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FELADAT

Lehet egy szót szétszedni, mi is van benne. A feladatban aktuáli-
san a fel, felad, el, elad, eladat, ad, adat. Még pár kissé nehézke-

sebb szó is benne rejlik, azokat azért nem erőltessük. És most követ-
keztetéseket illik levonni az eredeti szóról a benne talált szavak
alapján.
Mindenképpen komoly szó, komolyan kell venni. Jól körülhatárolt,

konkrét, meghatározható. Több ige is megjelenik, úgyhogy aktív, és
a jelentések általában pozitívak. Persze megjelenik a kétértelműség
is, a felad lehet értelmezéstől függően abbahagy illetve elküld vagy
csapatjátékban előnyös helyzetbe hoz. Egyenként is megnézhetők a
töredékek, pár perc ráfordítással elég sok érdekességet találhatunk.
A feladat jelentése az elvégzendő tennivalón kívül legalább négy-

féle, mint megoldandó probléma, használati cél, betöltött szerep és
életcél - példák a wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Feladat oldalon. A
jelentése alapján is egyértelműen komoly szó. Megjelenik egy irá-
nyultság egy cél vagy egy jövő felé, miközben van egy markáns je-
lenbe - vagy részben múltba - ágyazottság is. Konkrét is, a feladat
mindig meghatározott, körülhatárolt, általában egyértelmű. Vala-
mint érezhető némi kényszerítés is, a feladat túlmegy az ötleten, jó-
kedvű tevékenységen, mindenképpen következményekkel jár - a ki-
kerülése is.
Most hogy már ilyen okosak lettünk, gondolhatunk a saját fel-

adatainkra. Amik lehetnek egyedül a mieink, nekünk kell elvégezni,
esetleg egy kisebb körnek, vagy akár egy nagyon tág közösség -
hogy ne mondjunk kisebbet, az emberiség - előtt álló feladatra is ta-
lálunk példát. Így más mennyiségű a felelősségünk - ha ez mérhető
-, de mindenképpen megvan.
És mi a jó a feladatban? Ha sikeresen elvégeztük. Hiszen sok

szempontból ezért vagyunk itt - vagy ott, az aktuális helyünkön -,
attól lesz értelme a napjainknak, ha haladunk a feladatainkkal.
Amennyi stresszt okoznak, annyira tudnak örömet és pillanatnyi
megnyugvást is szerezni. Tekinthetünk hát rájuk ajándékként is...
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Iskola határok nélkül

Nem szeretem a feladatokat. Talán a gyermekkori
házifeladatok miatt. Kötelező volt, mindenféle

büntetés járt érte, ha elfelejtettem, ha rosszul értelmez-
tem vagy nem jól végeztem el. Néha úgy éreztem most
jól feladták nekem a leckét. Igen, mert a feladatot fel-
adják: megnevezik pontosan a tevékenységet, milyen
eszközzel kell elvégezni. Egy valamire való feladatnak
határideje is van. Szóval a feladatot nem lehet félvállról
venni. Komolyság és elszántság szükségeltetik. Ez nem
móka és kacagás. Ha a leghétköznapibb tevékenységet feladatként kommunikáljuk, ak-
kor egyből ellenszenves lesz. Elég stresszes ez az egész. Mi van, ha nem sikerül? Mi lesz a
következménye?
Pedig nem kellene így hozzáállni . Ha valamit szeretnénk elvégezni, például kitakarítani

a lakást, akkor tulajdonképpen felosztjuk a munkát feladatokra. Sorrendet állítunk fel.
Segítséget kérünk és elmondjuk, mely feladatok elvégzésében számítunk az illetőre.
Ha egy szakmát szeretnénk elsajátítani, akkor is lépésben haladunk, modulonként is-

merkedünk a tananyaggal és feladatokon keresztül sajátítjuk el a szakma fogásait. Hihe-
tetlen izgalmas tud lenni a tanulási folyamat, ahogy először még el sem tudom hinni,
hogy képes lehetek egy zeneszámot eljátszani, leparkettázni a nappalit, megérteni a sej-
tek működését. Aztán jönnek a kezdeti kudarcok után a halvány sikerek, végül rutinosak
leszünk, és mi kezdünk el tanítani másokat.
A célig az unalmasnak tűnő gyakorlatokon keresztül lehet eljutni. Ezt tudjuk felnőtt,

érett fejjel . Gyermekésszel nem annyira. Akkor még nem látjuk a célját az egésznek.
Csak a szívatás részét. Ha elő is fordul, hogy egy tanuló nem megfelelő bánásmódban
részesül az iskolában, azért leszögezhető, hogy az oktatás célja a hatékony tudásátadás
és persze a nevelés. A hagyományos módszerek jól ismertek, elfogadottak.
Jézus a korabeli oktatásnak megfelelő stílusban oktatta követőit. Ő választotta ki a

személyüket, tanítványoknak nevezte őket, ők pedig mesternek nevezték őt. Pont mintha
egy iskolában lennének.
Jézus a hegyen tartotta az elméleti oktatást, számtalan képes beszéd hangzott el,

egyébként a gyakorlati képzés dominált. Élethelyzeteket, szituációkat, párbeszédeket
hallva, látva tanult a tizenkét diák. Feladatokat is kaptak egy idő után: önállón kellett
megoldani helyzeteket. Sok esetben nem lett jóra értékelve az eredmény. Csak egy bukás
volt, a többiek a későbbiekben jól teljesítettek a pünkösdi eseményeket követően.

