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A hatalom is érdekes dolog, mint oly sok
minden más. Jelentősége miatt mindenképpen
érdemes a figyelmünkre és megérhet egy kis
munkát befektetni a hatalom természetének
és a hozzá való viszonyunknak átgondolásá-
ra. Aminek persze könyvtárnyi irodalma van,
direkt tanulmányok és elemzések mellett szá-
mos regény, film és egyéb műfaj tárgya is.

Legegyszerűbb lenne talán azt mondani,
hogy a hatalom hat. Ez a lényege, hatással
van a környezetére. Lehet ez egyszerű, akár
durva vagy igen kifinomult és alig észrevehe-
tő, esetleg direkt észrevehetetlenségre
törekvő hatás. Többnyire feltételezzük, hogy
a hatalmával élő tudja mit akar és tudatosan
befolyásolja a dolgokat, de az át nem gondolt
vagy tudatlan (pl. ösztönös) megnyilvánulá-
sok is ugyanúgy működnek. Egy macska
nyávogása vagy dorombolása akár zsarnoki
pozícióba emelheti az állatot, ha ügyesen
használja (és általában igen) valamint a kö-
zönség ebben partner.

Evidens, hogy a hatalommal lehet élni, vis-
szaélni vagy nem élni vele. Rengeteg baj,
keserűség és tragédia forrása, mikor emberek

visszaélnek a lehetőségeikkel, azt nem építés-
re, hanem rombolásra használják, vagy
legalábbis kárt okoznak vele. A saját vélt-
vagy valós érdekek elérésre használt hatalom
gyakran szűk látókörű, kicsinyes és simán át-
gázol másokon. A hatalommal való
visszaélésre seregnyi példát hozhatnánk, de
elég ha mindenki az első eszébe jutó öt ilyen
esetre gondol.

A hatalommal élés lehet harmonikus is. A
másik segítése, támogatása, de a saját ma-
gunk ügyeinek megfelelő vitele is teljesen
helyén való lehet. A hatalom gyakorolható,
van is ilyen kifejezés, és megfelelően élve a
hatalmunkkal szebbé, jobbá tehetjük világun-
kat. Erre van kitalálva.

Végül a hatalom potencia is, lehetőség. A
hatalom hathat, de nem mindig hat. Akkor
lehet praktikus nem élni a lehetőségeinkkel,
ha egyébként másképp is megoldható, akár
másnak is van módja hatalma gyakorlására.
Akár nevelési céllal, hogy élje át ő is a saját
hatalmát, és gyakorolhassa, hogy majd he-
lyesen használja.

Mindenképpen felelősség. Élni a hatalom-
mal, vagy visszaélni, esetleg nem élni amikor
kellene. A kapott tálentumokkal ugyanis el
kell számolnunk...
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Amosolygó erő
A helyi rendelőben már rendesen összegyűl-
tek a kezelésre váró betegek. A szokásos
türelmetlenség volt érzékelhető és a köhögés
mindenfajtája volt hallható a tömegben. Egy-
szercsak egy feltűnő jelenség lépett be a
helyiségbe: legalább két méter magas, 150 ki-
logram súlyú, fekete, szegecsekkel teli
bőrruhában, tetoválássokkal bőven ellátott
testű, hosszú, zsíros hajú középkorú férfi.
Mackós járását és komor tekintetét minden
várakozó követni kezdte. A sorban állók szét-
rebbentek; ijedtség és félelem jelent meg az
arcokon. Többekben felmerült, hogy nem sza-
bad ellenkezni ezzel a pacákkal, előre kell
engedni, végezzen minél hamarabb. Nehogy
még felbosszantsa valaki, az ilyen akármire
képes lehet. A várakozásokkal ellentétben
azonban emberünk szépen beállt a sorba. Úgy
tűnt nem akar kiváltságos helyzetbe kerülni,
bár továbbra is fenyegetőnek érzékelték a je-
lenlétét. Egy kismama és annak a vállán
pihenő pár hetes csecsemő mögé állt be. A
rocker és a kisbaba egymásra nézett. A csöp-
ség elkezdett kacagni és mosolyt csalt a nagy
darab férfi arcára. Pár pillanta múlva az egész
váró megkönnyebbülten nevetett. Senki nem
gondolta volna, hogy a dúrva külső mögött
ennyi kedvesség van a bőrszerkósban és hogy
egy apró baba mosolya „fegyverzi majd le”.

