencsésebbek közé tartozhat. Gondozó-
nak álltam. Fél év után sikerült egy olyan
helyre kerülnöm, ami több mint ideális. Jó
a csapat, biztató a fizetés, könnyűnek
mondható a munka. Megkapom a megfe-
lelő tiszteletet. Gyönyörű helyen lakom.
Tetszik itt.
Persze vannak kihívások, de ebben az

országban sok a potenciál. Van perspektí-
va. Ha még jobban beszélem majd az
angolt, akkor szeretnék majd az eredeti
szakmámban elhelyezkedni.

Meddig maradok? Jó kérdés. Ez annak a
függvénye, hogy mire mennék haza. Mi-
hez kezdhet egy magam fajta ötvenes?
Egy újra kezdő.
Egyenlőre összehasonlíthatatlanabbul

emberibb az itteni élet, mint amit hazám-
ban megtapasztaltam. Szabadabb, több
tiszteletet kapok, lehetőségek tömkelege
vesz körül. Bár kétezer kilométerre van a
két ország egymástól ma már ez se számít
akkora távolságnak. Ingyen lehet video-
fonozni a szeretteimmel, egy repülőjegy
20-30 000 forint. Megfizethető.
Nem tudom a jövőt. Azt tudom, hogy

nagy élmény számomra kipróbálni ezt az
országot. Olykor az van bennem, hogy jö-
hettem volna korábban, bár itt nem írják
le az 50 pluszosokat, hetven éves nénik is
simán dolgoznak az Aldiban pénztáros-
ként.
Persze jó lenne együtt megélni a min-

dennapi élményeket szeretteimmel, de
remélem az is eljön majdcsak egyszer a
közeljövőben.

ska
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Van, aki nagyon szereti a változatosságot,
más pedig az állandóságot igényli. Az élet
„kegyetlensége”, hogy a változás a fejlődés
munkása, a mozdulatlanság pedig a sír-
ásója, így valamelyik tábor mindig
hoppon marad. Ha gyermekeinkre né-
zünk, növekszenek, érnek, okosodnak,
változnak, új személyiség-vonásokat fe-
dezhetünk fel bennük. Magunk sem azok
vagyunk, aki voltunk. Ez bekövetkezik
akaratunktól függetlenül.
Ha a környező világra tekintünk, még

ijesztőbb a változásoknak az a sebessége,
amely korunkat jellemzi. Generációkat vá-
laszt el egymástól a másfajta gondolkodás,
a technikai fejlődés, az unokák taníthatják
a nagyszülőket a mai kommunikációra,
már ahol a család még egybetartozik.
Mintha a gyökerek meggyengültek volna,
vagy az alapok híján építkezne szellemileg
a mai ember.
A fenti bibliai idézet arról az Istenről

beszél, Aki a mindenséget teremtette, és
ezért mindennek alapot adott. Személyes-
sé vált a hangja, amikor a fent idézett
mondatot kinyilatkoztatta népének az
Ótestamentumban (5Móz 31,6), és az Új-
testamentumban pedig egyetemesen a
benne bízóknak. Nem tudunk olyan gyor-
san futni, fejlődni, progresszívvá válni,
hogy Ő elmaradna, lemaradna tőlünk, el-
szakadhatnánk Tőle száguldásunk miatt.
Annyira lelassulni sem vagyunk képesek,
úgy vánszorogni, esetleg megállni, hogy Ő

elhagyna bennünket. Folyamatosan ve-
lünk jár, nem véletlenül mutatkozott be
Mózesnek úgy, hogy a „Vagyok” küldi őt,
azaz menetközben fogtok igazán megis-
merni. Isten azóta is állandóan kíséri
azokat, akiknek bemutatkozott, akik a
legkisebb mértékben is, de megismerték
Őt.
Az emberi magatartást az Újszövetség

készteti hasonló állandóság, folyamatos-
ság megvalósítására: „szüntelen
imádkozzatok, mindenért hálát adjatok,
mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus ál-
tal a ti javatokra.” (1Thess 5,17-18.)
Imádságaink sokfélék lehetnek, felsóhajtás
kényes helyzetekben, valami fölötti hála
kitörése, könyörgés, bűnbánat, azaz be-
szélgetés Istennel. Ha Ő „el nem marad…
és el nem hagy” akkor adott a párbeszéd
lehetősége bármikor. Ilyen lehetőséget ki-
használatlanul hagyni vétkes és öngyilkos
felelőtlenség. A biztonságunkért, a ránk
bízottakért (család, kollégák, ismerőseink,
barátaink ellenségeink), a környező vilá-
gért stb. bármikor imádkozhatunk az adott
pillanatban.