Mi is részt vehetünk ebben az iskolában. Ma is fogad
hallgatókat. Nappali tagozat van, 24/7-es rendszerben.
Megszakítás nélkül, a nap huszonnégy órájában megy a
fejtágítás és a lélek edzése.
Az életről, az életre tanít egy életen át. Nincs osztály-

zat. Mindenki személyes értékelést kap a tanév végén.
ska
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A brit karnevál
A Windrush botrány

Windrush egy hajó volt. Az első, amelyen sok száz
ember érkezett Angliába új életet kezdeni. 1948-

ban új törvény lépett életbe, miszerint, aki az Egyesült
Királyság és gyarmatai állampolgára, az a személy jogo-
sult Angliában letelepedni. A második világháború után
nagy szükség volt Nagy Britanniában a dolgos kezekre,
ezért is tették lehetővé a nagyszámú betelepedést. Mivel
ez a jog automatikus volt minden szóban forgó állampolgárra nézve,
semmilyen dokumentációt nem kaptak az érintettek az angliai letelepedésükkel kapcsolat-
ban. A felnőttek dolgoztak, a gyerekek iskolába jártak. Körülbelül félmillió személy ván-
dorolt be a szigetországba az 1970-es évek elejéig. Ők a Windrush generáció.

A gondok 2010 után kezdődtek. Anglia szigorított a bevándorlás feltételein, meghirdette
az ellenséges környezet politikáját, mely azt jelentette, hogy az illegális bevándorlók szá-
mára megnehezítik az országban való tartózkodást, és igyekeznek elérni, hogy ezek a sze-
mélyek maguktól hagyják el az országot. Elkezdtek azok az ügyek szaporodni, melyekben
a Windrush generáció érintettjeit felszólították, hogy hagyják el Angliát. Évekig tartó pro-
cedúra kezdődött. Nagyon sokan elvesztették állásukat, lakásukat, sokféle módon diszkri-
minálták őket az állami hivatalok, magánszemélyek és még egyes egyházak részéről is.

Már pár napja ös- szegyűlt a több ezer ember. Az órák, napok várakozással
vannak tele. I zgatottak vagyunk. Bár nem tudunk tisz-
tálkodni , tiszta ruhát váltani , ahogy otthon megszo-
kott, de ezt most elviselhető. Kicsit hasonlít ez most
arra, amikor Jézust követték az emberek napokon ke-
resztül .
A szent beszéddel egy időben kezdett el esni az eső.

Karibi zene szól . Ez most az afrikaiakról és a Karib or-
szágokból valókról szól . Az Istentisztelet fő üzenete az
volt, hogy kárpótolni kel l azokat, akiket bármilyen
hátrány, megkülönböztetés ér nemzetisége, bőrszíne,
val lása, neme, anyanyelve stb. miatt. I tt, most különö-
sen aWindrush generáció tagjait.

Az Apostolok Cselekedetei 2. fejezetének első tizenhárom verse alapján szólt a be-
széd, különös hangsúly esett arra, hogy a sokféle nép saját nyelvén hallotta a tanítvá-
nyokat beszélni . Mindezzel alá kívánták húzni , hogy Istennek minden ember és nép
kedves, és nem kevésbé fontos. Nincsenek első és másodrendű polgárok Isten országá-
ban. A karibi kultúrának megvolt és megvan a válasza az i lyen agresszióra, mégpedig a
karnevál hagyományával. Ez az esemény hihetetlen színes, vidám, felszabadult,
ugyanakkor hangosan kifejezi minden hatalommal szemben, hogy a napfény minden-
kire egyformán süt, valamint a mosoly és az igazság győzedelmeskedik.

ska
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Ki ne szeretné a szabadság, szünidő, feltöltődés, pihe-
nés, „feltett lábak” kifejezéseket. Ezzel szemben kevés-

bé kedves a füleimnek a feladat szava…
Pedig amint az augusztusi áhítatokon előkerült a Sóvár-

ban, a békesség evangéliuma készségének saruját is fel kel l
kötnie a római katonának, akit Pál elénk idéz Isten fegy-
verzetét (Ef 6,1 0-20) róla mintázva: a készenlét ál lapotára
hívja fel a figyelmünket. Áll junk készen a szabadulás vagy
szabadítás határozott, bizalommal tel jes lépésére. Övezzük
fel mindehhez derekunkat. Az Isten fegyverzetét viselő em-
ber az evangélium készségében él : akár készenlétet, akár az
Istennel való kapcsolatból eredő attitűdöt jelenti ez a kész-
ség.
Mit jelent az a számomra, hogy Isten állandóan jelen van

