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A köszönet általában lezárás, befejezés. Ha túl vagyunk valamin,
ami jó volt, ha kaptunk valami értékeset. Folyamat közben

nem hálálkodunk, akkor csináljuk. Hisz amíg nem alakul ki , nem
látszik, addig nem megköszönni kel l , hanem folytatni . Hogy aztán
legyen mit megköszönni .
A köszönet lezárás mellett indulás is. Ha egy stafétát kapunk, ak-

kor a várakozást fejezzük be és a futást kezdjük el . Ha egy jó passzt
kapunk egy labdajátékban, szintén megköszönhetjük és mindjárt
rajtunk a felelősség, meg a vi lág szeme. Ha átengednek a zebrán,
úgy i l l ik ütemesen haladnunk.
A köszönet után mindig új helyzet következik. Lehet, hogy csak

egy csöppet más – kösz a kávét, így már jobb kedvvel folytatom to-
vább a dolgozatok javítását –, de lehet jelentősen új helyzet is –
kösz, hogy eddig gondoskodtál róla, innentől átveszem.
A köszönet valami jóról szól . Ami immár a mienk, vagy ami im-

már ki látásban van. Megköszönni a jót szoktuk és jó megköszönni
bármit – hiszen ezzel el ismerjük. A gyerekeket presszionáljuk, hogy
köszönjenek meg mindent, amit nagy duzzogva vagy megtesznek,
vagy nem. A köszönettel van befejezve az ajándékozás, a kapás, a
tudomásul vétel és megbecsülés jele. Ezzel ál l helyre a vi lágrend, e
nélkül valahogy befejezetlen, fura.
Lehetne még fejtegetni , de a lényeg, hogy köszönjük. Olvasóink-

nak és munkatársainknak, mindenkinek akinek köze volt a Mutató-
hoz. Szóval kösz!
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Búcsúzó

Az utolsó sorokat írom. Visszaemlék-
szem az együtt eltöltött időszakra és

lassan fogom fel , hogy nem leszünk együtt
többet. Tizenegy év! Nem is gondoltam
volna, hogy ennyit megélünk együtt.
Sokszor tehernek tűnt megtölteni az üres

lapokat, de mindig érdekes kihívás is volt.
És olyan nagy öröm, amikor a kész példány
egyben megjelent. És ez a „titokzatos”
szerkesztőség! Az elején még találkoztunk,
aztán tel jesen átment online-ba, távmun-
kába.
Szép volt. Szép emlék marad.
Igen, fontos fel ismerni , hogyha nincs tovább, hogy ennyi fért bele. Ne erőltes-

sük, majd jön más.
El kel l tudnunk engedni . Meg kell ezt tanulnunk: erről szól az élet. Dolgok, sze-

mélyek elmúlnak és ezt el kel l fogadnunk. Az idő haladtával egyre nagyobb a ta-
pasztalat, de több az is, amit a hátunk mögött kel l hagynunk. Még jó, hogy nem
kell ezer évig élnünk. Ez a halál … szépsége? Vagy értelme? Vagy kegyelme?
Ennyi volt. Köszönöm, hogy tagja lehettem a csapatnak. Jól megmutattuk,

hogy kell ezt csinálni .

ska
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Örüljetek az Úrban!

Mi mást kívánhatnék, amikor megköszönöm, hogy befogadtatok az írók közé, és
mint olvasók megismerhettetek és megtűrtetek. Miért „az Úrban” örüljetek?