A hatalomra általában negatív értelemben
gondolunk, mert általában visszaélnek azzal.
Akinek hatalma van, az kihasznál, nagyobb
hatalomra tör és elnyom – ez az elsődleges
asszociáció. A legkorábbi élményt egy na-
gyobb testvér, egy gonosz óvódatárs vagy
egy gyenge szülő okozhatja az erővel, erő-
szakkal, testi fölénnyel. A legelterjettebb

hatalmi eszköz a pénz. Akinek pénze van, az
felvásárol házat, autót, utcát, várost, pártot,
áruház - és szállodaláncot, yachtot, újságot,
tévét, kastélyt, országot, földrészt. Sok pénz-
zel kiváltságok járnak, jól lehet vele
korumpálni. A gazdag befolyásos. Autója
csillogó, a motor hangja feltűnő, értéke egy
kisebb falu lakosságának éves bevétele. És
persze van még egy pár a garázsban. A tehe-
tős meg vehet bármit: tendert, embert és
szerelmet.

A hatalom gyakorolható a szex-szel (csábí-
tás) és annak elvonásával, ugyan így
tudatmódosító szerek használatával és azok
megvonásával. Az ismeret, a tudás, a meg-
győzés és a propaganda mind remekül
állítható az aktuális hatalom szolgálatába.
Post-truth és alternatív igazság új kifejezések
arra, hogy egy vezető hogyan használja a
médiát a saját javára. Választások nyerhetők,
ha csúsztatásokkal, érzelmekre ható álhírek-
kel bombázzuk a választókat.

A hatalmat személyek és a közösség javára
is lehet gyakorolni. Igazából a fenti eszközök
is alkalmasak arra, hogy jót tegyünk, hogy
hasznot hajtsunk. Milyen nagy segítség, ha
valaki fel tud emelni egy nagy dobozt, ha egy
colos ember leveszi a könyvet a felső polcról.
Mivel nagyon sok nélkülöző van, ezért óriási
segítség, ha pénz adományokat tudunk eljut-
tatni nekik. A szerelem és a szex Isten csodás
ajándéka és életünk legnagyobb élménye, ha
nem élünk vissza azokkal. A gyógyszerek is
az egészségünket szolgálják, ha nem adagol-
juk túl azokat. Az ismeret és tudás a földi lét
javára van alapvetően, az oktatás, tanulás
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fejlesztése egy-egy társadalom jövőjét bizto-
sítja.

Személyes adottságaink helyes használásá-
val és erkölcsi ráhatással akár életet is
menthetünk. Lelkiválságban lévő embertár-
suk meghallgatása és megfelelő tanácsadás
segíthet az öngyilkos gondolatok elterelésé-
ben; egy vészhelyzetben a higgadt, gyors
döntések, az irányítás átvállalása, világos
kommunikáció megelőzi a pánikot a tömeg-

ben és segíti az embereket minél előbb
megtalálják a megoldást.

Olykor egy jó szóval, példamutatással be-
folyásolhatunk másokat, reményt adhatunk.
Jézus teljes hatalommal ruházott fel bennün-
ket, példát adott a szeretet gyakorlásában. Így
tudjuk megváltoztatni a világot, ha a jó pél-
dát meg tudjuk mutatni másoknak .

sk

Pótszilveszter a KIE házban
A szokásokhoz híven ebben az évben is megtartottuk a pótszilvesztert január 28-án. Ezen a
nyitott klubon vendégként zenélt a Sándor Zsóka- Szeberényi Gréta duó, majd a Gábor késik
zenekar.

A fellépők után Sági Zoltán, Zozó vezénylésével részt
vehettünk egy Magyarország szeretlek kvízjátékban. Az
este végén, a szabadidőben, a jelenlévőknek lehetősége volt
játszani, beszélgetni, valamint, mivel számos zenész részt-
vevő volt, bekapcsolódni egy kis közös zenés éneklésbe.
Mindent összevetve, remekül telt el ez szombat este, jövőre
is szívesen megismételnénk.
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Mózes, Illés, Sámuel, Pál, István vagy Péter
apostolok nem rendelkeztek mással, mint Is-
ten iránti hűségükkel. Kényszerítő
eszközökkel, pénzzel nem rendelkeztek, mégis
volt „hatalmuk”. Nem általános értelemben,
hanem abban a sajátos értelemben, amire
most figyelni szeretnénk.