az életemben? Mit jelent az ebből fakadó békesség és kész-
ség? Nem kevesebbet, mint a másik ember javára élt életet.
Amint Jézusra utal Pál kicsit korábban az Ef 5,2-ben: „Él je-
tek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és
önmagát adta értünk.” Ez a mi békességünk alapja, és az
evangéliumból fakadó készség: önmagát adta értünk – ez a
minta, a feladat. Persze, nem biztos, hogy nekem a keresz-
tet kel l vál lalnom, mint Jézusnak – bár tudjuk, Jézus ennek
felvételére hív meg bennünket naponként –, de a tevékeny,
nem csak ábrándozó szeretet mindig önmagából kel l , hogy
ki lépjen és forduljon a másik ember felé. I sten Lelke mun-
kálja ezt a közösséget mind önmagával, mind a másik em-
berrel , mind a teremtménytársainkkal. Ez a ki lépés, akár
komfortzóna elhagyás, jelentsen a konkrét pi l lanatban bár-
mit (órára készülést, munkába indulást, unalmas hétközna-
pi csatákat vagy mint Péter esetében a Genezáreti-tó hab-
jai közé való ki lépést a csónakból), máris a feladat címkét
kaphatja meg. A minta maga Isten, aki nem kevesebbet,
hanem önmagát adta értünk, hogy kiengesztel jen bennün-
ket önmagával. Nem mi engesztel jük ki Őt, hanem Ő teszi
meg ezt is értünk.
Az ember méltóságtel jes teremtmény – Isten a saját ké-

pére formálta –, ez azt jelenti , hogy Vele való ál landó kap-
csolatra, Vele való párbeszédre lett alkotva. Ebből fakad,
hogy feladatra lett alkotva, hiszen Isten képét hordozza eb-
ben a vi lágban, az Ő képviselője – ezért nem kisebb megbí-

Évkezdés margójára
– Bibliatábor után „Sóvár-ogva”
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zása van, mint uralkodni ! A minta ebben is I sten maga.
Tehát a feladat nem a bűneset következménye, hanem

Istentől nekünk ajándékozott méltóság. Nem a feladat mi-
att teremtett bennünket, hiszen Ő maga is el tudná kormá-
nyozni ezt a vi lágot, hanem a feladat van értünk. Azért,
hogy istenképű teremtményekként szabadok legyünk, cél-
lal és ne céltalanul , hanem tudatosan élhessünk. Mindez
magával hozza, hogy tevékenyek, alkotók legyünk, mint Ő
maga.
Az uralkodás mindig felelősséggel jár, a felelősség magá-

ban hordozza, hogy felelnünk, válaszolnunk kell I stennek.
Nem beprogramozott teremtmények vagyunk, hanem is-
tenképű uralkodókként miénk a döntés szabadsága minden
pi l lanatban: I sten mellett vagy ellenében, kinek a hívását,
szavát fogadom el éppen, kiben bízom. Választhatjuk az
életet, bőséget, paradicsomi ál lapotot. Feladattal megbízott
alkotásokként: I sten szeretetének képei lehetünk minden-
féle értelemben. Tükrözzük az Ő szeretetét. Ez őrzést és
művelést jelent már a paradicsomban is. Ez pedig tevékeny
életet, amit nehéz a fotelból intézni , bár megoldható, csak
akkor nem önmagunkat adjuk, önmagunk lépünk, hanem
valaki mást küldünk magunk helyett. Mózes is ezt kérte
mondjuk egykor az égő csipkebokornál…
A hetedik nap pedig a mindennapok futásának megállí-

tása, az Istennel tölthető „külön idő”, egyfajta bónusz. Ez is
arra utal , hogy a többi naptól eltérő, egy kiváltságos idő.
A feladat tehát az emberért van, szabadságából, tudatos

létéből ered, melyet ajándékba kapott Alkotójától , hogy az
Ő képmásaként élhessen. Az Ő áldását, szeretetét közvetít-
ve minél többen húzódjanak a közelünkbe, és ízlel jék meg a
mézédes gyümölcsöket, melyeket terem az életünk.
Induljunk neki az új évadnak, új tanévnek, munkaévnek

ezzel a gyümölcstermő sóvárgással , melyhez az erőt Attól
kapjuk, aki „örök szeretettel szeretett” minket, már akkor
mielőtt megalkotta volna szeretetből ezt a mindenséget,
benne minket.

marcsi
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Bemutatkozás– Péter Attila
Ez az interjú funkcionálisan bemutatkozás is. Mi

már találkoztunk egy tanulmányi kiránduláson, meg
itt-ott. De többen nem sokat tudnak rólad. Mi volna
az, amit szeretnél megmutatni magadból, hiszen ősztől
te is vezetnél bibl iaórákat a KIE-ben.
Igen. Jól emlékszem arra a tanulmányi útra, amikor

az oda-vissza úton egymás mellett ültünk, és viszony-
lag sokat beszélgettünk. Rólam sokan sok mindent
tudnak. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom,
ki vagyok valójában. Azt pedig különösképpen köszö-
nöm, hogy számítotok rám a KIE bibl iaóráin.
1 971 -ben születtem. Fancsalon töltöttem gyermek-

koromat. Encsen a Váci Mihály Gimnáziumban érett-
ségiztem. Mindkét helység Borsod-Abaúj-Zemplén-
megyében található. A lelkészi diplomát az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetemen szereztem. I tt ismertem
meg feleségemet, Benedek Ágnest. Házasságunkat Is-
ten 3 gyermekkel áldotta meg.
Egyetemi éveim alatt 2 félévet Neuendettelsauban –

az ottani Egyházi Főiskolán – töltöttem ösztöndíjas-
ként. Teológiai szemináriumokon vettem részt Pul-
lachban, Augsburgban és Párizsban. Közben megbízást
kaptam arra, hogy az ószövetség tudományát tanítsam
az Evangélikus Hittudományi Egyetemen hitoktató
szakos hallgatóinak.
Lelkészként Budapest-Rákoskeresztúron, Maglódon