Mert benne nincsen szomorúság, sem vád, sem megbízhatatlanság, sem hűtlenség vagy
rosszindulat… De Ő megvigasztal , megbocsát, megerősít, elhárítja a veszélyt, borúra
hoz derűt, tanácsot ad, elestem – felemel, a jövő felé fordítja tekintetemet, segít
meglátni a testvért, akivel egy Lelket kaptunk felekezeti határokon túl is. Gyógyít,
látást ad, reményt sugároz, megtisztít, közösségre lép velünk, tel jes bizalmat adhatunk
neki kétségeinkben, terveink készítésekor, döntéseink előtt, utána pedig támogat.
Örüljetek, mert Ő ilyen! Ha mi nem találkozunk is a betűk által , Ő megmarad

mindegyikőnk Urának, Megváltójának.
Zárásként egy igen kedves igét hagyok: „Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami

tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami
nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok
és láttatok…!” (Fi l 4, 8-9)

Kiss Emil
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Interjú: Sári Dominik

Nem gondolom túlzásnak, hogy a Békéscsabai KIE emblematikus arca vagy, no meg
a Magyarországi KIE berkeiben sem vagy ismeretlen. Nem szerencsések a hosszú

felvezetések, de azért csak említsük meg, hogy jó ideje részt veszel a Békéscsabai KIE
életében, munkatársként a Nyomkeresőben, a Választmánynak is része voltál és évekig
titkárként is működtél. Egy csomó rendezvényen aktívan jelen voltál, nagyrészt hozzád
kötődnek a decemberi filmmaratonok. No meg képviselted is a KIE-t hivatalos helyeken,
mint a KEFmeg az Ifjúsági kerekasztal. Mit hagytam ki?

Egész jól összefoglaltad a
munkámat a KIE-ben, talán
még a nemzetközi jelenlétet
sorolnám ide, ugye elég sok
külföldi YMCA csoportot
volt alkalmam meglátogatni
az utóbbi években.
Ez volt a KIE, de ezen kívül is
erősen aktív életet élsz. Mi
minden van eddig mögötted
– már a számodra lényege-
sebbek?

Valóban egész sok helyen jelen vagyok/voltam, elsősorban zenei téren. A Ke-
mény Gitárklubban kezdetben gitárosként, majd sok ideig basszusgitáros-
ként működtem, ennek kapcsán több nagyobb helyi rendezvényen is fel-
léphettem, mint például az Autizmus Világnapja alkalmából minden évben
megrendezett Ragyogjon kékben nevezetű eseményen. Sport téren kevésbé
voltam aktív, de talán néhányan tudnak róla, hogy nagyjából egy évig
amerikai futballal is foglalkoztam, azonban ez abbamaradt, mert eléggé
veszélyes sport :D. A gimi elején Csík Gabival és pár gitárklubos barátunk-
kal volt egy zenekarunk, a "Gábor késik", amit egy kis ideig vittünk. A
Bartók zeneiskolában az utóbbi három évben népzenét tanultam nagybő-
gőn, aminek kapcsán néhány versenyen és rendezvényen is volt lehetősé-
gem részt venni . Ezzel párhuzamosan egy szintén gitárklubos ismerősöm
révén basszusgitárosként bekerültem az akkor alakuló "Waste of Skin" ne-
vezetű rockzenekarba. Két évig voltam tagja ennek a csapatnak és túl vol-
tunk jó pár fel lépésen a megyében és azon kívül egyaránt. Az szüleim és a
zenekar segítségével rendeztem meg tavaly és idén is a "Gyehenna Camp"
elnevezésű zenei fesztivált az Almáskertekben, ahol számos barátunk zene-
kara is fel lépett mellettünk. Idén nyáron ki léptem ebből a zenekarból, el-
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sősorban amiatt, mert szeptemberben Dániában kezdem meg az egyetemi
tanulmányaimat az aalborgi UCN-en Computer Science szakon.

Amennyire tudom számos dolog érdekel – már azon kívül amik eddig említésre
kerültek. Mit tartasz még érdekesnek, izgalmasnak, amivel foglalkozol is vagy
szívesen foglalkoznál?

Az utóbbi időben a zene mellett egyre jobban foglalkoztatnak a művészet
egyéb ágazatai is, mint a színház, a fotózás vagy a festészet. Sajnos ezek-
ben egyelőre kevésbé vagyok otthon, azonban mindenképp szeretnék fej-
lődni ezeken a területeken is, ugyanis számos megvalósítandó ötletem van.
A Gyehenna Camp sikere kapcsán egyre jobban megjött a kedvem egyéb
rendezvények megszervezéséhez is, tehát amint lesz alkalmam, szívesen
foglalkoznék ezzel is.