Mózesre Isten egész háza bízatott (Zsid
3:2). A benne lévő erőnek köszönhette, hogy
minden baj ellenére mégiscsak elvezette né-
pét a megígért ország határáig. Életművét,
„teljesítményét” ma szinte felmérni sem tud-
juk.

Illés szava olyan hatalmas volt, hogy tűz
szállt le az égből és meggyújtotta az áldozati
oltáron az áldozatot. Felnyalta a vizet és a
port, sőt a nép szívéig jutott Isten hatalmának
felismerése: „Az Úr az Isten! Az Úr az Isten”.
De Illés hatalma csak addig tartott, amíg Isten
őt erősen tartotta. Kiderült, hogy a hatalom
nem az övé, hanem Istené. Ő nagyon is em-
ber, aki az életéért futott az ellenség elől (1Kir
19:3).

Jézus Krisztus a maga áldozatvállalása által
bizonyult Isten igaz szolgájának (És 53:6, 11).
Ő isteni eredetű és természetű hatalmat kép-
viselt, amely nem belőle, hanem mennyei
Atyjától származott, és ő ehhez a hatalomhoz
maradt hű haláláig. A sátán ellenben ponto-
san a hatalom öncélú megragadásával
kísértette őt is (Mt 4:1-11). Miért nem él a ha-
talmával, ha már egyszer ő az Isten Fia?
Szavára a kő is kenyérré válhatna. És mért

nem mutatja meg hatalmát nyilvánvaló mó-
don a templom ormáról? Azonnal
meghódolnának előtte. De lelepleződik a sá-
tán természete, amikor a világhatalomért
cserébe saját módszerének (és Isten ellen lá-
zadó személyének) tiszteletét követelte. Jézus
ezt az ajánlatot visszautasította. A hatalomért
való hatalom tiszteletét. Bár ez minden kor
embere számára nem csupán bocsánatos
„bűn” lett volna, hanem egyenesen magától
értetődő.

Viszont az Úr Jézusban mutatkozik meg Is-
ten „eszköztelen” hatalma legközvetlenebb
módon. Isten elsődleges szándéka a kiengesz-
telődés az emberrel. Azzal az emberrel, aki
bűnével megbántotta és folytonosan meg-
bántja őt. Az ő hatalmi közbelépése
irgalmasan túlnéz ezen. Büntethetne, de nem
teszi. Az ő hatalmi közbelépése egyenlő az
életrontó erőktől való szabadítással. Mert Is-
ten - mint minden létező Atyja - a népek
romlottsága ellenére is pontosan elvégzi a
természet rendjének fenntartását. Ugyanak-
kor tudatában van annak, hogy az ember
rendeltetése valami több, mint pusztán a
biológiai létezés. Mi pedig már elvesztettük
ezt a többet. Az igazságszeretetünket, ha ön-
magunkról van szó. Az együttérzésünket, ha
a másikról. Elvesztettük a tisztaságunkat. El-
vesztettük irgalmas és okos szeretetünket.
Elvesztettük a lelkünket és az örök jövőnket.
Az Istenünket is. Ettől megromlottunk. Hiába
lenne meg mindenünk, ha bűneinkkel mi ma-

Az „eszköztelen” hatalom
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gukat és egymást rontjuk meg. Gyűlöljük a
jót és szeretjük a rosszat. Irigykedünk és ha-
talmaskodunk egymáson, noha múlandók
vagyunk. És ezzel rövid földi életünket is
tönkre tesszük. Ráadásul nem is tudunk ezen
változtatni sem.

Egyedül csak az igaz szolga önkéntes en-
gesztelő áldozata szünteti meg ezt a zavart.
De ennek a szolgának nincs más eszköze,
mint saját maga. Áldozatával váltja meg a vi-
lágot az önpusztító erőktől. Áldozata az a
hatalom, amely képes megváltoztatni magát
az embert, méghozzá belülről.