Emil

„Nem maradok el tőled, sem el nem
hagylak téged” (Zsid13,5b)

http://kie.hu/bekescsaba/mutato 
http://kie.hu/bekescsaba/mutato
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Közgyűlés után
A rendkívüli közgyűlés nem teljesen szok-
ványos, ezért rendkívüli ugyebár. A rendes
közgyűlések évente vannak, általában
unalmasnak szokták beállítani. Pedig eze-
ken is lényeges dolgok történnek, általában
egy év munkáját értékeljük, beszámolunk
az aktuális helyzetről, a szervezet jövőjét
tervezzük. Esetleg tisztségviselőket válasz-
tunk vagy megerősítjük a korábbiakat.
Komoly dolgok ezek, rólunk szólnak és
nem is árt évente végiggondolni magunkat.
A rendkívüli jelzi, hogy valami nem

megszokottról lehet szó, bizonnyal fontos
és sürgős, ha már nem várhat tavaszig. Ki
is derült a november 5-i rendkívüli köz-
gyűlés meghívójából, meg a küldött
e-mailekből is, hogy az egyesület megszű-
nését vennénk fontolóra. Egy szervezet
életében ez elég jelentős esemény lehet.
A hivatalos tagság mintegy harmada el-

jött. Ez lehet jó és rossz arány is, sokfelől
nézhető. Mindig vannak elkerülhetetlen
egyéb elfoglaltságok egy ekkora létszám-
nál, nem várt események is. Meg vannak
prioritások, fontossági sorrendek, amiben
komoly konkurenciát jelenthetnek egyéb
teendők. Szeretném hinni, hogy nem az ér-
dektelenség tartott
távol bárkit, sem pe-
dig azon gondolata,
hogy nem szólhat be-
le/hozzá.
Mindenesetre a

helyzet vázolása után
igazi útkeresés alakult
ki, számos hozzászó-
lással és észrevétellel,
dilemmával meg min-
dennel, ami ilyenkor
felmerül. Úgy néz ki,
maga a szervezeti
forma, az önálló jogi
személyiség admi-

nisztratív terhei nincsenek
arányban az ezzel járó elő-
nyökkel. Ami sajnálatos,
merthogy ez a jogi önállósá-
got is jelenti, egyfajta
szabadságot. Valamint ez feltétele az in-
gatlanunk meg bármilyen fizikai/anyagi
javaink birtoklásának, ez pedig lehetősé-
geinket nagyban meghatározza. Úgyhogy
ezekről le kell mondanunk. Valamint fel-
merült a tisztségviselők praktikus
lecserélése, bár hivatalos megszűnésünk
után ennek más a jelentősége.
Sok munka meg némi eredmény is van

mögöttünk, nem lehet cél az abszolút fel-
számolás és lelépés a színpadról. Azon
gondolkodtunk, hogyan maradhatunk meg
csoportként, mondjuk KIE csoportként, le-
hetőleg folytatva az eddigieket és a lehető
legkisebb változással az érdemi munkában.
Merthogy a feladatunk megmarad, a kö-
zösségünk is megmaradhat, hiszen nem
zavarunk el senkit. És folytatni akarjuk,
talán másként, más feltételekkel és hely-
zetben. Kialakult három irány, hogy KIE
csoportként az országos szervezet része-
ként folytatjuk, vagy az Evangélikus
egyház keretein belül, esetleg jelentősebb
anyagi támogatást kapunk és minden ma-

radhat a régiben (ez
időközben megdőlt).
Most a tárgyalások,

helykeresések történ-
nek leginkább a
háttérben. Merthogy
előtérben folytatjuk,
vannak programjaink
meg minden. Tavas-
szal pedig lépünk
valamerre hivatalo-
san. De utána is
kellenek munkatársak,
érdeklődők, támoga-
tók, szimpatizánsok.
Hogy folytathassuk…
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Tanyasi reformáció

A „Reformáció a végeken” egy kétnapos ren-
dezvény volt, amely a végeken, azaz a
Kemencés Tanyán valósult meg. Egy pályáza-
ti kiírás alapján született az ötlet, amit már
csak meg kellett nyerni, megvalósítani, jól
érezni magunkat meg azután elszámolni az
egészet. Ez így nem valami romantikus.
Pedig ez jó hangulatú két nap volt.

