
A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület és a Békéscsabai Y's Men Klub kiadványa

8. évfolyam 2. szám – 201 6.

Ezüst
A 25. évforduló házasságban már az ezüstlakodalom. Az
ezüst pedig a „tisztaság és a házasság sugárzó fia-
talságának a jelképe”. Mondjuk érdekes, hogy ekkorra már
a pár, no meg a házasság sem tűnik annyira sugárzóan fi-
atalnak, de hát a szakirodalmat idézni kell, nem vitatkozni
vele.
Mindenesetre 25 év már jelent egyfajta kipróbáltságot és

letisztultságot. Egyéni életben már kialakult valami, látszik az eddigiek ered-
ménye és körvonalazódik a folytatás is nagy vonalakban. Párkapcsolatban szintén
sok minden történik ennyi idő alatt, lecsengenek a nagy, dinamikus események és
csendesebb időszak várható.
No de mi van egy szervezettel 25 év után? Letisztult? Megerősödött? Megnyu-

godott? Vagy pont zavarosabb lett, elerőtlenedett, nyugtalankodik? Leváltotta
első, vehemens vezetőit (alapítóit) és hosszú távú, nyugodt, kiszámítható
működésre rendelkezett be? Kialakította kapcsolatrendszerét, jól kezeli erőforrá-
sait, békésen éldegél? Esetleg sokadszor átalakult, még mindig keresi az útját, csak
aktuálisan más tagokkal? Illetve kiégett, elfáradt, alig vegetál. Nem kevés szerve-
zet meg sem éri a huszonöt évet.
A 25. év körül várható egy nagy nosztalgiahullám is. Ennyi idő után az indulás

már legenda, az újabban csatlakozók alig tudnak valamit a kezdetekről. Prak-
tikusan akár meg is kérdőjelezik, kritizálják – vagy épp romantikus pátosz alakul
ki a misztikussá vált egykori történések körül. Az aktuálisan célszerű irányra rá is
lehet segíteni, jó esetben ez előre viheti, továbblendítheti a szervezetet – mind a
romantika, mid a kritika. De a kettőt egyszerre ne használjuk :)
Visszatérve az ezüstre: értékes. A második legismertebb és legelterjedtebb

nemesfém. Érdemes vigyázni rá, őrizni de akár használni is. A családi ezüstöt nem
széfben tartották, jelesebb alkalmakkor azzal terítettek, az ékszereket viselték.
Megnyugtató, hogy vannak ilyen értékeink, nyújt egy kis biztonságérzetet.
Hiszen értékálló.
Jelen számunkban próbálunk kicsit az értékekre figyelni, javasoljuk

olvasóinknak is, hogy ezt tegyék. Az újságban található értékeken felül sokkal
inkább a jóval nagyobb számú egyéb értékekre...



2
.
o
ld
a
l

Mutató

Értékek
Mennyit ér egy élsportoló vagy egy un. sztár autó-
gramja?
Mennyit ér egy ország aranyfedezet nélküli nemzeti

fizetőeszköze?
Mennyit ér egy ország aranyfedezeten alapuló pénze,

ha a világgazdaság többi szereplője új valuta bevezeté-
séről dönt (pl. Jelenések 13:17)?

Mennyit ér a pénz és a hatalom ha nincs kivel megosztani?
Mennyit ér egy házasság vagy egy család ha nincs rajta Isten áldása?
Egyáltalán ki szabja meg azt, hogy mi az érték?
Vannak-e Örök értékek, vagy minden csak viszonylagos?
A Jelenések könyve 3. fejezetében a laodíceai gyülekezetről olvasunk. A törté-

nészek tanúsága szerint a város lakói számára a fejlett textilipar, az orvosi iskola
és gyógyszergyártás (pl. szemkenőcsök) valamint a bankrendszer rendkívüli
anyagi jólétet hozott. Maga az Úr mondja a következőket: „Mivel ezt mondod:
Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire…” Azonban a
mondat folytatódik: „…de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a
szegény, a vak és a mezítelen”
Istennek nem a gazdagsággal vagy a vagyonnal volt a problémája, hanem a lao-

