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Bevezetés

Most, hogy egy év elteltével beszámolót kell írnom az elmúlt konferencia
óta az országos ifjúsági munka terén történtekrõl, egyszerre van könnyû és
nehéz dolgom. Ha visszatekintünk az elmúlt évre sok mindenért vagyunk
hálásak a bizottságban. Felállt egy új csapat, sikerült bevonni segítõnek
lelkes embereket az ifjúsági bizottsági tagok mellé, több jó táborunk volt az
elmúlt évben. Hálásak vagyunk a munkatársképzõn zajlott jó beszélgetésért,
és hogy a Dünamisz képzésen többen is részt vehettünk.

Több minden jó történhetett az elmúlt egy évben - Istennek hála - de sok
területen olyan keveset vagy semmit nem sikerült elõrelépni. Nagyjából
ugyanazokat a kérdésekkel, teendõkkel foglalkoztunk az elmúlt 12
hónapban is, amikkel a korábbi években, és szinte ugyanazokra a
feladatokra nem jutott idõ, energia, amire a korábbi években sem.

Sikerült megszerveznünk táborokat, amelyek végén örömmel számoltak
be a fiatalok arról, hogy jól érezték magukat, Isten szólt hozzájuk, hogy jó
volt együtt lenniük. Hálásak vagyunk ezekért az alkalmakért, amelyekrõl
úgy gondoljuk, hogy nagyon fontosak a fiatalok életben. Maradandó
élmények és az Istennel való találkozás alkalmai. Az új bizottság öt tagja
mellé több embert felkértünk, hogy segítsék munkánkat, és a jövõben is
szeretnénk tudatosan bevonni minél több fiatalt az egyes feladatok
szervezésébe, lebonyolításába. Szeretnénk, ha ezek a fiatalok az országos
munkában szerzett tapasztalataikat a helyi ifjúságukban is hasznosítanák,
a táborok lebonyolítása során kedvet kapva otthon is nagyobb lelkesedéssel
segítenék az ifjúságok vezetõit, a csoportok épülése céljából.

Örülünk, hogy több olyan ötlet is fölmerült az õsz folyamán, amelyek
érdekesek és megvalósításra méltóak. Az egyik ilyen elgondolás, hogy
szeretnénk elkezdeni meglátogatni az ifjúságokat azzal a céllal, hogy a
bizottság ne egy távoli grémiumnak tûnjön az ifjúságok és a fiatalok
számára. Ehelyett emberek olyan kis körét lássák meg benne, amely értük
próbál dolgozni, nekik segíteni, akihez ötletekkel, kérdésekkel, kritikákkal
lehet fordulni. Emberek, akik együtt szeretnének munkálkodni a helyi
ifjúságok vezetõivel és tagjaival, céljaik megvalósulásáért. Felvetõdött az az
ötlet is, hogy egy listát állítsunk össze, amelyen szolgálók (elõadók, zenészek)
nevei szerepelnének, és az ifjúságok meghívhatnák ezeket az embereket
missziós alkalmaikra.

Sok örömünk volt az elmúlt év során, azonban hiányérzet is van bennünk,
egyrészt, hogy megtettünk-e mindent, amit lehetett, ami tõlünk tellett?
Emellett nem tudjuk, hogy mi az oka annak, hogy több körzetben nincs
rendszeres ifjúsági óra, vagy egy olyan ifjúsági csoport, amelynek tagjai
hetente legalább egyszer találkoznának, találkozni akarnának? Nem tudjuk,
mi az oka, hogy a nyári táboron részt vesz nagyjából 100 fiatal, de a helyi
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ifjúsági körökbe csak e csoport fele jár el? Hol vannak ezek a hiányzó fiatalok?
Mire vágynak, és meg tudjuk-e adni azt számukra országos és helyi szinten?
Ezek közül a fiatalok közül sokan kapcsolatban állnak egyházunkkal valamilyen
módon, de mi van azokkal a fiatalokkal, akik gyülekezetünk környezetében
élnek, netán a metodista fiatalok barátai, osztálytársai, de nem jutnak el közénk?
Vajon, ha eljönnének közénk, ifjúságainkba, hogy érzenék magukat? Nyitott,
fiatalos, érdekes, modern ifjúsági csoporttal találkoznának, amely meg tudja
õket szólítani, képes az õ és a mai kor nyelvén beszélni? Olyan ifjúságok
fogadják a látogatókat, amelyek képesek bemutatni igazi közösségi életet és
mindeközben Istent, az Istennel való kapcsolatot hitelesen élik meg? Miért
van az, hogy ifjúsági köreink mintha õrlángon égnének, mintha vegetálnak
– tisztelet a kivételnek – mintha nem lenne fejlõdés, elõrelépés?

Sok a kérdés, ami önmagában talán nem is baj. Kevés a válasz, ami talán még
mindig nem baj. Azonban nem az-e az igazi probléma, hogy kevés a
próbálkozás, hogy a kérdésekre választ, megoldást találjunk?! E felelõsség alól
a bizottság sem vonhatja ki magát, (nem is akarja). Igaz, hogy ezeket a
problémákat nehezen tudjuk átlátni, a valódi okokat felfedezni, ezekre
megoldást találni, azonban talán sok mindent tisztábban látnánk, ha ezen
gondolkodnánk. Például, hogy mennyire vonzóak ifjúságaink, mennyire
képesek nyitottak lenni, befogadni kívülrõl érkezõ fiatalokat akár saját
lelkiségük változását is elfogadva?