Mintegy hatvanan vettek részt, és első
ízben lett komolyan kihasználva az át-
alakított istálló, ahol a nagyobb
előadások voltak. Meg az étkezések is,
hiszen ide fért be a legtöbb ember.
Egész országot felölelő, sőt nemzetközi
volt a csapat, hisz eljöttek dán vendége-
ink (a Y’Men kapcsán), távolabbról is
számosan, más civil szervezetek is kép-
viseltették magukat, no meg a
törzsgárda és nem kevés alkalmi érdek-
lődő. Erősen vegyes korosztály, ami
kihívás is, de mivel van tér, zene és
program, no meg enni való, így a han-
gulatra nem lehetett panasz.
A szombat estét Lázár Attila szemé-

lyes hangvételű koncertje zárta, a
vasárnapi Istentiszteleten az Animato
Énekegyüttes szolgáltatta a liturgia ze-
nei betéteit. Kondor Péter a
megbocsátásról beszélt, ill. arról, hogy

nem lehetünk kicsinyesek mások adós-
ságainak elengedése tekintetében,
amikor nekünk kimondhatatlanul nagy
tartozást engedett el a Gazdánk.
Kiss Emil szombati előadásában Lu-

ther, Kálvin, Zwingli munkásságáról
szólt, akik a reformáció legjelentősebb
munkásai voltak. Végig vezette az egy-
ház európai történelmén Isten
gondoskodásának jeleit arról, hogy
tévútra jutott, megfáradt egyháza újból
erőre kapjon, és arról, ahogyan eszkö-
zeit felkészíti, erősíti, („nem
hallgathattak”).
A XV-XVI. század Európáján végig-

zúduló történelem (reneszánsz,
humanizmus, felfedezések, nemzeti tu-
datra ébredés, stb.) ennek eszköze lett,
és végül, mint reformáció bújt ki az idő
méhéből, mint a legszínesebb mozga-
lom.
Vasárnap a magyarországi reformá-

ció ismertetésére került sor. A három
részre szakadt ország jó talaja lett az
„új hit”-nek. A török hódoltsági terület,
az Erdélyi Fejedelemség és a Habsburg
uralom alatt lévő országrész gazdasági
összefüggése részben megmaradt, ez
elősegítette a reformált hit terjedését.
Ebben különös szín a habánok (ana-
baptisták egyik ága) jelenléte.
Sokat lehetne sorolni a segítő ke-

zeket, hisz gyertyakészítés, kazettás
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mennyezet-motívum festés, varrás is
lehetséges volt, no meg a konyha is
számos embernek adott munkát, de a
szervezés, szállítás, előkészítés,
utómunkák… Mindenesetre sokan dol-
goztunk együtt.
És megvalósult, hogy kicsit megele-

venedett a múlt. A szavak, zenék,
gondolatok által, az egymásra figyelé-
sen keresztül. Mert nem a 21. század
volt ez, nem volt kapkodás, feszültség,
de mégis voltak teendők és feladatok.
Talán kívülállók sem voltak, hisz mi
csináltuk magunknak, és aki eljött az
máris „mi” lett.
Úgy tűnik érdemes volt bevállalni,

együtt magunknak végigcsinálni és így
gazdagabbak lehettünk. A pályázat ta-
lán csak ürügy volt.. .

Kriszta
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Szép lelkű emberek
Ez az írás az előző számban is lehetett volna, de itt jelent meg,
vagyis korábbi számunk folytatásaként kezelendő.

Figyelem, nem széplelkekről van szó! A széplélek jelentése:
1 . Aki magát úgy tünteti fel, hogy csak a műélvezetnek él,

és lenézi az élet közönséges dolgait,
2. Az irodalmat, a művészetet kedvelő és értő személy. Én

azonban egészen másról beszélek – Isten-átjárta, Istenarcot-
hordozó, lelkükben Istentől megszépült emberekről.
Június 4-én egy egész délutánt töltöttem szép lelkű embe-

rek között. Voltak köztük gyerekek (és magukat annak
érzők), akik élvezettel, kíváncsian teljesítették a Nyomkereső
(nagyon puhára – érzékelhetően szép lelkűek által szép lel-
kűeknek kitalált) feladatsorát. Voltak köztük kamaszok, akik
ügyesen segítettek be a Nyomkereső programba, kedvesen,
mosolygósan segítve a feladatok teljesítésében a nagy fantá-
ziával kitalált állomásokon. Voltak köztük olyan felnőtt szép lelkűek, akik ezzel a
szeretetteljes fantáziával, bibliaismerettel és Istenszeretettel bírnak…
És hogy teljes legyen a generációs skála, jelen volt az ünnepen, és hiteles bizonyságot tett

Isten megtartó szeretetéről egy 94. évében járó szép lelkű testvér is, aki még a múlt század el-
ső felében megalakult KIÉ-t képviselte!
A nap során szép lelkű emberek emlékeztek egy-egy mozzanatot felelevenítve az elmúlt 25