diceai keresztényeknek a látásmódjával. A laodiceaiak nem vették észre, hogy az
anyagiakon túl, azok felett egyéb értékek is vannak, ám ők azokat nem keresték,
nem volt rájuk szükségük, erejükből, idejükből és az energiájukból már csak egy
„lagymatag kereszténységre” futotta.
Jézus felállította a pontos diagnózist és az akkor ismert három laodiceai specia-

litáshoz kapcsolódva megfelelő gyógymódot is kínált a
problémára: „tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított
aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz,
és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító
írt, hogy bekend a szemed, és láss.”

A tűzben megtisztított arany a megpróbáltatásokban edzett hit (1 . Péter 1 :7)
fontosságára hívja fel a figyelmet. A fehér ruha a kegyelemből kapott „üdvösség
ruhájá”-t (Ézsaiás 61 .10), valamint a „szentek igaz cselekedeteit” ( Jelenések 19:8)
jelenti. A szemgyógyító kenőcs pedig a Szent Szellem munkája az életünkben (1
János 2:20,27), ami szükséges ahhoz, hogy felismerjük az igazi értékek meglé-
tét/hiányát, hogy a bűnt bűnnek lássuk és felismerjük a megtéréshez vezető utat,
valamint hogy ne csak azt lássuk, ami a szemünk előtt van, hanem úgy tekintsünk
a másikra és önmagunkra, ahogy Isten lát bennünket.

Gábor
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Értékek
Őrült tempóban változó világunkban jó lenne néha lassíta-
ni, netán megállni egy kis pihenőre. Közben eszmélkedhe-
tünk, hogy hol tartunk, számba vehetjük „előhaladásunkat”,
gyarapodásunkat, esetleg veszteségeinket. Az „értékek válságáról” beszéltünk
másfél - két évtizede, azóta az „értékrend válsága” kifejezés lett a megszokottabb.
Sokszor mégsem értjük, hogy miről van szó. Vannak olyan tárgyak, dolgok, ame-
lyek értékét naponta ismerjük: a csereösszeg az áru értéke, a hőmérsékleti érték,
az O betű szám is. A zenei érték (egész, fél, negyedhang…). Ezek az értékek egy-
egy fogalomhoz tartozva élik a maguk életét.
A különféle eszmerendszerek a világ egy tényének tekintik az értékrendet. Így

megkülönböztetnek igaz értéket - erkölcsöt, ill. abszolút értékrendet - erkölcsöt:
Pl. Keresztény/keresztyén erkölcs, humanizmus, individualizmus, muszlim etika,
stb. A mi számunkra a keresztény/keresztyénség által meghatározott és gyakorlott
értékek fontosak: A hit Istenben, a Kinyilatkoztatásban, az élet értelmességében,
az emberi kapcsolatokban („Sokkal többet értek ti” Lk,12, 6-7), a reménység, a
szeretet, a kötelesség, bizalom, felelősség, tisztelet, szerénység, bátorság, önzet-
lenség, szorgalom, engedelmesség, törődés másokkal, a természet szeretete és még
sok erény.
Értéket jelentenek számunkra szeretteink, a családtagok, barátok, lelki testvé-

rek, azok az emberek, akik az élet bonyolult szövevényében való eligazodáshoz,
szerepeink gyakorlásához mintát nyújtottak számunkra. Tőlük tanultuk a jóságot,
segítőkészséget, olykor dolgaink sikerre vitelét is. Beszélhetünk nemzeti értéke-
inkről, megőrzésre méltó hagyományainkról is.
Azért fontos az értékek számbavétele, mert viselkedésünkben, döntéseinkben

meghatározóak. Az élet előbb-utóbb lecsupaszítja az embert, utunk olykor viha-
rokon és megpróbáltatásokon visz keresztül. Ezekben az élethelyzetekben derül
ki, hogy mi a fontos, „mi marad fent a rostán.” „… hogy próbára téve téged meg-
tudja, mi van a szívedben…”(V. Móz. 8:2)