Ha õszinte vagyok, azt kell, hogy mondjam: nem sikerült jobban megértenünk
az ifjúsági körök jelenlegi helyzetét a bizottságban az elmúlt egy évben (sem).
Nem látjuk, hogyan tudnánk segíteni nekik az elõrelépésben. Ezek azok a
gondolatok, amelyekkel foglalkoztunk, gondolkodunk, küszködünk.
Folytatásképpen, nézzük meg az elmúlt év programjait:

Az elmúlt év

A bizottság elmúlt évi munkáját (is) a meghatározott feladatpontok köré
csoportosítva szeretném ismertetni, (az elmúlt 4 éves hagyományt követve).

1. A körzetekben folyó ifjúsági munka
figyelemmel kísérése és segítése, a vezetõk képzése
A bevezetõben említettem, hogy talán ezen a területen vagyunk leginkább
elmaradva. A munkatársképzõn beszélgettünk arról, hogy mi zajlik az
ifjúságokban helyi, körzeti szinten, imádkoztunk az ifjúsági órákért és az
ifjúságokért. A tavaszi táborban is elõkerült a helyi ifjúságok kérdése, és itt is
inkább kérdések hangzottak el, kevésbé válaszok. Aztán volt egy közös
imaalkalom, ami sokunk számára emlékezetes marad, de „csak” ennyi történt
eddig.

Az ifjúsági munkatársképzõt õsszel ismét megszerveztük, nagyjából 15-18
fiatal jött el, Fekete Zoltán vezetésével beszélgettünk az ifjúsági órákról,
„ifiórás” beszélgetésekrõl, ennek vezetésrõl. Jó alkalom volt, bár kevesen
voltunk együtt a körzetekbõl.

A Dünamisz ifjúsági munkás képzésére idén két embernek is sikerült eljutnia,
ennek nagyon örülünk, egyik fiatal a lelkigondozói képzésen, a másik fiatal
az ifjúsági munkás képzésen vett részt. Nagyon jó alkalmak ezek arra, hogy
fiataljaink tanuljanak, tapasztalt elõadóktól halhassanak ötleteket, ismereteket,
és hogy társegyházak ifjúsági területén dolgozó testvéreivel találkozhassanak.
Számunkra pedig kivételes alkalmak, hogy ifjúsági vezetõket képezzünk, akik
beállhatnak a helyi és országos szolgálatba. Szeretnénk, ha a jövõben is többen
részt vennének ezeken az oktatásokon.

A Dünamisz alapítvány 2006 õszén egy ifjúsági munkatársképzõ konferenciát
rendezett Budapesten „Gyújtópont” néven. Ez egy hétvégét felölelõ
rendezvény, ahol 3-an jelentünk meg egyházunk részérõl, és elõadásokat
hallhattunk vezetésrõl, evangélizációs módokról, misszióról. Örülök, hogy
ott lehettünk, de sajnálom, hogy csak néhányan jutottunk el erre a színvonalas
programra, mert nagyon gyakorlatias elõadásokat hallgathattunk, sok ötletet
kaptunk.
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2. Az ifjúsági körök közötti információáramlás segítése
A MIX e-mail lista, a MIX honlap és a MIX újság mellett újra elindítottuk az ifi
vezetõi e-mail listát, amelynek segítségével a lelkészek mellett ifjúsági vezetõket
is elérünk. Igyekszünk a listát folyamatosan frissíteni, hogy az érintett személyek
címei megjelenjenek ezen, és hogy eljussanak az ifjúsággal kapcsolatos hírek a
vezetõkhöz.

3. A fiatalok számára programok,
táborok, találkozók szervezése, elõsegítése
Tiszaligeti családi tábor, Hetesi nyári ifjúsági tábor, Ifjúsági munkatársképzõ
hétvége, MIX nap, Tavaszi metodista ifjúsági hétvége, Nyári hitmélyítõ
konferencia Nagymányokon, Ifjúsági missziós „bevetés”. (Bõvebben lásd a
MIX honlapján!)

4. Nemzetközi konferencián való részvétel segítése
Az elmúlt nyáron két metodista rendezvényre is kijuthattak fiataljaink. Két
fiatal a Németországban megrendezett metodista foci/sportbajnokságra
utazhatott ki a foci VB ideje alatt, míg szegedi fiatalok kis csoportja a
Csehországban megrendezett metodista ifjúsági találkozón vettek részt.

Terveink és ajánlásaink a következõ évre

1. Feladatcsoport
Nagy kérdés számunkra, hogy milyen módon tudnánk a helyi ifjúságokat
segíteni. Kérdés, hogy milyen segítségre lenne egyáltalán szükségük. Ezzel
kapcsolatban sok mindent végig kellene gondolni, hogy a bizottságnak milyen
lehetõségei, feladatai vannak a helyi ifjúságok életének segítésében,
fejlesztésében – hangzanak a tavaly megfogalmazott mondataink, és még
mindig idõszerûek a kijelentések. Terveink között szerepel az ifjúságok
felkeresése, a kapcsolatépítés velük és a missziós csoport/lista létrehozása.