és Békéscsabán szolgáltam. Jelenleg itt élek Békéscsa-
bán, ahol feleségem a helyi evangélikus egyházközség
egyik lelkésze.
Igen, hal lottam is, hogy ószövetséges vagy. Felesé-

gem szakdolgozata kapcsán szóba is került, hogy kon-
zultál veled. Mi az, ami komolyabban érdekel , amivel
szívesen foglalkozol , i l letve ami megragadott ebben a
témában?
Az Ószövetség színgazdagsága és őszintesége raga-

dott meg. Megértettem, hogy amikor a Bibl iát olvas-
suk, akkor a Bibl ia olvas minket. Hiszen ki ne ismerne
magára az első emberpárban, amely bűnbe esik, majd
egyike a másikára, végül pedig a kígyóra mutogat. A
csalóként emlegetett Jákóbban, aki – el lentétben pas-
szívan viselkedő testvérével – hatalmas harcot vív Is-
ten áldásáért. Salamonban, aki bölcsességet kért és
kapott I stentől , de uralkodása végén „fejébe szál lt a
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dicsőség”. I l lés prófétában, aki buzgólkodik az Úrért,
de úgy kimerül – olyan mély depresszióba esik –, hogy
csak az Úr angyala tudja felrázni őt. Már az Ószövet-
ségben benne van az evangélium: Isten mindig tud és
akar újat kezdeni népével és igencsak esendő emberei-
vel .
Eleinte a prófétákkal foglalkoztam sokat. Valósággal

„beleszerettem” Hóseás próféta könyvébe. Disszertáci-
ómat „Az Úr nagy és félelmetes napja” címmel írtam
volna Jóel próféta és könyvének alapján. Dr.Hausmann
Jutta professzornő hívta fel figyelmemet a zsoltár- és
bölcsességirodalom kimeríthetetlen gazdagságára.
Mostanában ezzel foglalkozom
Én inkább „új- és ószövetségesnek” nevezném ma-

gamat – mondhatnám, 2 az 1 -ben. Ézsaiás 53-at nem
tudom úgy olvasni , hogy ne gondoljak Jézus Krisztus
értünk vállalt szenvedésére és halálára. Pál apostol lal
együtt val lom, hogy „közöttetek nem akarok tudni
semmi másról , csak Jézus Krisztusról , róla is, mint
megfeszítettről”. Nem beszélve arról , hogy hitem sze-
rint Jézus Krisztus feltámadt, él , uralkodik és ura akar
lenni életünknek.
A Kékkereszt békéscsabai csoportjában és a Dömö-

sön működő Református Iszákosmentő Misszióban
komoly munkát végzel . Jelen vagy a vi lágban, ismered
árnyoldalait. Bizonyára sok mindent láttál , és van róla
saját tapasztalatod is.
Igen. Sok mindent láttam, és sajnos saját tapaszta-

latom is van róla. Senki előtt nem titkolom azt, amit
mindenki tud, aki ismer i l letve hallott rólam: komoly
„alkoholista-karrierrel” rendelkezem. Nem vagyok rá
büszke, de ez van. Ebből kel lett és kel l valami jót ki-
hozni .
I sten kihozott ebből is valami jót. A Békéscsabai

Kékkereszt csoport lelki vezetője vagyok. A Középhal-
mi Evangélikus Szenvedélybeteg-mentő Misszióban is
tevékenykedem. Ebben az évben kaptam felkérést arra,
hogy a Dömösi I szákosmentő Misszió hivatalos lelki-
gondozója legyek. A családomat i l letően ez nagy kihí-
vás, hiszen minden hónapban legalább egy hetet Dö-
mösön töltök. Nem egyszerű, de – Istennek legyen há-
la! – működik. Köszönöm felségemnek és gyermeke-
imnek a támogató hozzáállást és együttműködést.
„Legyetek gyorsak a hallásra és késedelmesek a szó-

lásra!” – olvassuk Jakab apostol levelében. Ez az én lel-
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kigondozói hitval lásom is. Sokat hallgatok, amikor a
gyógyulni-szabadulni vágyók személyes problémáikról
beszélnek. Olykor csendesen megszólalok, máskor pe-
dig felemelem a hangom. Előfordult olyan eset is, hogy
egy nagy vitában a két veszekedő fél közé kel lett ugra-
nom. I tt kel l megjegyeznem, hogy odabent egy-egy
gyógyító programon a gyógyulni-szabadulni vágyók-
nak sokkal őszintébb és tisztább a tekintete, mint
azoknak, akik odakint „egész-ség-es”-nek hazudják
magukat.
A jelenlegi szám témája a feladat. Mint láttuk, te is

vál lalsz, esetleg kiosztasz feladatokat. Hogyan jelenik
ez meg a mindennapokban?
Most az a feladatom, hogy válaszoljak a kérdésedre.