Az Úr Jézus a kereszten látható módon
minden hatalmától megfosztva, „önmagát
megüresítve” szenvedett (Fil 2:6-11). Vérző
testén kívül semmije se volt. Valószínűleg
még ruhája se, ami eltakarhatta volna sze-
mérmét. Egy valamit nem lehetett elvenni
tőle: az engedelmességét az Atya iránt. Azt,
hogy pont most és pont itt és pont ezzel vált-
sa meg a világot. Éppen engedelmességével
és a szenvedésével. Mint örökkévaló főpap, ő
mutatta be az engesztelő áldozatot mindnyá-
junk bűnéért. Ha ez nem világra szóló

hatalom, akkor semmi nem az. Ha nem emiatt
van reménységünk, halálunk után az ítélet
napján a felmentésre, akkor hiábavaló a mi
hitünk és még bűneinkben vagyunk (1Kor
15:12-20). De ha Jézus engedelmessége minket
is magával ragad, és magunk is engedelmessé
válunk, akkor a pokol kapui sem vehetnek di-
adalt rajtunk (Mt 16:18).

A megváltozott (megváltott) ember új ter-
mészetet kap magától Istentől. Ez a változás
leggyakrabban nem látványos. Az ember lát-
szólag ugyanaz marad, és mégsem ugyanaz
többé. A szívében, vagyis gondolkodásában,
értékrendjében változik meg. Se fiatalabb, se
idősebb, se egészségesebb se betegebb nem
lesz, csak békességesebb, reményteljesebb,
igazabb, és egy kicsit „szentebb”. Aki nem
akarja, nem is veszi észre. Azonban a meg-
váltott ember még ezután is várja a teremtés
célba érkezését. Ezt is csak a megváltó áldo-
zatával győzelmes Krisztus fogja elhozni, bár
ennek egyelőre sincs semmi jele. De neki van
erre is hatalma. Sőt egyedül neki van erre
hatalma.

Kiss Emil
(Hegyi András nyomán)

A cikkekhez nem illő képek a sheffieldi
lágogatáshoz kapcsoldónak (1011.o.)
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Toszeczky Renátával beszélgetünk aktuáli-
san, aki 2016-ban megkapta a Richter
Aranyanyu díját. Erről nem nagyon szoktál
beszélni, a múlt nyáron a dánfoki Nyomke-
reső táborban sem tetted. Node azért nem
véletlenül kaptad, a talán a munkádról le-
hetne pár szót szólni.

A Baptista Szeretetszolgálatnál emberke-
reskedelem áldozataival dolgozom,
elsődlegesen nőkkel és gyermekeikkel,
de előfordul, hogy férfiak külföldről va-
ló hazajutásában vagy biztonságos
szállásra való juttatásában is van fel-
adatom. A legfontosabb dolgom, hogy a
hozzánk kerülők reintegrációs folyama-
tát segítsem, melynek során képzést,
munkát igyekszünk közösen találni. A
legfontosabb cél, hogy úgy végezzük
közösen a munkát, hogy az újbóli áldo-
zattá válás ne történhessen meg és egy
önálló, egészséges élet lehetősége elér-
hető legyen.

A már említett nyári táborban sokat be-
széltél az áldozatokról, a sokféle
kiszolgáltatottságról, erről az egész
„iparágról” – és ami legalábbis nekem
meglepő volt, hogy az emberkereskede-
lem nem leáldozóban van, hanem
feljövőben, erősödőben. Mintha ez nem
lenne a köztudatban. Mi lenne az, amit
szívesen megosztanál a világgal, amiről
mindenkinek tudni kéne?

Az emberkereskedelem a harmadik legjö-
vedelmezőbb iparág a világban a
fegyver és a gyógyszeripar után. Óva-
tos becsléssel is mintegy 22 millióra
tehető az áldozatok száma a világon.
Hazánkban ez a szám 30 ezer körül mo-
zog, annak ellenére, hogy szinte semmit
sem hallunk erről a jelenségről és a
bűnügyi statisztikák is jellemzően nul-
lát mutatnak. Nagyon keveset
beszélünk róla, hiszen látensen, alig
észrevehetően zajlik az emberekkel,
munkájukkal, kiszolgáltatottságukkal
való kereskedelem.