A hazai rendszerváltással nyílttá vált értékpluralizá-
lódás következtében nem léphetünk fel társadalmunk-
ban valamely érték jegyében azzal a bizonyossággal,
hogy azt majd hivatalosan legitimálják, az eltérőt pedig
szankcionálják. (Loránd Ferenc) Viszont Istentől nyert
szabad akaratunkkal élhetünk a keresztény/keresztyén

erkölcs és értékek szerint. Évezredeken át kisebbségben voltak Isten gyermekei,
de Józseftől kezdve (1Móz 39.) a mai napig Isten megjutalmazta a sokszor áldozat-
tá vált hűségeseket. Negatív példa Ézsaúé, aki nem értékelte az elsőszülöttségi jo-
gát és egy tál ételért eladta öccsének, Jákóbnak, aki azután édesanyja segítségével
ebbe a státuszba került (Zsid 12, 16-17., vö. 1Móz 25, 31-34.). Judás a másik elret-
tentő példa az Úr Krisztus elárulásával. Az ártatlan, tiszta, Szent elleni vétekre
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Az érték matematikában egy mennyi-
séget jelent, általában egy konkrét
szám. Ráadásul a számoknak van ala-
ki-, helyi- és valódi (a kettő eredmé-
nyeként létrejövő) értéke. Ebben azért
vannak gondolatok :) A külsőre látható
érték nagyban függ attól, hogy hol (és
mikor) nyilvánul meg. És a szám valódi
értéke szempontjából sem mindegy hol
helyezkedik el – számlálóban, nevező-
ben, kitevőben stb. – a végeredmény
szempontjából.
Az élet pedig bonyolult, talán még a

matematikánál is bonyolultabb. Egyes
értékek egyes helyeken javítják az
eredményt, máshol rontják. Valami le-
het egyszer komolyan előrevivő, más-

kor, más helyzetben pedig jelentősen
hátráltató.
Az értékeknek az eredmény szem-

pontjából van értelmük. Ha nem tudjuk
mi a kívánt eredmény nem tudunk kal-
kulálni az értékeinkkel. Azt pedig ne-
künk kell eldönteni, milyen eredményt
szeretnénk, és ennek megfelelően ren-
delni alá/fölé megfelelő értékeinket. Ez
a különbség a mate-matika és az élet
között: előbbi az értékek függvényében
hozza ki az eredményt, utóbbi a várt
eredmény érdekében kalkulál az érté-
kekkel.
Úgyhogy érdemes átgondolni, mi-

lyen eredményt is szeretnénk eme sok-
sok műveletnek a végén...

Talán az értékrendemmel van hiba
Netán a fejemben található oltári galiba a felelős

...

Biztos, hogy az értékrendemmel van nagy hiba
És nem a fejemben található oltári galiba a felelős

/ Junkies

nem volt bocsánat (Mt 27, 3-10., ApCsel 1 ,16-20.).
Az érték szociológiai megközelítése összekapcsolja az érték és szükségesség fo-

galmát. Ennek lényege, hogy a szükséglet az egyén belső állapotában rendszere-
sen jelentkező egyensúlyzavar, vagy feszültség feloldására irányuló késztetés. A
humán és természeti környezet az a közeg, amelyben megtalálhatók a szükségle-
tek kielégítésének elemei, értékei. A szűkebb értelemben vett értékfelfogás alap-
ján feltételezhető, hogy az értékek az egyén tulajdonságait képezik. Miközben
kitágítja az emberi alkalmazkodóképesség határait, egyben relativizálja azokat az
értékeket, amelyeket fentebb láttunk. A „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem
minden Igével, amely Isten szájából származik.”(Mt 4,4) – Jézus Krisztus mondása,
arra figyelmeztet, hogy Ő örök értékeket hozott nekünk, és erőnk fogytával, ne-
tán tévedéseink, bűneink ellenére is számíthatunk az Általa küldött Szentlélek
erejére, útmutatására.