2. Feladatcsoport
Az új bizottságban nem minden ifjúság képviselõje ül most, reméljük, hogy a
most alkalmazott kommunikációs megoldások lehetõvé teszik, hogy minden
ifjúsághoz, lelkészhez és ifjúsági vezetõhöz eljussanak idõben a kívánt
információk, hírek.

3. Feladatcsoport
A családos tábor alatt ifjúsági programot szeretnénk szervezni, és a nyári ifjúsági
tábor idén ismét Tiszaligeten lesz, a családos tábort követõen. Szeretnénk, ha
ez a rendezvény ismét sikeres lehetne, a fiatalok közelebb kerülhetnének
Istenhez, és mindez a helyi ifjúságok életére is jótékony hatást gyakorolna. Az
õsszel munkatársképzõt tervezünk, és szeretnénk, tavasszal pedig hétvégi
csendesnapra várjuk a fiatalokat. Emellett szeretnénk, ha a Dünamisz képzésére
idén is többen eljutnának közülünk.

4. Feladatcsoport
A 2007-es évben két nemzetközi metodista ifjúsági rendezvény, CINA projekt
is lesz püspöki kerületünkben, és arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy vegyen
részt ezeken az alkalmakon. Az egyik találkozó Pozsonyban a metodista
fesztiválhoz kapcsolódóan, a másik Lettországban. (Bõvebben lásd a MIX
honlapján!)

Befejezésül
Idén is szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik munkájukkal,
imádságukkal, ötleteikkel, adományaikkal támogatták az országos és helyi
ifjúsági munkát. Köszönjük egyházunk anyagi áldozatát, támogatásait, a
pályázatokon megítélt segítséget, a gyülekezetek támogatásait. Kérem, hogy
továbbra is támogassák, imádságban hordozzák az ifjúság ügyét helyi és országos
szinten. Legvégül hadd köszönjük meg Istenünknek kegyelmét, erejét, aminek
segítségével elvégezhettük azt, amit az elmúlt egy évben sikerült. Legyen neki
hála mindezért, és Õ adjon bölcsességet, erõt, szeretet, akaratot és kedvet a
következõ év feladataihoz.

A JELENTÉS TELJES TERJEDELMÉBEN ELOLVASHATÓ A MIX HONLAPON!
HTTP://MIX.METODISTA.HU



MIX 2007. ÁPRILIS

4

NAGY VILÁG

DÉL-AFRIKAI KERESZTYÉNEK A MORÁLÉRT
(Kapstadt) – Dél-afrikai keresztyének elhatározták, hogy az
eddigieknél sokkal nagyobb gondot fordítanak hazájuk morális
állapotának javítására. Az országban ugyanis aggasztóan
megnõtt a bûnözés, aminek egyik oka az, hogy sokakban
elveszett a keresztyénség jelentõségének a tudata – nyilatkozta
nemrég az Egyesült Keresztyén Cselekvés nevû mozgalom
elnöke, Dorothea Scarborough Kapstadtban. Az Interpol
jelentése szerint Dél-Afrikában évente mintegy 54 000 ember
veszti életét erõszakos cselekmény miatt.  (idea.de)

SZAÚD-ARÁBIA:
KORLÁTOZZÁK A VALLÁSI RENDÕRSÉG HATALMÁT
(Abu Dzsabi) – Az 5 000 fõs szaúd-arábiai vallási rendõrség
félelmetes hírre tett szert, messze az ország határain túl is. Nem
csak azt ellenõrizte szigorúan, hogy a muszlimok naponta öt
alkalommal meglátogatják-e a mecsetet. Azt is ellenõrzi, hogy
az imaidõk alatt az üzletek zárva vannak-e, bünteti a nem házas
párokat, akik együtt ülnek egy autóban, vagy kéz a kézben
sétálnak. Abdullah király nemrég – olvasható a World Tribune
tudósításában – keményen megnyirbálta a vallási rendõrség
hatáskörét. A vallási felügyelõknek nem lehet többé a
kormányépületekben, a minisztériumokban, magánüzletekben
és vállalkozásokban ellenõrzést tartani. Aki nem tartja be az új
rendelkezéseket, büntethetõ. Ez is új dolog, hiszen korábban a
vallási rendõrség túlkapásaival szemben nem voltak büntetõ
szankciók. (akte.islam.de)

AZ EVT ELÍTÉLI AZ ATOMARZENÁL MODERNIZÁLÁSÁT
(Genf) – Az Egyházak Világtanácsa (EVT) bírálta a nukleáris
fegyver arzenál modernizálásának terveiért az öt atomhatalmat:
az USA-t, Oroszországot, Franciaországot, Nagy-Britanniát és
Kínát. Ez a tervezet a teljes lefegyverzést beláthatatlan
messzeségbe tolja ki – olvasható az EVT Központi Bizottságának
március 1-én Genfben kiadott állásfoglalásában. A grémium
elítéli Észak-Korea, Irán és Izrael nukleáris aktivitását. Nagy a
veszélye annak, hogy az atomfegyverek a terroristák kezébe
kerülnek. A 348 EVT tagegyház felhívja hazája kormányának a
figyelmét arra, milyen veszélyek rejtõznek a világméretû
nukleáris versenyben. (EKD.de)