Az eddigieknek nem az volt a célja, hogy mindenáron fényezzünk, hanem inkább
bemutatandó, hogy lehet tartalmasan, aktívan tölteni az időt, amint ezt sokan
teszik – és talán még többen nem. Mindez komoly felelősséggel is jár, kötelezett-
ségekkel, amik sokkal inkább kellemetlenek. Ezek szerint megéri , különben nem
csinálnád. Mégis mi motivál ennyi mindenre, honnan jön ez a szükséglet vagy
lelkesedés?

Ezek valóban felelősséggel járnak, azonban én ezt mindig is egy pozitívum-
ként éltem meg, hiszen ezáltal viszonylag fiatalon kialakult bennem egy fe-

lelősségérzet, ami szerintem
nagy hasznomra is vált. Nehéz
megfogalmazni , hogy egy ki-
sebb vagy nagyobb rendezvény
megszervezése és lebonyolítása
miért okoz örömet az ember-
nek, hiszen nem ő az, aki részt-
vevőként élvezi . Mégis egyfajta
elégedettséget okoz az, ha az
ember látja, hogy mások élve-
zik a munkáját, és ezzel örömet
okozhat nekik.

Óhatatlanul számos nehézség meg kudarc van mögötted. Ezek is lényegesek, de
leginkább neked, tapasztalatként. Van valami, ami ilyenkor segít talpra állni ,
folytatni?

Szerintem minden kudarc egy lehetőség a fej lődésre. Ha valami nem úgy
alakul, mint ahogy azt elterveztük, semmiképp sem szabad elcsüggedni ,
hiszen a múlton már nem változtathatunk, viszont levonhatjuk a tanulsá-
got és legközelebb már ennyivel felkészültebben állhatunk hozzá a dolgok-
hoz.
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Ennek a számnak a köszönet a témája. Biztosan
neked is vannak személyek, akiknek többet vagy
kevesebbet, de lényeges dolgot köszönhetsz. És
nem a személy a lényeg, hanem az, amit tőle
kaptál. Meg lehet-e említeni néhány ilyen „ado-
mányt”?

Számos dolog segített el jutnom oda, ahol je-
lenleg vagyok. A Kemény Gitárklub és a
hozzá kapcsolódó kétegyházi DARKE gitár-
tábor indított el a zenélés útján és vezetett
be a megyei és az országos zenész közösség-
be, aminek kapcsán a barátaim legtöbbjét
megismertem. Hasonlóan nagy szerepet ját-
szott az életemben a KIE is, hiszen ez által is

rengeteg embert ismertem meg, kapcsolatot építettem ki , és rengeteg ta-
pasztalatot szerezhettem. Ezen kívül hálás lehetek még számos tanárom-
nak, barátomnak, ismerősömnek a támogatásért, amit kaptam tőlük. Ter-
mészetesen szüleim támogatása segített ezeknek a lehetőségeknek a
megragadásában, tehát nekik is óriási hálával tartozom. Azonban mindez
mit sem érne az Isten áldása nélkül , akinek óriási hálával tartozok eze-
kért.

Zárásként volna-e valami üzeneted, ami nem feltétlenül hatalmas bölcsesség, de
olyan, ami segíthet talán másoknak is tartalmas és tevékenyen életet élni?

Valahol olvastam egyszer, hogy a szerencse annyit jelent, hogy a lehetőség
felkészülten ér bennünket. Szerintem a tartalmas élet kulcsa az, hogy ké-
pesek legyünk fel ismerni és megragadni a lehetőségeket, és a többit az
Istenre bízni .
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Szelíd

Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg
tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és meg-

nyugvást találtok lelketeknek.”Mt 11,29

A nyugalomhoz, megnyugváshoz általában a pihenést, a
feladatok letételét társítjuk. Ezzel szemben Jézus az iga
felvételét javasolja, ha a megnyugvást keressük. De mit is
jelent az Ő igája?
Előtte a megtéréshez szükséges gyermeki lelkületről

beszél , amely képes Istenhez fordulni , benne bízni , neki
„kiszolgáltatni” magát, a bölcsek és értelmesek elől azon-
ban elrejtette Isten ezt az utat. Azok elől , akik bölcsek ön-
magukban, és tudják, mi a jó a számukra. Akik a ráha-
gyatkozás helyett a függetlenség, a tel jes autonómia útját
választották. Az önérdek, a saját vágyak terhét az Atyára

hagyatkozás igájával szemben.
Ezt követően önmagához hívja Jézus mindazokat, akik megfáradtak: akár abban,

hogy önmagukban akarják eldönteni mi a jó és mi a rossz, nem kérik ebben az Ő segít-
ségét. Cipel ik ennek az önállóságnak a terhét. És nem találnak nyugalmat, benső har-
móniát, kapaszkodót, lelki békét. Magukra számítanak. Nyugtalanok, megfáradtak.
Roskadoznak.
A Jézushoz fordulás, visszatérés az Atyai házba: nyugalmat, az önállóság terhének

könnyebbülését, biztonságot, védettséget, áldást kínál .
Hogyan történhet meg ez? Éppen a Jézushoz közel lét, a Tőle való függés magunkra

vétele által . Ha tudom, hogy Ő pontosan tudja, mire van szükségem, elrejtőzhetem,
bízhatok a szeretetében. Ehhez meg kell tanulnom szelídnek és alázatos szívűnek lenni .
Jézus ebben a minta! Szelíd: békés, bizalommal van, vezethető – irányítható, formálható
– haj lítható, nyitott, növény esetében: gyümölcstermő. A gyermekség jelzői is ezek.
Feltétele a Jézushoz való közelségnek.

Alázatos: kicsi , egyszerű. A szívem
szándékai , vágyai ott lehetnek előtte,
már ezekben közel lehetek hozzá.
El lentétben az iga felvételével Jeremiás

próféta beszél arról , hogy Izrael „össze-
törte igáját”, azaz elhagyta Istenét. Más
Istenek után jár, parázna és szolga, rab-
szolga lett.
Jézusban azért jött és jön közénk ma is

Isten, hogy szabadok lehessünk, hogy a
szolgaságból a Vele való szabadságban: a
Tőle való függésben éljünk. Már szívünk
szándékaiban is.
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Nyaralás az Őrségben!

Bizony-bizony az idén is el jött az augusztus. Az elmúlt években mindig erre a hó-
napra terveztük nyaralásunkat. Bevált szokás, hogy ez a nyaralás nem csak a pi-

henésről szól . A reggeli és esti áhítatok valami téma köré épülnek fel . Az idén a téma a
testünk funkcióira épült.

Igencsak el voltunk kényeztetve,
hiszen a feladatot igen képzett szak-
értők osztották fel egymás között
amit ez úton is hálás szívvel
köszönünk! Az első napokban Lázár
Atti la tolmácsolásában halhattunk
komoly i l lusztrációval kiegészített
magyarázatokat. Őt Kiss Emil követ-
te, majd péntek reggel , este és szom-
bat reggel Bakay Péter vette át a

szolgálatot.
No de az áhitatokon kívül még sok szép látnivalóban is részünk volt. Az első napra

nem nagy programot terveztem, hiszen a hosszú út és a hőség igencsak kifárasztott
mindannyiunkat. Ezért aztán páran úgy gondolták, hogy megmártóznak a Vadása-tó-
ban. A szállásunk Őrimagyarósdon, az evangélikus egyház tulajdonában lévő Csi l lag-
fény szállóban volt. Minden nap innen indultunk az Őrség közeli nevezetességeit