Emil

http://kie.hu/bekescsaba/mutato 
http://kie.hu/bekescsaba/mutato
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Ez a nap más mint a többi…
(a KIE 25. szülinapjáról)

Aki valaha részt vett már meglepibuliban, pon-
tosan tudja, milyen érzések hömpölyögnek az
emberben, míg összekuporodva várakozik a
kanapé mögött, szekrényben, asztal alatt meg
ahol még hely van. Aki nem volt ilyen hely-
zetben, az is könnyen elképzelheti a feszült, de
örömtől feszített várakozást: mindjárt jön az ün-

nepelt, jaj , remélem, senki sem szólta el magát, nem fog gyanút a szülinapos, nem
látja meg az ismerősök autóit a ház előtt stb. És amikor felkapcsolódik a villany és
mindenki előugrik, az ünnepelt meglepődött-meghökkent arca felváltva vicces és
megható. A másik aspektusa ennek viszont, ami közös a „sima” szülinapi bulikkal,
hogy időt kell rá szánni. Nem akkor vagyok ott, amikor nekem jó, hanem amikor
a buli van. Ha nem megyek, lemaradok és kész.
Amikor a KIE szülinapját szerveztem, és leültem összeírni a kapott és saját

címlisták alapján a meghívandókat, elsőre összeugrott egy kétszázas lista. Nyel-
tem egyet: mostanában jó, ha egy asztaltársaságnyi embert össze tudunk hívni,
amikor valakinek szülinapja van a baráti körben. Hogy hívom meg ezt a sok em-
bert, hányan fogják azonnal elutasítani, hogy távol vannak, öregek, más dolguk
van; most derül majd ki, hogy senkinek nem fontos annyira a KIE, bár papíron az,
de valójában nem fog egy országot utazni, családot, barátokat arrébbtenni, hogy
itt lehessen. Hogy csak a legapróbb gondot említsem: hány szeletes legyen a
torta? Tíz vagy 120? ☺ Mókás ilyen apróságokon pörögni, amikor országos ren-
dezvényen agyal az ember.
És mókás rájönni arra, hogy valójában nem én fogom felkapcsolni a villanyt,

nem én hozom be az ünnepeltet, nem én vagyok, aki miatt itt bármi sikerül vagy
nem sikerül: csak egy vagyok a kanapé mögött kucorgó ünneplőkből. Mert Jézus
volt olyan jó, hogy a védnöke lett a hétvégének, eljuttatta az ország legapróbb
bugyraiba is a meghívót, adott az emberekbe egy HATALMAS lendületet, hogy
még a legtávolabbiak is, még az idősek is, még külföldiek is útra keljenek.
Április 8-10 között közel százan ünnepeltük együtt a KIE újjáalakulásának 25.

évét. 4 országból és több mint 30 városból-
településről érkeztek a vendégek. Volt szaladás,
volt pihenés, volt befelé figyelés és kifelé nevetés:
az ünnepelt pedig azóta is lábadozik a pozitív
sokktól, hogy ennyien voltak kíváncsiak rá!
Köszönet MINDENKINEK, aki eljött!

Találkozzunk más országos programokon is!
Hugi



6
.
o
ld
a
l

Mutató

Cipője, sorsa
Interjú Szőke Nikivel, akit úgy ismertem meg, mint a MI-
ÉRTÜK egyesület oszlopos tagját, alelnökét. Ennek kapcsán
a közgyűléseken meg a KEF-ben (lásd előző számban
interjút a Békéscsabai KEF elnökével) többször
összefutottunk, és olykor egyéb helyeken is. Az interjút még
Ciprusra való átigazolása előtt beszéltük meg, de már ott
tartózkodása alatt realizáltuk.