A segítés tehát nagyon kell ezen a téren,
ami nem könnyű de valahogy olyan
alap emberi. Van-e valami, amire ezen
a téren érdemes odafigyelni?

Az emberkereskedelem és a jelenséggel
szinte kivétel nélkül együtt járó bántal-
mazás, kényszerítés, megalázás az
emberi méltósággal összeegyeztethe-
tetlen. Az áldozatok nagy rész nem mer
vagy nem tud segítséget kérni, emellett

Áldozat készség
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sokszor nem is tudja, hogy Ő áldozat.
Azt hiszem a segítség legelemibb szint-
je, ha észrevesszük, hogy baj van. Ha
merjük észrevenni és merjük jelezni.
Akár segítő szakembernek, akár magá-
nak az esetleges áldozatnak. Ezt persze,
úgy tegyük, hogy önmagunkat ne so-
dorjuk veszélybe. Tehetjük ezt például
az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálat (OKIT:   +3680-20-55-20
/ E-mail:   okit@csbo.hu) által, mely kife-
jezetten kapcsolati erőszak és
emberkereskedelem áldozatainak nyújt
segítséget, de hívhatóak ilyen esetben
is. A nap 24 órájában szakemberek fo-
gadják a hívásokat és nyújtanak
információt.
Emellett nagyon fontosnak tartom azt,
hogy beszéljünk az emberkereskede-
lemről minden fórumon...ahogyan most
is tesszük :-)

Már csak azért is, hogy ne legyen annyira
látens a dolog… Ha jól tudom alapvető-
en szociális munkás vagy, ezen a
területen (is) számos nehézség adódhat,
nem gyakori a megfáradás, kiégés, fá-
sultság, érdektelenség. Te hogy bírod és
mi segít embernek maradni, mi tölt fel
ha lemerülsz?

Végzettségemet tekintve szociális munkás
vagyok és családkonzulens. Gyakori a
pályánkon, mint minden segítő pályán
a kiégés. Sajnos nincs lehetőségem pél-
dául szupervízióra, de remek kollégáim
vannak, még ha sok km távolságra is
vagyunk egymástól. Sok dilemmát tu-
dunk megbeszélni, átrágni, egymást
átlökdösni a nehézségeken. Emellett
egy-egy sikertörténet, egy-egy valódi
fejlődés, aminek a részese lehetek, ren-
geteg energiát adhat...még ha a
folyamat közben sokat is vesz el :-)

Meglehetősen türelmesnek, elfogadónak
tűnsz nekem, meg nyitottnak, őszinté-
nek stb. Nem akarlak nagyon dicsérni
mertkellemetlenül érinthet, de azért

így kívülről elég jó természeted van. Ez
vajon születési szerencse, vagy így ala-
kult az életed és ezt hozta ki belőled,
esetleg ilyen akartál lenni és sokat dol-
goztál rajta?

Ezt köszönöm :-) Nem dolgoztam az
ügyön...legalábbis tudatosan nem. Sok-
szor volt nehéz, de semmit sem
csinálnék vissza, mert mindenből ta-
nultam, mindegyik által fejlődtem. A
nyitottságom, az elfogadásom azt hi-
szem hozott dolog és az ilyen nevelést
biztosító édesanyám érdeme.

E számunk témája, amihez egyébként
nem ragaszkodunk mereven, a hatalom.
Ami megjelenik az áldozatokkal kap-
csolatban is, de a segítséggel és akár a
személyiséggel is összefügghet. Elég
univerzális fogalom vagy jelenség. Te
mit gondolsz róla, mi a helyzet a hata-
lom két oldalán, hogy érezhetik
magukat az érintettek? Esetleg volna-e
valami üzeneted a hatalom alatt és -fe-
lett levőknek?