megismerni .
Megtekintettük a pityerszeri skanzent, el látogat-

tunk Magyarszombatfára, ahol az ősi mesterség
jel lemzőivel , szokásaival ismerkedtünk a Fazekas
házban. Innen az utunkat Velemér felé vettük, ahol
is megcsodálhattuk az Árpád-kori templomot, amit
fénytemplomnak is neveznek. A különleges építé-
szetnek köszönhetően a fény mindig egy-egy aktu-
ál is bibl iai jelentőségű dologra vetül . Az utunk egy
újabb templomhoz vezetett, mégpedig a szent-
györgyvölgyi református templomhoz. Az épület-
ben éppen egy fiatalokból ál ló kerékpáros csoport
tartózkodott, akik gyönyörű énekükkel töltötték be
az amúgy is különleges türkizkék fakazettás temp-
lomot. Ezen felbuzdulva mi is énekeltünk egyet. In-
nen tovább autózva átmentünk Szlovéniába, egész
pontosan a Lendvai várba, ahol is megtekintettük a
különböző kiál l ításokat. Mivel a határt más-más
irányból közelítettük, volt akinek sikerült Dobro-
nokra, az orchidea farmra is el jutni . A nap további
részében ellátogattunk még egy kertészmérnökhöz
Pórszombatra, aki őshonos gyümölcsfákat ter-
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meszt. Innen már csak szállásunkra robogtunk, ahol a meleg vacsora várt bennünket és
Bakay Péter és családja.

Pénteken egy kicsit lazább volt a
programunk, hiszen meglátogattak
bennünket 4-en a szombathelyi Y's
Menes barátaink. Velük közösen kör-
bejártuk a szőcei láprétet Pankaszon, a
helytörténeti kiál l ítást, valamint a kü-
lönleges szoknyás haranglábat is.
Úgy gondolom igen tartalmas he-

tünk volt.
Lehet, hogy még egy héttel meg

kellett volna hosszabbítanunk ezt a
nyaralást, és akkor lett volna még
időnk kicsit tovább aludni reggelente,
vagy jutott volna idő több kirándulás-

ra, esetleg egy-egy helyszínen többet időzni .
No majd legközelebb hátha sikerül .
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Múltidéző napok a Kemencés Tanyán
Irodalom, zene, környezetkultúra és gasztronómia a
reformáció korából

A Kemencés Tanyán 201 7 – a reformáció 500-ik
évfordulója – óta hagyománnyá vált, hogy minden

évben megrendezik a többnapos találkozót októberben, a
reformáció havában. I lyenkor eljönnek a környék
településeiről egyházi és vi lági emberek, énekkarok,
zenészek, régi ismerősök és olyanok is, akik most fedezik
fel a tanyát. Kulturál is programok, kézművesség,
koncert, színi előadás és nem utolsósorban

hagyományos, kemencében sült finomságok kóstolója várja az érdeklődőket. Idén
mintegy száz látogatója volt a programsorozatnak a legszélesebb korosztályokat
képviselve.
A szombat esti programok egyike a fóti Muharay Színpad elgondolkodtató irodalmi

összeállítása volt „Múltidézők” címmel. A középiskolás korúakból ál ló színjátszó
csoporttal már évek óta alakul a barátság, rendszeresen visszajárnak a tanyára,
kétsopronyi fiatalok is bekapcsolódnak itteni programjaikba, műsorukba.
Az őszi nap utolsó melengető sugarait kihasználva szabadtéri góré-koncerten

vehettek részt a tanyára látogatók. Huszadik század elei val lási ébredési énekekből
ál l ított össze egy csokrot a vendég-előadó, Győri János Sámuel evangélikus lelkész, aki
a hetvenes évek végén békéscsabai segédlelkészként az akkori rendszer-kereteket
feszegető ökumenikus ifjúsági csoport lelki vezetője volt. Szolgálatának évei
Békéscsaba történelmének része. Az akkori I fjúsági kör tagjai közül tizenegyen
választották a lelkészi pályát, de a Kemencés tanyán kialakuló közösségi élet gyökerei
is ide vezethetők vissza.
Múltat idézett tehát többféle értelemben is a Nemzeti Kulturál is Alap által

támogatott sokszínű kétnapos rendezvény, mely a tavaszi-nyári tanyai programok
évad-zárása is egyben.



11. oldalMutató

Bcs KIE & Bcs sKIE



12. oldal Mutató

Bcs KIE & Bcs sKIE