Voltak kérdések is, de a formabontás érdekében kihagyjuk,
kis fantáziával odaképzelhetőek. Már ha valakinek hiá-
nyozna…

A segítő tevékenység az a dolog számomra, ahol, amiben tudom
mit miért teszek és hogy akiken segítek miért teszik azt, amit.
Az emberek kíváncsiak, szomorúak, menekülnek. Megragadnak
minden lehetőséget a pillanatnyi feledésre…

A munkámon belül fiatalokkal dolgozni a legjobb, csoportban és
az éjszakában…

Van egy program bulisegély program, ami arról szól hogy ott
vagyunk az éjszakában és próbáljuk a fiatalokat biztatni hogy
biztonságosan szórakozzanak… Mértékletes ivás és kábítószer-
fogyasztás, biztonságos szex…

Ilyenkor egy hátizsákkal indulnunk el kedvelt szórakozóhelyre,
amiben van szőlőcukor, vitamin, óvszer, pezsgőtabletta, ásvány-
víz…

Mi ilyenkor nem szülők vagyunk hanem emberek akik próbál-
ják józanítani a fiatalokat, hogy épségben hazajussanak. Barát
vagyok, társ, segítő…

Beleteszem ebbe önmagamat és így nem lehet gond. Ez a mun-
ka, ami hivatás is…

Van még valami, de az már több ennél, talán szerelem… A navi-
gálás…

2011-ben ismerkedtem meg az autósporttal a rallyvan. Nagyon
tetszett, mikor néztem ezeket az autókat a pálya széléről…

2012-ben lehetőségem volt kipróbálni milyen is navigálni. 2013-
tól pedig terep-rallyban is navigálok…

Van különbség, de mindkettőt élvezettel és teljes odaadással
csinálom. Máshogy nem is lehet…

Sok mindenre tanít. Főként alázatra…

Szerencsére eredményesen tudtam ezeket az éveket a verseny-
zéssel tölteni. De erről napokig tudnék beszélni…
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Nem adhatom úgy vissza mint amikor ott ülök bent a kocsiban
és csak ő van, a pilóta és én...

és a sebesség… és az akadályok… hihetetlen dolog…

Most egy időre abba kellett hagynom de bízom a folytatásban…

Ugyanis jelenleg Cipruson vagyok…

Ez pedig szintén szerelem volt első látásra…

Emberi érzések. Rövid volt az idő nem nagyon gondolkodtam
hogy utána jövök-e…

Itt görög nyelvtudásom még nem az igazi, így nem a szakmában
dolgozom, hanem egy ötcsillagos szállodában. Mindenféle nem-
zetiséggel…

Nem látom mi lesz majd… de tudom mi van most…

Tudom hogy nem kell a perfekt nyelvtudás, az emberek nyitnak
felém és beszélnek magukról a problémáikról…

Az utóbbi egy évben sok önismeretre tettem szert, akik ebben
segítettek azoknak köszönöm…

Mert e nélkül nem ment volna. Megtanultam mérlegelni és azt
hogy érdemes vagyok arra hogy szeressenek. Fontos hogy a
szívünkre hallgassunk…

Szeretem, hogy itt nem azt kérdezik ki vagy, honnan jöttél, ha-
nem hogy hogy vagy… előítéletek nélkül élhetek szerelemben
szeretetben…

Talán ezek az értékek a fontosak számomra… ehhez pedig hit
kell és bizalom, bízni az emberekben bármennyi csalódás után
is… újra kell…

Nem tudom mi lesz,de egy biztos… érzem hogy élek… és boldog
vagyok.