Egy perccel ezelőtt az volt a feladatom, hogy elmond-
jam kislányomnak, miért nincs időm vele színezni . Két
perc múlva azon fogok gondolkodni , hogy mit mulasz-
tottam el. Ezért jó, hogy percenkénti feladataink mel-
lett küldetésünk (missziónk) van: Jézus Krisztusról be-
szélni szavakkal és tettekkel .
Hála Istennek, nem kell kiosztanom feladatokat,

mert csapatban játszom. Mindenki tudja, hogy mi a
feladata. Hadd beszél jek a sport nyelvén! Számomra
Jézus Krisztus a nagy „szövetségi kapitány”. Ő osztja ki
a feladatokat. Ha Őt kérdezzük imádságainkban – és
bizalommal meg is hallgatjuk –, akkor tudjuk meg
igazán, hogy hol is van a helyünk ebben a vi lágban és
majdan odaát az égben. Ekkor történik meg az, hogy
nem csak bámulunk bele a nagyvi lágba, hanem ámu-
lunk.
Hadd tegyem ezt egészen személyessé egy általam

nagyon kedvelt és szeretett ének sorainak idézésével !
„Ámulok, hogy Ő, az Ártatlan, mit tesz értem.
Ámulok, hogy Ő, az Ártatlan, szenved értem.
Minden bűnömet magára vette,
Minden vétkemet elfeledte,
Büntetésemet elszenvedte
Ott fenn a kereszten.
I sten Báránya! I rgalmazz nekem!”
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A Teremtés hete azért is érdekes, mert ugye egy
hétig tartott a Teremtés. A jól megérdemelt pihe-

nőnappal, ami szervesen hozzátartozik.
Mi már a kész teremtett vi lágban élünk, ami olyan,

amilyen. Meg amilyenné tettük, tesszük. És láthatóan
kívánnivalót hagy maga után. Ezekről a kívánalmakról
szól a Teremtés hete. Honlapjuk szerint „a magyar ke-
resztény egyházak körében pár éve kezdett meggyö-
kerezni az a nemzetközi kezdeményezés, hogy szep-
tember-október folyamán ökumenikus módon ünne-
peljük meg a Teremtés Hetét, és fordítsunk fokozott
figyelmet a teremtett vi lág védelmére” – hiszen a te-
remtés nem egy egyházé és nem is az egyházaké
együttesen. Ehhez mindenkinek köze van, a jelen való
vi lág minden tagjának.
A Békéscsabai KIE idén egy előadás-sorozattal vesz

részt a „mozgalomban”, csatlakozva a remélt sokakhoz
„nem azzal a szándékkal, hogy valamiféle belterjes
gondolkodásmódot hozzanak létre, hanem hogy segít-
sék megnyílni ezeket a közösségeket környezetük, em-
bertársaik felé”.
E hét idei témája: Közösségben a teremtett vi lágért.

Ennek keretében minden nap meghívott vendégekkel
beszélgetünk. Nem előadók ők, bár bizonnyal az átlag-
nál otthonosabbak a témában, de nem oktatást szeret-
nénk, hanem beszélgetést, közösséget. Hisz minden
mindannyiunkat érint. Ezért hívtunk meg a keresz-
ténységhez nagyon, kevéssé vagy legfel jebb érintőle-
gesen kötődő vendégeket is.
Október 1 -7 között az alábbi menetrend szerint ta-

lálkozunk minden nap 1 7:00 órakor a KIE házban (Ki-
nizsi u. 1 1 . - hátul az udvarban):
hétfő - Magány – Szlávik Krisztina
kedd - Párkapcsolat – Skultétiné Barna Anita
szerda - Közösség-kapcsolat – Bárány Nikoletta
csütörtök - Segítés – Karácsony Zsolt
péntek - Közösség-közösségi tér – Zsótér Mária
szombat - Szegénység – Bonnyai Anna
vasárnap - Egyház – Péterné Benedek Ágnes

Plakátunk a hátlapon...

Teremtés hete 2018.
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Cserkészkedés északon

Életem legnagyobb élményei közé tartozik, amikor négy évvel ezelőtt, fiatal nyomke-
resőkként kiutaztunk Norvégiába, egy ottani cserkésztalálkozóra. Az egész hetet

nomád keretek között töltve cserkészkedtünk. Amikor Peti újságolta, hogy ismét meg-
rendezésre kerül a jamboree, azonnal elkezdtem keresni a módját, hogyan tudnánk
megvalósítani a ki jutást ismét. I ska segítségével felvettem a kapcsolatot Aase Brittel ,
az egyik norvég vezetővel a jølsteri csapatból . Szerencsére ők is támogatták a kijutá-
sunkat, ezért elkezdtük figyelni a repjegyeket és utánanézni a szál lásoknak. Legutóbb
mikor voltunk, a tábor vége után a norvégok meghívtak bennünket Jølsterbe, ahol még
egy hetet eltölthettünk, azonban ez idén nem volt megvalósítható, ugyanis az egyik
vezető épp most házasodott meg, és az esküvőt a tábor után tartották. Azonban mi úgy
gondoltuk, hogy ha már ott leszünk Norvégiában, ne jöj jünk rögtön haza, ezért úgy
foglaltunk jegyet, hogy pár nappal tovább tudjunk maradni . Végül szerencsénkre szál-
lást sem kellett keresnünk, mert azt az infót kaptuk, hogy a tábor vége után maradha-
tunk tovább a helyszínen.