PAPHIÁNY
(Magyarország) – A magyarországi plébániák közel felében
nincs  pap, ezért egyre gyakoribb a katolikus egyházközségek
összevonása – állapította meg a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia ülésén Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti
érsek. A 2001-es népszámláláskor 5,3 millióan vallották
magukat katolikusnak, a tizedük rendszeres templomjáró.
Hitéletük ellátását mintegy 2500 pap végzi, közülük több mint
félezer szerzetes pap. A 2005-2006-os tanévben a hittudományi
karokon 356 papnövendék tanult, ami legfeljebb a jelenlegi
helyzet szinten tartására elegendõ a katolikus egyházban. A
paphiány miatt a végzett kispapok közül csak kevesen tudnak
káplánként beletanulni a munkába, mert gyakran már a
szentelés után önálló plébániát kapnak. A második legnagyobb
magyarországi egyházban, a reformátusoknál 1500 lelkész jut
a mintegy 1200 gyülekezetre. (HVG, 2007. március 17.)

A Magyarországi Metodista Egyházban jelenleg 17 lelkész látja
el a metodista gyülekezeteket. (Bõvebben lásd a 8. oldalon! – A
fõszerk.)
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SZABÓ ANDOR

BABILONBAN LENNI
Klári prédikációjára

BABILONBA JUTNI BÜNTETÉS.
BABILONBAN LAKNI KÜLDETÉS.

LÉHÁN POCSÉKOLNI BÜNTETÉS.
KEMÉNYEN DOLGOZNI KÜLDETÉS.

ÖSSZEVESZEKEDNI BÜNTETÉS.
BOCSÁNATBÓL ÉLNI KÜLDETÉS.

NARKÓZVA KALLÓDNI BÜNTETÉS.
A MÉLYBEN ÉBREDNI KÜLDETÉS.

CSÖVESSÉ ZÜLLENI BÜNTETÉS.
NULLÁRÓL INDULNI KÜLDETÉS.

BÛNBEN BETEGEDNI BÜNTETÉS.
LASSAN GYÓGYULGATNI KÜLDETÉS.

MOHÓN BECSÕDÖLNI BÜNTETÉS.
SZEGÉNYEN GYÛJTENI KÜLDETÉS.

MINDENT TÉKOZOLNI BÜNTETÉS.
ATYÁNKHOZ MEGTÉRNI KÜLDETÉS.

GYERMEKET VESZTENI BÜNTETÉS.
IMÁDKOZNI ÉRTE KÜLDETÉS.

BABILONBA MENNI BÜNTETÉS.
BABILONBAN LENNI KÜLDETÉS.

2007. FEBRUÁR 25.
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ZENE

ROVATUNKBAN MOST A ZENEI BIZOTTSÁG IDEI ÉVI KONFERENCIÁN

ELHANGZOTT JELENTÉSÉT OLVASHATJÁTOK. VALAMENNYIÜNK SZÁMÁRA

HASZNOS LEHET MEGISMERKEDNI A BIZOTTSÁG ÁLLÁSPONTJÁVAL, HOGY AZ

EGYHÁZI VEZETÉS  SZINTJÉN  HOGYAN VÉLÉKEDNEK DICSÕÍTÉSEINK

MIKÉNTJÉRÕL. (A ROVATSZERK.)

A ZENEI BIZOTTSÁG JELENTÉSE
– 75. ÉVI KONFERENCIA, 2007. ÁPRILIS 11-14.
SZUHÁNSZKI TAMÁS

1. Az új Dicséretek Énekeskönyv tapasztalatai

Az elmúlt évek igen munkás, küzdelmes idõszaka zárult le az új
Dicséretek Énekeskönyv megjelenésével. Igen sok vitára,
egyeztetésre került sor. Nagy-nagy türelemre volt szükség a
gyakorlati munkához ill. az egymásra várakozás idején ez néha
elfogyott. Mégis ezt az új kiadást a jó Isten megáldhatja és meg is
áldja. Olyan kezekbe is eljutott az énekeskönyv, akik korábban
még nem kerültek kapcsolatba az egyházunkkal.

A Dicséretek Énekeskönyv tartalmát, anyagát, elrendezését tekintve
jól használható. Megkönnyíti a kántor szolgálatát, hogy egy
kottában található a szöveg és a négyszólamú kottakép. Segítséget
jelent a kottaolvasó gyülekezeti tagok, látogatók számára a dallam,
a ritmus megjelenítése, így kikerülhetõk a hallás utáni tanulásból
eredõ esetleges pontatlanságok. Érkeztek olyan visszajelzések, hogy
idõsebbek számára nehezen olvashatók, ill. követhetõk a szólamok
közé írt verssorok, fõleg, ha ismétlés esetén még sûrûsödnek is. Ez
a probléma egy-két konkrét segítségadással, magyarázattal, esetleg
gyakorlással kiküszöbölhetõ.