Biztosan állok a lábamon… és van 2 kar, mely átölel…

Boldog mindenki lehet… csak élni kell a lehetőséggel… és merni
lépni… kinek kicsit kinek nagyobbat…

Cipője és sorsa válogatja…
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I n conditia Iacobi ...
In conditia Iacobi… azaz „Ha az Úr akarándja és élünk”
(biblikus szleng Jak. 4, 13-17. alapján) idén az alant
felsorolt programokkal várunk szeretettel a Kemencés
tanyára:
(A cím nem tréfa. 2012-ben, amikor megkaptuk a ta-

nyát használatra a Tulajdonostól, az első gyerektáborra készültem nagy örömmel
és izgalommal. De egyszer csak rám nehezedett valami szorongás. Az jutott
eszembe, mekkora vakmerőség kivinni egy csomó gyereket egy olyan helyre, amit
nem vesz körbe kerítés, és 50 m-re van a főút, ahol százzal húznak el a kamionok,
s ahol, ha a napraforgó-táblába bekeveredik egy kisebb gyerek, kereshetjük nap-
estig… Kullancsok, pottyantós budi, ÁNTSZ-veszély, ki tudja mi még. Legjobban
mégis az időjárástól féltem valami okból. Az jutott eszembe, mi lesz velünk, ha
épp kifogjuk a puszta közepén a beígért 40 fokos hőséget, s akkor még a tanya
benti állapota nem tette lehetővé, hogy a hűs vályogfalak között keressünk oltal-
mat a meleg elől. Aki vezetett már gyerektábort, tudja, fojtogató hőségben több-
szörös energiába kerül minden „hadművelet” a gyereksereggel. Így hát maradt az
ima. A tábort megelőző hónapokban, hetekben újra és újra kértem és könyörög-
tem az Úrhoz: mentsen meg, könyörüljön rajtunk, őrizzen meg gyerekestül, tábo-
rostul, időjárásostul…
Már nem emlékszem, hány fok volt, de a záró estén, amikor az utolsó gyereket

is felpakoltuk a lovas kocsira (még akkor nem volt kerékpárút), s végül sikerült a
fazekast is hazaszállítanom Mezőtúrra, éjféltájban vissza Kétsoprony felé már jól
látszott az útról a keleti égbolton készülődő vihar. Még éppen sikerült beállnom a
garázsba, aztán kitört az égiháború… Egy másik gyerektábor is volt ugyanekkor a
falu sportpályáján, nekik még volt egy napjuk a táborzárásig. Az égszakadás ki-
öntötte a gyerekeket a sátorból, egy fába belecsapott a villám, épp az egyik sátor
mellett zuhant a földre. A szülők hajnali kettőkor szedték össze a bőrig ázott, di-
dergő csapatot… Velünk is megtörténhetett volna. S még ha nagyobb baj nem is
esik, rosszul indult volna a tanya „karrierje”, ha így végződik az első táborunk…)
Ezért kérlek Benneteket, támogassátok imáitokkal a munkát, ami a tanyához

kapcsolódik. Ezzel tudtok legtöbbet se-
gíteni.
Pünkösd hétfőjén „Pünkösdölő” –

ahogyan a részletes meghívót már el-
küldtem a levelezőlistákra.
Július 11-én kezdődik, az „Égig érő

fa” címet viselő fafaragó-, és mesetá-
borunk. Értelemszerűen fafaragás
(ügyességi-, logikai- és társasjátékok,
népi hangszerek, fiúknak fegyverzet:
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bodzapuska, kard és íj , lányoknak ékszerek),
Ica mama megfesti az újabb tulipános ládát…
tehát bútorfestő műhely. A Kétsopronyi
Hímző szakkör „Életfa” c. falikárpit készítését
tervezte erre a hétre: minden gyerek kihímezi
a kárpit egy darabját, s ősszel elküldjük texti-
les gyermekpályázatra az elkészült művet.
Lesz mese és koncert, gitár-szekció és sütés a
kemencében. Egy napra Póstelekre is elláto-

gatunk madárgyűrűzést nézni.
A nyár folyamán még – reményeink szerint – Békési István vezetésével az

egyik legősibb építési anyag előállítását, a vályogvetést tanuljuk meg közösségi
képzés keretében a Kemencés tanyán. Lehet jelentkezni akár egy-egy napra is.
Aki szeretne jó társaságban, izzasztó munkával „méregteleníteni”, az feltétlen je-
lentkezzen! Nem utolsó sorban itt lehet megtanulni a vályogtégla készítését –
hátha még szükség lesz rá (panellakók előnyben). A tervünk ezzel valójában egy
közösségi gyümölcs-aszaló ház vagy kemence felépítése. *