Az emberkereskedelem egyik lényeges
eleme a hatalom és az azzal való
visszaélés.
Maga az emberkereskedő hatalommal
való visszaélése és a másik ember ki-
szolgáltatottsága adja az egész alapját
és tartja fönn ezt a helyzetet. Nagyon
nehéz kikerülni ebből az ördögi körből,
hiszen a hatalom megtartásának fontos
eszköze az erőszak, ami fizikai és lelki
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egyaránt lehet, sőt leggyakrabban
mindkettő jelen van.
Az áldozatok nagy része már gyermek-
korában egy hatalmasabbnak van
kiszolgáltatva, bántalmazó szülő/szülők
gyermeke, különböző káros szenvedé-
lyek gyakoriak a családjaikban. Nem
ritka a szexuális bántalmazás gyermek-
vagy fiatal korban jellemzően valamely
családtag részéről. Tehát sok esetben a
hatalom és az annak való alárendelődés
nem újkeletű dolog az emberkereskede-
lem áldozatai számára, megszokott,
ismert világ. Éppen ezért olyan nagyon
nehéz kikerülni belőle az áldozatoknak.
Nehéz az új, az ismeretlen, még akkor
is, ha a bántalmazás rettenetes, ugyan-
akkor ismerős, pontosan tudhatóak a
keretei és megvan már a túlélési techni-
ka hozzá.
Az elkövetők pontosan tudják, hogy kik
az áldozattípusok, radarjuk van rá… s
ha nem is rögtön sikerül használniuk
ezeket az embereket, megvan hozzá a
széles spektrumú eszközrendszerük,
hogy előbb-utóbb mégis sikerüljön.

Ez jó negatívan hangzott. Talán mert ne-

gatív is. Biztosan mindenki volt már
kisebb-nagyobb áldozat, került ilyen
helyzetbe, ismerős lehet. És ahogy
mondtad, a túlélési technika is egyfajta
hatalom, ami nem áldozati helyzetben
használhatatlan, új dolgokat kell meg-
tanulni. Mi segít a tovább lépésben?

Azt hiszem sok minden kell a továbblé-
péshez. Elsőként talán az, hogy elég
volt… kinek ezért, kinek azért. Ha ez
megvan… akkor kellhet hozzá erő, hit,
kitartás, remény, néhány sikerélmény,
elfogadás másoktól… és idő… és a segí-
tő szakemberek… ez esetben a Baptista
Szeretetszolgálat :)

Világ méretű a probléma és világ méretű
a szerveztetek is. Gondolom együtt
működtök más, kisebb-nagyobb egy-
házi- vagy humanitárius
szervezetekkel, hivatalos szervekkel,
hatalmi ágakkal. Talán ostoba kérdés,
de van-e jelentősége, hogy baptisták
vagyok?

A Szeretetszolgálat egy humanitárius se-
gélyszervezet. Tavaly ünnepelte a 20
éves fennállását. Ez idő alatt világszerte
szervezetek százaival került kapcsolat-
ba, tevékenykedett együttműködve
kisebb- nagyobb szervezetekkel… civi-
lekkel, egyházakkal, kormányzati
szervekkel egyaránt. A baptista szere-
tetszolgálat hitvallása: hittel és
szakértelemmel… azt hiszem ez magáért
beszél :)

Jut-e eszedbe a végére valami frappáns
befejezés?

Talán az előző mondat az lehet :)
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Tanyavilág
TANYAVILÁG c. fotópályázatunkra bátran jelentkezzetek!
2017. 07. 29-én a Tanyakonferencia c. rendezvényünk kere-
tében lesz az eredményhirdetés.

A konferencia témája egyrészt a Békéscsaba környéki ta-
nyavilág történelmi áttekintése, másrészt közös
gondolkodás a tanyai életforma jövőjéről. Arra a kérdésre
keresünk választ, hogy egy ilyen közösségi használatú tanya
milyen módon tud segíteni a vidéki életmóddal, a tanyai életformával együtt járó régi tudások
„vissza-tanulására”, ill. a mai életformákba való átmentésére. Mindezt tágabb kontextusba is
helyezzük, ti., merre fele halad a vidék, hogyan lehetne egy ilyen tanya a fenntartható és kör-
nyezettudatos életmód katalizátora, legalábbis a maga környezetében.

Tervezett előadások:
- Túlfogyasztás; Ember-, és környezetkímélő kertművelés
- Tanya és gazdálkodási rendszer; A tanya jövője
- Tanyai életforma néprajzi; szociológiai megközelítésben
Rajtuk kívül még élő tanyasi időseket, "mesélőket" keresünk, ill. tanyára költözött fiatal csa-

ládokat is felkutatunk, akiket életmódjukról, és arról kérdezünk majd, hogyan értékelik
hajdani elhatározásukat.