2. Az ifjúsági énekek
elõtörésének hasznáról és problémáiról

Minden korban megvolt az ifjúság igénye a maga zenei
ízlésvilágának, fiatalos lendületének megfelelõ énekek iránt. Ez
végül is hasznos lehet, mert esetleg segítséget jelenthetnek a
kívülálló fiatalok elérésében, megnyerésében. Azonban nagyon
fontos a zenei egyensúly megteremtése! A gyülekezeti alkalmakon,
istentiszteleteken ne kerüljenek elõtérbe az ifjúsági énekek a
tradicionális gyülekezeti énekek rovására! Fontos, hogy a fiatalok
is megismerjék az évszázados hagyományokra visszanyúló, sok
zenei, irodalmi, lelki értéket képviselõ énekeket. Fontos, hogy a
jövõ nemzedékének ízlésvilágát formáljuk, alakítsuk a gyülekezeti
énekléssel és ne csak kiszolgálói legyünk az õ elképzeléseiknek,
igényeiknek! Egy ilyen lehetõségünk az Egyházzenei
Tanfolyamunk is.

3. Az Egyházzenei Tanfolyam

KÖRLEVÉL A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ

VALAMENNYI GYÜLEKEZETÉNEK:

Szeretnénk megköszönni, hogy a Magyarországi Metodista Egyház
támogatásával, testvérek segítségével, az elmúlt évben is lehetõvé
tette az Egyházzenei Tanfolyam megrendezését.

Idén is szeretnénk meghirdetni az Egyházzenei Tanfolyamot, ez
országos beiskolázású egyházzenei tanulmányok folytatását,
továbbképzés lehetõségét, mely 2007. július 1-tõl július 8-ig kerül
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megrendezésre.

A tanfolyam lebonyolításában továbbra is rendelkezésünkre áll a
kistokaji kápolna, a testvérek segítsége, az önkormányzat jóvoltából
az iskola hét tanterme, gyakorlóhelységek, ill. az Esterházy Kórus
mely a kidolgozásra kerülõ kórusmûvek, énekek végsõ
megszólaltatását segíti. (Az önkormányzati választások idején
felmerült, hogy az önkormányzat ingatlanait bérleti díj ellenében
lehet igénybe venni. Bízunk benne, hogy az iskolát továbbra is az
eddigi feltételekkel rendelkezésünkre bocsátják.)

A gyülekezet tagjai egyre idõsödnek, betegségekkel küszködnek,
de ennek ellenére szívesen vállalnak teherbírásukhoz képest
szolgálatokat, feladatokat.

A részvételi díj: 8 000.- Ft / fõ.

Kérjük, hogy minden gyülekezet legalább egy zenei szolgálatot
végzõ küldöttel képviseltesse magát, vagy egy olyan személyt
delegáljon, akinek korábbi zenei tanulmányai lehetõvé teszik a
gyors fejlõdést, aki az egyházi zene iránt fogékony, késõbbi
szolgálatával, munkájával segítheti egy gyülekezet, egy közösség
zenei életét, zenei megnyilvánulásait!

Ideális állapot az lenne, ha közös munkánk, közös eredményeink
valamennyi gyülekezetbe eljutnának, megjelennének!

Várjuk jelentkezéseiteket!

IFJÚSÁGI DICSÕÍTÉS A PILISCSABAI TÉLI IFIN (2007. FEB.)
A SZAXOFONNÁL: KORMOS MÁRK
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HIT & ÉLET

EGYHÁZUNK 75. ÉVI KONFERENCIÁJA ÜNNEPI ESEMÉNNYEL

ZÁRULT: ERDEI-NAGY LÁSZLÓ (ALSÓZSOLCA) ÉS KOVÁCS

ZOLTÁN (SZEKSZÁRD) TEOLÓGUSOKAT PÜSPÖKÜNK, PATRICK

PH. STREIFF HELYI LELKÉSZEKKÉ NEVEZTE KI. EBBEN A

STÁTUSZBAN A 12 LELKÉSZ, A 2 NYUGDÍJAS LELKÉSZ ÉS AZ 1
MISSZIÓS MUNKATÁRS MELLETT MOST EGYEDÜL ÕK VANNAK.
AZ ALÁBBI CIKKÜNKBEN ERDEI-NAGY LÁSZLÓT ÉS A ZSOLCAI

CIGÁNYOK ÉLETÉT SZERETNÉNK BEMUTATNI. (A FÕSZERK.)

AZ ALSÓZSOLCAI

METODISTA  CIGÁNYOK
ZUBOR ÁDÁM RIPORTJA ERDEI-NAGY LÁSZLÓVAL

A kisebbség helyzete  nagyon aktuális téma a mai
magyar társadalomban. Itt élnek közöttünk a
cigányok, a szlovákok, a románok, az ukránok, hogy
csak néhányat említsünk a számos magyarországi
kisebbség közül. Hogyan viszonyulunk hozzájuk?
Miért vagyunk elutasítóak velük szemben? Erdei-Nagy
Lacit, egyházunk végzõs teológusát kértem meg,
mondjon pár szót a cigányságról úgy szociális, mint
egyházi szempontból.