* A múlt század közepén Békésen a Békési Gyümölcstermesztők Egyesülete községi asza-
lót építtetett, hogy megkedveltesse, és megmutassa a termelőknek, hogy terméküket,
mint aszalványt, jobban tudják értékesíteni. A községi aszaló a háborúig működött, saj-
nos ma már nyoma sincs. De nemcsak itt, az országban is alig található hasonló beren-
dezés, ill. gyakorlat.

Kétsoprony a kolbász és a pálinka hazája. A kolbásszal még nem is lenne baj, de
az aszalóval azt is reméljük elérni, hogy azokból a gyümölcs-tonnákból, amikből
párlat készül, valamit átmenthetünk az alkoholmentes fogyasztás javára…

Tervezünk még „Teljes értékű konyha – teljes kiőrlésű kenyér” – napokat
is késő nyár - kora ősz folyamán, amennyiben lesz rá keret.

Októberben, a reformáció 500-ik évfordulójának előestéjén – a dánok látoga-
tásával egybekötve reformációs megemlékezést tervezünk a Kemencés tanyán
„Reformáció a végeken” - címmel. A KIE adott be pályázatot erre a programra,
de ha nem nyerünk, akkor is megemlékezünk egy kicsit… Terveztünk zenés reg-
geli áhítatot, reneszánsz ízeket, előadást
„Habánok Magyarországon” – címmel,
filmvetítést „Az ég mennyezeti - Erdélyi
festett kazettás református templomok” –
címmel, Bibliai vetélkedőt, habán fazekas-
ságot, sok-sok éneklést-zenélést.

A karácsonyi szünetben – még az ünnep
előtt – karácsonyi sütögetést és kézműves
készülődést, koncertet tervezünk. S az év
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Programok
Lesznek ám programjainkmeg lényeges
események, amikre lehet készülni.

A 25 éves születésnap máris június 4-én. Részletek a hátoldalon.
Július 1-4. között Norvégiából jönnek cserkészek, akik meg szoktak látogatni és

akiket mi is meglátogattunk már. Jó alkalom lesz nyelvgyakorlásra (aki tud norvégul
annak mindenképpen, de angolra is hasznos lehet), találkozásra, mindenféle jó
dolgokra. Akit érdekel bátran csatlakozhat!
Júliusban ismét megyünk Máltára néhány napra – ez már lezárt projekt, ide nem

lehet jelentkezni. De remélhetőleg lesz még hasonló.
Augusztus elején Angliából jönnek ifjak, KIE színekben (YMCA), velük is együtt

leszünk. Pár napot töltenek Békéscsabán, szívesen találkoznának néhányunkkal (főleg
ifjabbakkal) – ide is lehet csatlakozni.
Augusztus 8-13. – az immár szokásos Nyomkereső tábor Dánfokon. A Nyomkereső

oldalán a részletek és a jelentkezés is elérhető onnan. Megosztjuk nemzetközi
tapasztalatainkat és főleg jól érezzük magunkat. Kifejezetten örülünk új
jelentkezőknek.
Augusztus közepén egy néhány napos kirándulást is tervezünk, belföldön,

várhatóan a Velencei-tóhoz. Szintén nyitott program, lehet jelentkezni.
Az őszi évadnyitónk szeptember 17-ére várható.
Nyár folyamán szünetel a Klub és Nyomkereső, de alkalmi programok

lehetnek és várhatóan lesznek is.
Programjainkról részletek a honlapon lesznek, érdemes figyelni :)

zárásaként gyermekszilvesztert kiskamaszoknak sok játékkal, vetélkedővel, közös
vacsorával, vidámsággal.