A konferencia zárásaként tanyabált rendezünk vendéglátással kemencés ételekből, népze-
nével.

A tanyakonferencia hetében kerül sor a Duruzsoló* programunk utolsó állomására, a lek-
várfőző katlan és nyári szabadtéri tűzhely-együttes felépítésére. Szokásunk szerint ezt
közösségi képzés keretében tervezzük Békési István szakmai vezetésével, bárki jelentkezhet rá!

* A Duruzsoló az alföldi tanyavilágban honos népi tűzhelyek építésének és használatának
visszatanítását tűzte ki célul. 2016-ban egy hagyományos, fatüzelésű aszalókemencét építettük a
program keretében, 2015-ben a norvég projekt szobai búbos-, és konyhai rakott tűzhelyét.

A tábor fő tevékenységét egyéb kiegészítő kézműves programok színesítik: fazekasság,
szalmafonás, vesszőfonás. (Mindhárom népi kézműves mesterség szorosan kapcsolódik az al-

földi tanyához, mivel ezek anyagai többnyire
megtalálhatók a tanyai környezetben.)

- Kenyérsütés, és egyéb, kemencében süthető-főz-
hető hagyományos ételek készítése kapcsolódik a
tábor programjához.

- Fórum a környezetbarát tüzelésről és hulladékke-
zelésről (Vezeti: Békési István)

Lesz gyermektáborunk is, „Sziget-kék” címmel,
Szabó Magda születésének 100-ik évfordulója alkal-
mából sok mesével, játékkal, alkotással, a
természetben tett megfigyelésekkel, kirándulással, ze-
nével, vidámsággal.

S beindul új projektünk is, a gyümölcsészet. Az
egyesület hozzájutott egy 140 gyümölcsfából álló bio-
gyümölcsöshöz, így reményeink szerint a lekvárfőző
és az aszaló sem fog üresen szomorkodni a nyári-őszi
hónapok alatt.

Szívesen fogadunk önkénteseket minden mennyi-
ségben!
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Lehet, hogy már hallottatok a sheffieldi YM-
CA-ről az elmúlt év során. Pár szóban a
bejegyzés előzményeiről: 2015-ben a Lengyel-
országban megrendezett Youth Unify
konferencián Fábián Péter is részt vett, ahol
sok más ember mellett Jonathan Buckley-vel
is találkozott. Ő nem sokkal később felvette a
kapcsolatot a KIE-vel majd 2016-ban kétszer
is járt nálunk, második alkalommal ősszel
Nick Waterfielddel. Ezen az őszi látogatáson
részt vettek egy esti KIE programon a Pince
30-ban, valamint Búzás Erzsébet és Péter be-
mutatta a KIE-t a vendégeknek és
körvonalazták egy jövőbeli kapcsolat lehető-
ségét a két YMCA csoport között, aminek az
egyik lépése a most februárban történt shef-
fieldi látogatás. Erre Magyarországról Sári
Dominik, Csík Gábor és Fábián Péter ment.

A körülmények többször késéseket okoztak
az utazás során, de épen és teljes felszerelés-
sel megérkeztünk február 11-én a
manchesteri repülőtérre. Itt egy kis fennaka-
dásba ütköztünk ugyanis a személyi
igazolványok ellenőrzésekor Dominikot nem
akarták beengedni a UK területére, addig
amíg fel nem hívták Jont, aki igazolta a láto-
gatási szándékunkat.

Másnap délelőtt részt vettünk a közeli me-
todista templomban az istentiszteleten,
melyet Nick tartott. Ott ültünk hárman ma-
gyarok egymás mellett a sok helyi angol
között és figyeltük Nick beszédét, aki olyan

energiát adott bele a beszédébe, hogy az lebi-
lincselt minket. A megszokott
istentiszteletektől eltérően sokkal több dalt
énekeltünk, mint amennyit itthon szoktunk.
Este részt vettünk egy ifiprogramon ahol a
megjelent gyerekekkel együtt pingpongoz-
tunk, biliárdoztuk majd tartottunk nekik egy
előadást Magyarországról.