évből, akár emléket elmondva, akár egy-egy régi-új munkaágat gyakorlatban is megjelenítve
(Irodalmi Kávéház, Ten Sing). De itt még nem állt le a szép lelkűek felvonulása, ugyanis a
sorjázó visszaemlékezések között voltak, akik éneket vezettek, akik Jézust dicsérő énekeket
énekeltek, akik kézműveskedtek, akik „csak” beszélgettek és akik finomságokat készítettek és
hoztak az esti megterített asztalra. Hosszan figyelhettem az arcokat, a hangokat, a szavakat.
Ez nemcsak kívülről figyelést jelentett, mint ahogy egy „eseményre kirendelt” újságíró, vagy
egy beépített ügynök, vagy közömbös, véletlenül betévedt lófráló teszi. Sokkal inkább belülről
valót, mint aki otthon van, mint aki érti és érzi a legkisebb rezdülést is, hisz különböző inten-

zitással, de folyamatosan tagja lehetett ennek a nagy
családnak, örülhetett örömeinek és sírhatott a (kevés)
sírni valón.
Neveket nem említek – tudatosan. Nemcsak azért,

mert hosszú lenne a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági
egyesület 25. születésnapját együtt ünneplő szép lel-
kűek felsorolása, hanem azért, mert tudom, sokan
vannak az ilyen-olyan okból az ünnepen részt venni
nem tudók, pedig a BKIE-ben faragódtak ők is szép
lelkűvé. Meg amúgy is, mindegyikük élete Istenre
mutat, ezért egyedül az ő nevét említem és azét, akié
előtt minden térd meghajol majd, a Jézusét.
Hála és dicsőség annak, aki szép Lelkével ilyen

szép lelkű embereket formált az elmúlt időszakban. A
jövőre nézve pedig marad a biztos tudás, hogy ő nem
változik…

Bakay Péter
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Mindenem
Szikora Mihálynéval, a Békéscsabai KIE titkárával beszélgetünk.

Életed nagyobbik felében jelen volt a KIE, mikor milyen mér-
tékben. De azért van életed egyébként, mi lenne ez, ha
kivonjuk belőle a KIE-t? Mit érdemes tudni rólad?

A kivonás eredménye: család, aranyerdő, madarak, cica-Ayumu,
könyvek, túrák-hegyek, bringa, kötőtűk, foltvarrás, csodált in-
diánok, lovak. Isten. Szabadság. Bizalom, kegyelem. Francia
dolgok – Párizs-25. ÉLET- Isten országa - gazdagság: „Fiam, te mindenkor velem vagy, és
mindenem a tiéd”. Ősz. Hittan. Versek, mesék. Család, tanulás, munka, kocogás, és még
sorolhatnám...

Úgy tűnik nem unatkozol. Ami jó is meg nem is. Mi a legjobb ebben, és mi a legrosz-
szabb?

A legjobb, hogy folyamatosan alakulok, alakítanak. Új, nagyszerű emberek, gondolatok által
táguló horizont. Teszem a dolgom – van dolgom. A legrosszabb, hogy olykor, sőt egyre
inkább képtelenségnek tűnik eleget tenni. Ez feszültséget szül, de mind nagyobb
Ráhagyatkozást is. A legjobb, hogy van kegyelem, az Úr ott van – ebben is. :) Amikor már
süllyedni látszik a hajó, Valaki megment... Hála Istennek a családom is önálló, és
szabadságot biztosítanak nekem, támogatnak. Köszönet érte.

A neved, személyed az utóbbi években összefonódott a KIE-vel, lényegében majdnem te
vagy a Békéscsabai KIE arca. Milyen érzés „áruvédjegynek”lenni?

Azért ez „nagy arc” lenne: egy kicsit túlzás is, meg nem is. Nem igazán szoktam erre gon-
dolni. De a KIE-re annál többet. Talán épp ezt jelenti: állandó fejtörést, feladatot, kihívást,
határidőket, és így imádságot, meg persze embereket, közösséget, otthont, szeretetet. Ré-
gebben az mozgatott, hogy mindenki megtalálja benne önmaga helyét saját színeivel, és
az indiánoktól lopva az ötletet, színes kis háromszögekből sorminta készült a szóróla-
punkra, majd egyre több kiadványon megjelent. Sokszínűség, mégis egység. Ez a fajta
harmónia, ami szabadságot hordoz, és így összhangot, fontos a számomra. Bár ma már
ritkábban gondolok erre, mint 2007-2008-ban. Azt gondolom, önmagunk és az Úr áruvéd-
jegyei vagyunk, ez bevonz vagy taszít dolgokat. Egyre inkább „vonzónak” kell lennünk,
bármi is az adott feladatunk.