A nyári hónapokra pedig tervezzük beindítani az „After school”-t, azoknak a
gyerekeknek a nyári megőrzését-foglalkoztatását, akiknek dolgoznak a szülei, és
nincs hol legyenek. Leginkább itt leszünk szükségben: aki teheti, kijöhet egy-egy
napra egy mesét felolvasni, egy kicsit agyagozni vagy fúrni-faragni, palacsintát

sütni, ki mihez ért… Tervezzük a nyári
hónapokra a községi könyvtár
gyermek-, és ifjúsági részlegének
kitelepítését is a tanyára, lehet majd
kölcsönözni, könyvtári szolgáltatásokat
igénybe venni a tanya-könyvtárban.

Aki nem hiszi, járjon utána…
Kriszta

http://kie.hu/bekescsaba
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11. Szélrózsa Országos Evangélikus
Ifjúsági Találkozó – Áldás leszel!
Hogy mit jelent nekem a Szélrózsa? Találkozásokat, lehetősé-
geket, új arcokat, régi ismerősöket, remek hangulatot, feltöl-
tődést és áldást.
Találkozás nem csak a régi és új ismerősökkel, hanem az

ország más pontján élő, ám hozzám hasonlóan gondolkodó
fiatalokkal, és régóta fiatalokkal.
Lehetőségek, hiszen akkora a programkínálat, hogy sokszor

nem is tudok választani. És annyi lehetőségem van új dolgokat kipróbálni, új is-
mereteket szerezni, szakértőkkel beszélgetni a problémáimról, átadni az Istentől
kapott áldást másoknak.
A remek hangulatról nem csak a társaság, hanem a változatos koncertek is

gondoskodnak. Lesznek ott fiatal keresztény könnyűzenészek, és profi világi ze-
nekarok is. A nyitó esten rögtön Szabó Balázs és Bandája adja a talp alá valót, de
ott lesz Palya Bea és a Kaukázus is. Na meg ha napközben egy kis adrenalin hiá-
nyod lenne, akkor a szomszédos kalandparkban próbára teheted bátorságodat. De
ha ez sem elég, akkor még mindig túrázhattok egyet a Mátra gyönyörű környeze-
tében.
Mindez pedig nem is drága. Sőt! Középiskolásoknak külön kedvezmények. ;)
Bővebb inófért és a folyamatosan bővülő programkínálatért keresd fel a honla-

pot és lájoklj minket a facebook-on!
szelrozsatalalkozo.hu és facebook.com/szelrozsatalalkozo

Nóra

Nyomkereső tábor

Milyen is egy Nyomkereső tábor? Olyan, mint a Nyomkereső.
Érdekes, olykor meglepő. Aktív, olykor kreatív. Közös, olykor

közösségi. Vidám, olykor nagyon.
Mivel e pár napot együtt töltjük több idő jut beszéltetni,

megismerni egymást, nagyobb dolgokhoz lehet hozzáfogni, többet
tudunk tanulni. Merthogy tanulni jó, hiszen több ismerettel, tapasztalattal és
élménnyel mehetünk haza.
Tanulhatunk egymástól, a játékokból, feladatokból, adódó helyzetekből, szinte

bármiből. Tanulni öröm is, érezhetjük ahogy okosodunk, ügyesedünk :)
Lényeges, hogy sátorban lakunk, reggeli tornával kezdjük és esti mesével

fejezzük be a napot. Nap közben lekötjük magunkat, többnyire hasznosan.
Kapunk enni és szabad idő is van.
Aki elhiszi, az itt lesz, aki nem hiszi.. .
Bővebb információ és jelentkezés kie.hu/bekescsaba/nyomkereso oldalon.

http://szelrozsatalalkozo.hu/
https://www.facebook.com/szelrozsatalalkozo
http://kie.hu/bekescsaba/nyomkereso
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