Szép lassan el is érkezett június 29-e, és mi négyen,
Boldi , Fábián Peti , Donát és én útnak indultunk Buda-
pestre, hogy onnan tovább repüljünk Osloba majd
Trondheimba. Az út viszonylag hamar eltelt, és azon
kaptuk magunkat, hogy már ott is vagyunk Norvégia
közepén a repülőtéren várakozva a csomagjainkra.
Egyszer csak két cserkész odajött hozzánk, hogy útba
igazítson bennünket, és elkísértek egy benzinkút mel-
lett lévő kis buszmegállóba, és meghagyták nekünk,

hogy kb. 40 perc múlva érkezik a busz, ami majd elvisz minket a táborba, majd vissza-
mentek a reptérre, hogy a többi érkezőt is hasznos információkkal láthassák el . Mi ott
maradtunk nagy csomagjainkkal a buszmegállóban, készpénzünk nem volt, csak forint,
tehát nem tudtuk, hogyan fizetünk majd a buszért. Eléggé megéheztünk az út során,
ezért aranyáron vettünk egy kenyeret a benzinkúton, és felbontva egy vagdalt konzer-
vet a buszmegállóban elkezdtünk lakmározni az egyik bőröndön. Több mint egy órát
várakoztunk így, de busz az nem akart jönni , így elhatároztuk, hogy elindulunk a tá-
borba gyalog. Elkezdtünk hát átvágni mindenen és gyalogolni a kövesút mellett, húzva
nagy csomagjainkat. Kb. két vagy három perc telhetett el , mikor egy busz megállt mel-
lettünk, és felajánlotta, hogy elvisz minket, ugyanis többször is elhajtott előttünk, és
látta, hogy várakozunk. Bepakoltuk hát a csomagjainkat, és a busz ingyen és bérment-
ve letett minket a táborhely kapujában. A táborban
kérdezősködve találtunk néhány nemzetközi segítőt,
akik megmutatták, hol lesz a helyünk, és később az ő
segítségükkel jutottunk ételhez is, ugyanis mi a tábor
kezdete előtt érkeztünk, és még nem érkeztek meg a
jølsteriek, akikkel együtt lettünk volna.
Másnap, mivel még nem volt semmi dolgunk, egy

kis túrára indultunk a tábor melletti dombon. Fentről
remek ki látás nyílt a táborhelyre, ahol szépen lassan
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épültek a sátrak. A domb tetején régi lőszerraktárakra bukkantunk, amiknek a svédek
elleni harcokban volt szerepük a háborúban. Találkoztunk itt két kutyát sétáltató nővel ,
akikkel hosszasan beszélgettünk a környékbeli látnivalókról . A délutáni szieszta során
megérkeztek a jølsteri csapat előfutárai , akik a felszereléseket hozták. Rögtön munká-
hoz láttunk, kipakoltunk az utánfutóból és elkezdtük az építést. Megmondták, hány
fára lesz szükségünk, és máris el indultunk a farakásokhoz, hogy a helyünkre hordjuk a
méteres farönköket. Munka közben a gyerekek is megérkeztek, és az idősebbek be is
segítettek nekünk. Óriási élmény volt újra találkozni velük, az utóbbi két évben annyi-
ra megnőttek, hogy alig hittem a szememnek. Ezután elkezdődött a tábornyitó tábor-
tűz, ahol minden csapat felvonult a zászlajával , mi is csatlakoztunk bár kicsit rögtön-
zött megoldással . Az este zárásaként építgettük az ebédlőnket, azonban ezt nem sike-
rült tel jesen befejeznünk. Éj jel természetesen, habár lement a nap a dombok mögé, vi-
lágos volt végig.
Másnap a reggelt zászlófelvonással kezdtük, majd részt vettünk az aznapi megnyi-

tón, ugyanis aznap tartották a Science Day-t, ami abból ál lt, hogy tudományos kísérle-
teket hajtottunk végre, kis csapatokban. Ebéd után közösen kisétáltunk a kb. 2 km-re
lévő fjordhoz és strandoltunk egyet. Útközben elintéztük Petivel , hogy a magyar zászló
is felkerüljön a többi mellé. Este Boldival részt vettünk a nemzetközi csapatok vezetői
számára tartott gyűlésen. I tt játszottunk, beszélgettünk más vezetőkkel és gofrit et-
tünk.

Az ezt követő nap témája az étel volt, ez volt a Food
Day. Délelőtt ál lomásokat látogattunk, ahol ételekkel
és természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat csi-
náltunk és még a szárított rovarokat is volt alkalmunk
megkóstolni . Vacsorára mindenki vegetáriánus burgert
készített magának, több-kevesebb sikerrel . Mi sem
voltunk tétlenek az építést i l letően, ugyanis két fa-
rönkből mi is készítettünk egy igazi magyar gémesku-
tat. Este a tűz körül beszélgetve odajött hozzánk egy

svájci cserkész, akivel jót beszélgettünk, és megemlítettük neki a békéscsabai KIE ko-
rábbi kapcsolatát is a svájciakkal.
Másnap délelőtt elkezdtünk készülődni a túrára. Minden szükséges dolgot bepakol-