Másnap délelőtt Jon vezetésével megnéz-
tük a sheffieldi városközpontot, a sheffieldi
katedrálist és a városi tanácsházát, ahol az
egyik rangos képviselő vezetett minket körbe
az épületben. Délután pedig a már említett
metodista templomban, pontosabban az ah-
hoz tartozó közösségi terekben egy másik
gyerekcsoportot fogadtunk, akiknek két tipi-
kus magyar ételt is főztünk: krumplipaprikást
és mákos tésztát. Ám sejtésünk sajnos beiga-
zolódott, hogy nem fog a fiataloknak tetszeni
a magyar konyha. Miután véget ért a gyere-
kek programja, ami egy egyórás
energia-levezető volt, amely alatt kitombol-
ták magukat, hazamentek mi pedig
eltakarítottuk a nyomokat.

Kedd délelőtt a metodista templomban a
segítettünk a kertben és a konyhában az ön-
kénteseknek, valamint a felszolgáltuk az
előző este főzött magyar ételeket, amit szinte
kivétel nélkül megkóstoltak és ízlett nekik. Az
egyikük a mákos tésztához kapcsolódóan
mondta, hogy ismerték már korábban a má-

Látogatás Sheffieldben
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kot és a tésztát is, de együtt a kettőt még soha
nem próbálták ki.

Szerdán délután a Chaucer Schoolban jár-
tunk ahol Jon egyik ificsoportjával töltöttünk
pár órát, amely során előadtuk a Magyaror-
szágról és a KIE-ről szóló előadásunkat,
valamint játékokat tanítottunk egymásnak.

Csütörtökön a Peak Districtben túráztunk,
ami Anglia első nemzeti parkja. Este pedig a
metodista templomba mentünk ismét, ahol
egy cserkészcsoport főzőversenyét figyelhet-
tük és minket is bevontak a programba,
ugyanis mi lettünk a zsűrije a főzőverseny-
nek, de olyan jól dolgozott az összes csoport,
hogy nem tudtunk egyhangúan győztest
megnevezni.

Pénteken a metodista templomban segítet-
tünk a konyhában az önkéntes
egyetemistáknak a főzésben, majd a raktár-
ban konzerveket válogattunk lejárati dátum
szerint. A megfőzött ételeket megkóstolhat-
ták a megjelent hátrányos helyzetű emberek
és ha akarták elvihették a receptjeiket is. A
péntekenként food bankok során direkt olyan
ételeket készítenek az önkéntesek, amiket
könnyű elkészíteni és nem igényelnek sok
alapanyagot. Emellett egy előzetes igényfel-
mérés alapján összeállított élelmiszer-

csomagot kaptak távozás előtt. Ez a templom
egy „multifunkcionális” épület ugyanis a va-
sárnapi istentisztelettől, a cserkész-
programokon át az ételosztón keresztül szá-
mos funkciót lát el. A food bank a helyi

lakosok támogatásából és felajánlásaiból tud
működni.

Szombaton ellátogattunk a közeli Chats-
worth-házba, ami a Cavendish-család
kastélya. A napot itt sétálva töltöttük, vala-
mint itt találkoztunk az egyik helyi YMCA
taggal, Thomas Hunttal is. Este lehetőségünk
volt kipróbálni a híres fish’n’chipset, majd is-
mét elmentünk az egyik helyi metodista
templomba, ahova jegyünk volt egy előadás-
ra. Egy amatőr színi csoport gyereket
közreműködésével előadta az Égig érő pa-
szuly történetét. Nagyon élveztük az
előadást, lehetett rajta érzékelni az angol
humort.

Vasárnap elérkezett látogatásunk utolsó
napja. Már kora délelőtt úton voltunk Man-
chesterbe, hogy minél több időt tölthessünk
ott a hazarepülés előtt. A délutánt Manches-
ter különböző múzeumaiban töltöttük. Egy
volt ezek közül a National Football Museum,
ahol természetesen megtaláltuk Puskás Fe-
rencet is. Szép lassan elérkezett a gépünk
indulásának időpontja. Miután becsekkol-
tunk, még jó sokat kellett várnunk, mivel a
visszaúton is sokat késett a gép. Azonban éj-
fél fele, biztonságban visszaérkeztünk
Magyarországra.
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