A  munkanélküliség nagyon magas. Meg tudom érteni
azt, aki nem kap munkát a bõrszíne miatt. Tudom azt
is, hogy mi a szegénység, én is szegény családból jövök.
(Négyen vagyunk testvérek.) Az emberek itt sok
gyermeket vállalnak. A családipótlék így nagyobb, több
pénzt kapnak. A gyerekeket azonban el is kell tartani,
és ez nehéz dolog. Az apa nem dolgozik, vagy nagyon
kevés fizetést kap, az anya GYES-en van a gyerekekkel.
Nagyon meg kell szorítani a nadrágot. Ha mégis van
munka, akkor szorgalmasan dolgoznak. A gyerekek
már általános iskolás koruktól megtanulják, hogy mi
az a kirekesztettség, megkülönböztetés. Nem figyelnek
eléggé rájuk, jegyeik rosszabbak az átlagnál. Minden
rosszért õk a felelõsek. Az már valami, ha sikerül az
általános iskola elvégzése. Az meg kész csoda, ha sikerül
leérettségizni is.

Ha munkát keres az illetõ, csak fizikai munkára
számíthat. Az állásinterjúkon azonnal elküldik,
mondván „betelt az állás, nincs munka”. Ahhoz nagyon
nagy kitartás kell, hogy valaki értelmiségi
munkaterületen is el tudjon helyezkedni. Az a baj, hogy
az emberek általánosítanak. Ha egy cigány hazudott,
akkor hazudik az egész cigányság, ha egy valaki lopott,
akkor rabló banda az egész népség, mehetnek a
börtönbe. Van tisztességes cigány, aki megdolgozik a
pénzéért, eltartja a családját, és van részeges, bûnözõ
cigány is. Igaz, hogy korán mennek férjhez, korán
nõsülnek, de ragaszkodnak egymáshoz. Egy életre
szóló kapcsolatot döntenek el már fiatal korban. Azért
ez a korai házasodás, mert menekülni akarnak abból a
nyomorból, amiben vannak. Már gyerekként
belekerülnek olyan helyzetekbe, amikbe más csak
felnõttként kerül. Ezért nehéz a cigány gyerekek sorsa.
Az örömök egész életüket végigkísérik. Ha azt látják
otthon, hogy apának van munkája, szereti anyut,
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foglalkozik a többi gyerekkel, akkor felnõve ugyanilyen pozitív
életvitelt fog folytatni.

A metodista egyházon belül szeretnek minket, egyenrangú
partnerként kezelnek. A mai gyülekezet alapjai az 1950-es
években kerültek lefektetésre. Szuhánszki János bácsi jött el
Kistokajból Alsózsolcára, házaknál tartotta az istentiszteleteket.
Majd késõbb a mi házunk adott otthont a bibliaóráknak. 15
évig voltunk így együtt. Az egyház jóvoltából kaptunk egy házat,
melyet imaházzá alakítottunk át. Ez 1985-86-ban történt. A
gyülekezethez tartozónak mondták magukat 240-en, az aktív
tagok száma 80-100 fõ. 6500 lakosa van Alsózsolcának, ebbõl
kb 2500 cigány.

A faluban vannak reformátusok, evangélikusok, de a legtöbben
metodisták. A cigányok számára a hit, a vallás, és az egyház
összefonódik János bácsi személyével. Istentiszteleti rend:
liturgus, aki felolvassa az útmutató igéjét, van aki imádkozik, és
van kórusszolgálat is. Az istentisztelet fél kettõkor kezdõdik. A
kórus már fél egytõl próbál. Fél kettõtõl fél háromig tart az
istentisztelet. Egy termünk van istentiszteletre, gyerekórára,
bibliaórára. Vannak házi bibliakörök is. A gyülekezetplántálás
gyümölcse a Sajópetri gyülekezet. Zsolcán vasárnap fél kettõtõl
van istentisztelet, hétfõn 18 órától fiatal törekvõk órája, kedden
bibliaóra, szerdán ifjúsági óra, csütörtökön bibliaóra, pénteken
nõi kör, szombaton 10 órától gyerekóra, 15 órától serdülõóra.
A metodista egyházon belül a cigányság helyzete kivételezett:
mi kapjuk talán a legtöbb támogatást. A cigánykérdést nálunk
nagyon humánusan és krisztusi módon kezelik. Ugyanúgy
bánnak velünk, mint a legtöbb gyülekezettel. Nincs
megkülönböztetés.

ERDEI-NAGY LACI

BIZONYSÁGTÉTEL TISZALIGETEN (2005. JÚL.)
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BEVÁLLALÓS BICIKLITÚRA
BOZSÓ CSILLA

A szolnoki ifi már régóta ismert egészséges életmódjáról. Természetesen a
Húsvét elõtti szombatot is testmozgással töltöttük. A csoport legsportosabb
vezetõje, Szuda Zsolti bevállalta egy elpuhult városi diákcsapat karbantartását.
Meghívott bennünket magukhoz, Abonyba. Ez 15 km oda és ugyanennyi
vissza.

Reggel 9-kor vágtunk bele az elõre nem látott nehézségekkel tûzdelt túrába.
A kényelmesebbek csak a cukorgyárnál („majdnem félúton”) csatlakoztak,
míg a lelkesebbek már Szandaszõlõsrõl is biciklivel jöttek, bemelegítésképpen.
Az idõjárás pompás volt, így a pulcsik hamar mellõzötté váltak és Bogi kosarába
kerültek.