tunk a hátizsákjainkba, és délután kimentünk a buszhoz, ami elvitt bennünket az in-
dulási helyre. Mi a jølsteri idősebb fiúkkal egy csoportba voltunk beosztva. Jól indult a
túra, már rögtön az elején eltévedtünk, és az iránytűvel belőve az irányt, elkezdtünk
keresztül menni mindenen. Annak ellenére, hogy nem tudtuk hol vagyunk, nagyon jó
volt a hangulat, és sokat nevettünk meg beszélgettünk.
Estefelé megérkeztünk a táborhelyre, ahol már voltak
néhányan. Felál l ítottuk a félsátrainkat, majd elkészí-
tettük az instant katonai kajánkat vacsorára. Miután
megettük, csatlakoztunk a többi cserkészhez a tábor-
tűznél , és játszottunk. Másnap délelőtt folytattuk a
túrát. Egész sok időnk állt rendelkezésre, ezért mikor
találtunk egy kis vízesés mellett egy fürdésre alkalmas
helyet a patakban, megálltunk szemlélni a tájat és fü-
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rödni kicsit a jéghideg vízben. Ezután már csak kis tá-
vot kel lett megtennünk a pontig, ahol a busz felvett
minket és visszavitt a táborba. Mikor visszaértünk,
énekléssel és ebéddel fogadtak bennünket. Délután
tartottunk egy kisebb partit, ahol megünnepeltük,
hogy mindenki visszaért a túráról , és volt sok édesség
meg étel . Körülnéztünk a táborban, és megtaláltuk a
svájciak táborhelyét, amit elég könnyű volt fel ismerni
a sátorlapokból épített óriási palotáról és a nagy CEVI
zászlóról . Sokat beszélgettünk velük, és természetesen kendőt is cseréltünk.
Következő nap megrendezésre került a röplabda bajnokság döntője, és természete-

sen a jølsteri csapat, a Ragnarock is döntős volt, ezért kimentünk a pályához, szurkolni
nekik. Az első meccset meg is nyerték, de aztán sajnos kikaptak, így nem ők nyerték el
az első helyet. Azt viszont biztosra veszem, hogy a leghangosabb szurkolótáboruk ne-
kik volt.

Utolsó este Boldival és Petivel jelentkeztünk az éj jel i
őrszolgálatra. Ez abból ál lt, hogy a területünkön kel-
lett körbe körbe járkálni , és figyelni a szokatlan dolgo-
kat, valamint rászólni a hangoskodókra. Ez is érdekes
volt, főleg mikor kicsit fáztunk, és odakéredzkedtünk
az egyik csoport tüzéhez melegedni kicsit, és ez alatt
volt alkalmunk velük is beszélgetni . Másnap fáradtan
könnyes búcsút vettünk a norvég barátainktól , ugyan-
is a tábor végeztével ők visszaindultak Jølsterbe. Ne-
künk szerencsére a tábor vezetőjével sikerült megbe-
szélni , hogy maradhassunk még a repülő indulásáig,
és addig kapunk ételt is, ha cserébe besegítünk a tábor

lebontásában. Persze közben nem volt tel jesen kötött a munkaidő, így tudtunk túrázni
a környéken. Egyik nap meg szerettünk volna látogatni egy erődöt, ami viszonylag
messze volt ahhoz, hogy oda-vissza sétál junk, ezért kitaláltuk, hogy stoppolni fogunk.
Azonban sajnos nem volt szerencsénk, Norvégiában nem nagyon szeretik a stopposo-
kat. Így végül oda nem jutottunk el . Amíg segédkeztünk az építkezésben, megismer-
kedtünk három olasz lánnyal. Ők szintén segíteni voltak ott, mindhárman 1 8 évesek, és
tel jesen egyedül jöttek el Norvégiába úgy, hogy senkit nem ismertek ott, és már akkor
megérkeztek a táborhelyre, amikor jóformán nem volt még ott senki , és csak akkor
mentek el , amikor már csak pár ember volt rajtuk kívül . Azonban ekkor sem haza
mentek, ugyanis még meglátogatták Norvégia délebbi területeit is előtte. Az igazán
megdöbbentő az volt számunkra, hogy ők még sátort
sem hoztak magukkal.
Utolsó nap meglátogattuk a közel i nagyvárost,

Trondheimot is. Majdnem lekéstük a vonatot, de futva
még épp elértük. Már a vonatút is különleges volt,
ugyanis majdnem végig a fjord partján ment a sín. A
városban megnéztük az olyan nevezetességeket, mint a
Nidarosi katedrál is, az Old Town bridge, a katonai
erőd, vagy éppen a csokoládé múzeum, ahol végigkós-
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toltuk majdnem az összes édességet. Trondheimból
visszatérve összepakoltunk és a táborvezetők autóval
kivittek minket a reptérre. Mielőtt elmentünk a tábor-
helyről , kértünk tőlük egy kis szigetelőszalagot és pár
kukászsákot, ugyanis volt egy ötletünk. Elég sok nor-
vég különlegességet szerettünk volna hazavinni , azon-
ban nem volt elég hely a bőröndjeinkben, így egy ki-
csit szokatlan módon oldottuk meg ezek hazajuttatá-
sát. Az olyan cuccainkat, amikért nem volt nagy kár ha
elvesztek és sok helyet foglaltak, becsomagoltuk egy
ikeás szatyorba, amit befedtünk rengeted kukászsák-
kal és átkötöztük madzaggal és szigetelőszalaggal,
majd csomagként feladtuk. Nagy szerencsénkre velünk
együtt a plusz csomag is visszaérkezett Magyaror-
szágra.