Vannak tehát büszkeségek, meg amik kevésbé azok.
Mennyiben játszottak szerepet a negatív dolgok
abban, hogy az évek óta hangoztatott visszavo-
nulásod lassan ténylegessé válik?

A főszereplők nagyon profának: az idő és a pénz. Egy-
részt a háttér: épület, szervezet működtetése idő- és
emberigényes kihívás. Ha ezek nem lennének, vin-
ném tovább azt hiszem. Másrészt: idő és pénz a
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YMCAvilág imahét

Ez év novemberében szerte a világon egy héten át össze-
gyűltek a KIE-sek imádkozni, központilag meghatározott
témákban.
Nálunk minden napon más személy volt felelőse az alka-

lomnak. A sort Misi kezdte, folytatta Icu, Dominik, Boldi,
Zsolesz, Gabi és Peti zárta. Egy-egy estén többen össze-
gyűltünk – KIE-sek és szimpatizánsok, fiatalok és idősebbek
– a megadott ige és ennek kapcsán az elmélkedés, beszélge-
tés lefolytatására.

A témák a következők voltak:
Luk 10:25-37 – Töretlen bátorságra van szüksége mind a befogadónak, mind a befo-
gadottnak.
Luk 15:8-9 – A megértés, remény és gyógyítás helyének megteremtése.
I.Kor 1 :26 – Képessé tenni másokat az erő megosztásával és döntéshozatallal.
II.Móz 2:16-22 – Isten megáldja azt a férfit, aki tiszteli és megvédi a nőt.
I.Kor 12:4-11 – Mi mindnyájan Isten képére teremtettünk.
Luk 11:33-36 – Ne legyen több gyermek házasság!
Luk 15:3-7 – Mindnyájan egyenlőnek, Isten képére teremtettünk.
Minden téma központjában az elesett, védtelen, hátrányos helyzetű, kirekesztettség-

től szenvedő ember állt. Feladatunk ezeket az embereket felkarolni, számukra
biztonságos, védett teret adni, ahol visszanyerhetik méltóságukat, istenképűségüket.

Gabi

családi működéshez. Bár az Úr mindig gondot viselt
rólunk gazdagon, most, hogy egyéb területen is ajtót
nyitott, melyen keresztül a család anyagi forrásai is
bővülhettek, bár nem ezért vállaltam elsősorban, ha-
nem mert megtisztelő feladatnak találtam, nem
mondhattam nemet. Fontos az is, hogy megélhetési
forrásunk is legyen. Így kevesebb időm, energiám
marad a KIE-re, holott a forráskeresés egyre többet
igényel egy szervezet működtetésében.

A folytatás lényeges, hiszen sok munkád van a KIE-
ben, nem lenne jó, ha az eredmények elvesznének.
Hogyan lesznek a továbbiak a te részedről, meg
várhatóan a szervezet részéről?

Mindenképp szeretném folytatni a konkrét munkát a
programokban Mindazokkal, akik magunkénak érez-
zük a KIE-t. A szervezet jelenleg nagyobb teher, mint
lehetőség, azt hiszem. A lényeg nélküle is mehet to-
vább. Remélem.
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Közösségi terek éjszakája a KIE házban
November 11-én a csabai Kiében is megrendezésre került a Közösségi Terek
éjszakája. Egy nyitott klubot tartottunk, ahol fellépett a Gábor késik zenekar is. A
program elég családiasra sikeredett, ez azonban nem gátolt meg bennünket abban,
hogy jól érezzük magunkat. Este héttől egészen éjfélig ott voltunk, zenéltünk,
beszélgettünk, kártyáztunk és élveztük egymás társaságát.

HarryPottermaraton a KIE házban
Többen hallhattak róla, hogy tavaly decemberben tartottunk egy Star
Wars maratont. A sok pozitív visszajelzés miatt úgy döntöttünk, hogy idén
is tartunk egy hasonló filmezést, azonban most a Harry Potter szériát
fogjuk megnézni.
Ez valamennyire aktuális is, mivel most novemberben került mozikba a

legújabb Harry Potter film, a Legendás állatok és megfigyelésük”. A nyolc
filmet kettesével néznénk meg, minden másodi után egy fél órás szünettel.
December 22-én, délután 1 órakor kezdünk, és kb másnap 9-10 óra fele
végzünk, azaz szünetekkel együtt több mint 21 órás lesz a program.
Minden érdeklődőt szívesen várunk, még ha nem is tud végig velünk
maradni.
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