Zsolti felhívta a figyelmünket egy épp útba esõ melegvizû forrásra, mi pedig
gyanútlanul beleegyeztünk, hogy megnézzük. Valóban érdekes volt. A
probléma ott kezdõdött mikor az út helyett sûrû bokrok és fél méteres fû
között találtuk magunkat. A csapat itt már két részre oszlott: az eleje törte az
utat, a vége pedig a biciklit. Az Úrnak hála, azért egy defektet leszámítva
néhány karcolással megúsztuk.

Kis kitérõnk után megérkeztünk elsõ uticélunkhoz a halastóhoz. Mert azt
ugye mondanom sem kell, hogy az a legfinomabb, amit saját kezével fog az
ember. A munkamegosztás a következõ volt: mindenki várta a nagy fogást, a
többiek, pedig a vizet kémlelték, hogy mikor harapnak már a halak. A csendet
végül Kamilla törte meg egy „fogtam egy halat” kiáltással. Mentségünkre
szóljon, õ tõlünk távolabb horgászott. Újabb kapásszünet után ismét Kamilla
gazdagodott. Ezt azonban már Bogi és Zolika sem nézték tétlenül, átálltak az
õ oldalára. A halak viszont a helyükhöz, hûekhez álltak át, mert Kamilla és
Bogi örömsikításait már õk sem bírták elviselni. Így a sikerélménybõl is
jutott mindenkinek. Összesen végül kereken 15 halat küldtünk át az örök
halászmezõkre…

Miután az ebédet így összefogtuk, indultunk is tovább, hogy a jól megérdemelt
lakománkat mielõbb el is fogyaszthassuk. Ám ekkor újabb nem várt esemény
tornyosult elénk: a szembeszél. Aki sokat biciklizik, tudja mit jelent ez… Jó
néhányan megtapasztalhattuk, milyen jó is, ha egy jóságos kéz megtámogat
hátulról. Ez a kéz most Zsoltié volt, és ha nem adja meg a kezdõ lendületet,
akkor lehet, hogy mi Kamillával máig ott tekerünk valahol Abony és a halastó
között. Megtanultuk, hogy legközelebb alaposabban olvassuk el az útitervet
indulás elõtt, különös tekintettel az apró betûs kitérõkre és akadályokra.

A délután azzal telt, hogy egy kis nyársalás után tartottunk egy kis ifiórát,
amin Zsolti vezetésével, a Húsvétról és az áldozatról beszélgettünk.
Természetesen a gitárkíséretes ifiénekek sem maradhattak el. Gitáron Bogi,
Kamilla és Ági közremûködtek. Nekik köszönhetõen a szomszédoknak sem
volt okuk panaszra. Ezután elérkezett a várva vért pillanat: a hala ki- illetve
elkészítése. Ezt, mind leendõ orvos palánta mindenki közül Bogi élvezte a
legjobban. Én azonban nem részletezném… nekem elég volt hallani is.
A hazaérkezés után mindenki megfelelõen kikészült, és a „hogy érezted
magad” kérdésre már csak a jól bevált „jól, nagyon jól, szuperül” válaszra
maradt erõnk. Összességégben tehát egy nagyon jól sikerült napot tudhattunk
magunkénak.

Végezetül szeretném megköszönni minden közremûködõnek: aki a jó idõt
és a halakat biztosította: Istenünk; az ötletgazda, aki nekünk a nyársalás
„nyársanyagát”, a halaknak pedig az utolsó fürdõt (serpenyõben forró olaj)
biztosította Szuda Kati; a nagy Hohohohorgász: Kamilla; a boncmesterek:
Ági, Andi, Zolika, Bogi; zenészek: Bogi Ági, Kamilla; a maradékot eltüntette:
Susi, a kutya; aki nélkül ez a cikk nem jöhetett volna létre: Zubor Tamás; és
végül aki mindezt elmesélte: Bozsó Csilla.
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AMIKOR A FUNKY ÉS A BLUES

TALÁLKOZIK…
KORMOS MÁRK ÉS SZTUPKAI GERGÕ

A cikk szereplõi kitalált alakok. A cikkben csúnya szavak
hangozhatnak el. Végigolvasását senkinek nem ajánljuk.
Illetve mindenki saját felelõségre tegye ezt.

A történet fõhõseit nyugodtan nevezhetünk Gergõnek
és Márknak, mivel ez a nevük. Márkról és Gergõrõl
annyit kell tudni, hogy a funky illetve a blues
megszállottjai, akik keresztényként szeretnék kifacsarni
az élet grapefruitját. Ez a két keresztény zenész
kötelességének érezte, hogy ellátogasson a Gável
Testvérek Együttes jubileumi nagykoncertjére.
Természetesen távol áll tõlük minden fanatizmus, és
bálványimádás és a Katolikus Egyház felé való
kacsintgatás. Mégis ez a két zakkant metodista fiatal
képes volt 270 km-t utazni Miskolcról illetve Szegedrõl,
Székesfehérvárra, hogy élõben hallgathassa meg a
koncertet. Tulajdonképpen errõl szól ez a cikk, de vajon
hol is kezdjük.