Dominik

Szeminárium!

Bizony-bizony mikor el-
vál laltuk a szeminárium

megrendezését, még mi sem
gondoltuk,hogy ez a feladat
nem is olyan egyszerű.Figye-
lembe véve csekély taglétszá-
munkat.
Sok telefonbeszélgetés,

email csere, egyeztetés ittho-
niakkal és a Dánokkal. Most
hogy már nagyon közeleg az
időpont, csak reménykedni
tudunk, hogy amit vál laltunk,
azt tisztességesen el is végez-
zük.
Kérünk gondoljatok Ránk

imádságban!
Gizike
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Zenei tábor és hagyomány-
őrzés a Kemencés Tanyán

Ki hallott már kukorica tárolására alkalmas góréból
Bach muzsikát felcsendülni? – Az egykori tanyasi gaz-
dálkodás praktikus cél jait szolgáló eszközök új tartal-
mat és értelmet nyertek a Kétsoprony határában talál-
ható Kemencés Tanyán. Az elmúlt héten Szlovák ha-
gyományőrző zenei és kézműves tábort szerveztek he-
lyi összefogással .
Míg napközben a citera-, gitár és énekes műhelyek-

ben csiszolták zenei készségeiket, hangszertudásukat a
zömében alsó tagozatos táborlakók, az esti programok
sorában szabadtéri koncertet hirdettek meg a szerve-
zők. A műsort maguk a zenei műhelyvezető tanárok
szolgáltatták: Paulik László népzenész, Litauszkiné
Püski Melinda csel lótanár, Szi lágyi Atti la gitártanár.
Népzenei hangszerek bemutatója, kamaramuzsika
csel lóra és zongorára, saját szerzemények gitárkíséret-
tel – akár egy színes mezei virágcsokor.
A környékbeli falvakból érkező közönséget kemen-

cében sült kenyérlángossal kínálták. Hét végén már a
gyerekek léptek fel a tanyasi górészínpadon a hét so-
rán tanult művekkel , dalokkal. Kiál l ítás is készült –
volna, ha a Korcsok János népi fafaragóművész műhe-
lyében készült pánsípok, bürökdudák, bodzafurulyák,
diócsörgők gazdái el nem „mentik” idejében a csörgő-
zörgő hangot adó szerkentyűket a zsebeik mélyére.
Való igaz, a hangszer nem arra való, hogy kiál l ításon
csodálják, hanem sokkal inkább sípolásra, dudálásra,
furulyálásra. Eme funkciót gyakorolták is derekasan a
kis hangszerkészítők, a meszelt falú tanya hűvös
csendjét nap-nap után csengő-bongó hangok törték
meg.
Azért a műhelymunka közelebbről nézve nem volt

ennyire idi l l i . Nem egyszerű dolog nyár derekán a ki-
felé ácsingózó kicsiket és nagyokat, fiúkat és lányokat
éneklésre bírni . El kel l varázsolni , bűvölni-bájolni , nap-
nap után lehengerelni a nagyrészt már képernyőn ne-
velkedett aprónépet. A valódi , értékes esztétikai élmé-
nyért meg kell dolgozni . Az azonban már önmagában
nagy elismerés, ha szabadtéren a gyerekközönség pis-
szenés nélkül ül i végig a népi hangszerek bemutatóját,
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vagy régi korok zenéjét játszó kamaraegyüttest.
Sikerült azért végül dalra fakasztani az énekes mű-

hely résztvevőit, még a fiúk is beledörmögtek a pro-
dukcióba – így lett tel jes és vidám ez a tábor.
- - -
Volt még fazekas táborunk, látogattunk virágzó ta-

nyagazdaságot, felavattuk a górészínpadot, s a Kincs-
kereső kisködmön 1 00-ik születésnapja alkalmából
kincskereső mesetábor t is tartottunk törpe korúak-
nak. Az ifi klub is működött a nyár folyamán, e hét
szombatján tartja a nyárbúcsúztató alkalmát.
Közben szakadoznak a fák ágai a mázsányi súlyú

gyümölcstől , lesz szi lvalekvárfőzés, alma-aszalás. Pa-
radicsom-ültetvényünk gyümölcséből szószt és ivólét
készítettünk, a tanyai rendezvényeken a tél folyamán
pizzát is fogunk sütn i , ehhez tehát már adott az alap-
anyag . Lesz még savanyítás, tökparti , gyógyfüvek fel-
dolgozása. Apropó, gyógyfű. I tt szólnék a Kemencés
Tanya őszi képzéséről , ahol lesz szó kertészetről , önel-
látásról , fenntarthatóságról , régi tudások és fortélyok
újrahasznosításáról . Lehet még jelentkezni ! Jelentke-
zési lap ITT található.
Október havában ismét összegyűlünk a reformáció

alkalmából, valamint itt rendezzük a Y’s Men éves sze-
mináriumát is. A Pajtaszínház és a z Ifi-klub sem áll le,
sőt, ősszel még egy kertbarátok körét is tervezünk be-
indítani . Az évet idén is a karácsonyi ünnepkör ren-
dezvényei zárják. Honlapunkon, blogunkon, FB lapun-
kon is hírt adunk eseményeinkről .

Kriszta