Eme két ember útja Pesten találkozott a napnak
kilencedik órájában, valamikor szombat délután. Rövid
idõre társult hozzájuk egy szerény jazz zongorista is, aki
átadta a budakeszi szállásuk kulcsát. Ezúton is köszönik
a lehetõséget. Hirtelen Márkot telefonon keresték;
zenélni hívták egy „ska” zenekarba. Persze rövid
tétovázás után nem-et mondott. (Elsõ a MIX zenekar!)
És már indult is a székesfehérvári vonat. Barátaink az út
során nem unatkoztak, ugyanis több száz óra zenei
hanganyagot hoztak magukkal, cd, és mp3
formátumban. A röpke 1,5 órás út csupán arra volt elég,
hogy ízelítõt vegyenek egy Michael Brecker cd-bõl, és
belehallgassanak egy country-gospel albumba.

A gondok ott kezdõdtek, hogy megérkezésük után
egyikük sem tudta, hol lesz a koncert. Márknak rémlett
valami csarnok így hát vadul kutattak a MÁV.
várótermének térképén. És itt most álljunk meg egy szóra
kedves olvasó. Ugyanis csoda történt. Nem könnyû
elhinni de tényleg így történt. A semmibõl elõlépett egy
magas srác (Márknál 2 fejjel magasabb volt) és
megkérdezte tõlük, mit keresnek. Válaszuk után
megmutatta az utat, aztán felszállt egy buszra és eltûnt…

Hõseink elsõként léphettek be a hatalmas csarnokba.
Gergõ még váltott egy-két szót, bécsi zenészhaverjaival
és kezdõdött is a koncert. A színpad elõtti második
sorban álltak. Igyekeztek mindent jól megfigyelni, az új
hangszereket, titkos akkordokat, még azt is észrevették,
hogy a nemrégiben férjhez ment vokálos lány terhes, és
hamarosan várható a Gellért trónörökös. Meglepetten
tapasztalták, hogy a fúvósszekciónak két új szaxofonos
tagja van. Gergõ és Márk látszólag nagyon élvezte a
koncertet. Természetesen visszafogott, metodista
fiatalhoz méltóan tomboltak a srácok. Márk néha
felvételeket is készített Gergõ nyakából, hogy
dokumentálhassák részvételüket. Kis naivak… Azt
gondolták, hogyha így feltünösködnek, rajta lehetnek a
következõ koncert dvd-n. Tévedtek…
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•  AZ ÚJSÁG HONLAPJA: HTTP://MIX.METODISTA.HU/MIXUJSAG • MEGJELENIK: SZEPTEMBERTÕL JÚNIUSIG ÉVENTE

TÍZ ALKALOMMAL. • ELÕFIZETÉS: A RÓZSASZÍN BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON A FÕSZERKESZTÕ NEVÉRE ÉS A
BUDAPESTI CÍMRE FÉL ÉVRE 1000 FORINTÉRT,  EGY ÉVRE 2000 FORINTÉRT!

MIX – A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK HAVILAPJA

Végéhez közeledett a koncert. Már az utolsó szám is elhangzott, amikor
Gergõ, bécsi haverjai meghívták hõseinket Bécsbe, egy másnapi misén
való zenés szolgálatra. Márknak és Gergõnek megcsillant a szeme. 5
percen belül indulhatnának Bécsbe, személyi igazolvánnyal át a határon
és egy kiadós alvás után egy nagy bécsi templomban gitározhatnának.
Nem volt könnyû döntést hozniuk. Szégyen-szemre nem volt náluk
Biblia csak egy Csendes Percek. Elolvasták az aznapra szóló részt, hátha
találnak valami útmutatást kérdésükre. Az imádság részben a
következõket olvasták: „Kegyelmes Istenünk, ajándékozd meg
bölcsességgel és helyes látással azokat, akik kételkednek…” Lehet, hogy
ez a mondat aznap több 100 embernek adott útmutatást de nekik
semmi konkrétat nem mondott. Végül úgy döntöttek, hogy maradnak,
nem mennek el Bécsbe. Pedig még sokáig ott lebegett elõttük Bécs, a
templomok és a gitározás. De ott lebegett még valahol egész mélyen
Gergõben a hétfõi betegjog vizsga és az, hogy tanulni kellene. Márkban
is ott lapult a hétfõi elõrehozott osztályozó vizsga fizikából, amire
gyakorolni kellene. Nem beszélve arról, hogy a szüleik folyton
agonizáltak fiaikért. De mielõtt visszaindultak volna Budakeszire, Márk
gyorsan összeismerkedett az új szaxofonosokkal, Gergõ meg a
basszusgitárossal konzultált néhány szakmai kérdésrõl.

Pest felé a vonaton mindketten érezték, hogy nagy szükségük van az
igére és a tanulásra. Nagy volt rajtuk a teher. Annál is inkább, mert
Budapesten rossz villamosra szálltak fel és jól eltévedtek. A két fáradt
zeneõrült, koszosan, fáradtan, Testvérek poszterrel a kezükben sétáltak
a Budapesti éjszakában a sínek mellett, egy sajtburgert majszolva.
Minden álmuk az volt, hogy eljussanak végre Budakeszire. Fontos azt
tudnunk, hogy Márknak és Gergõnek Budakeszi, magát a
Mennyországot jelenti. Van, hogy havonta kétszer is ellátogatnak erre
a zarándokhelyre, ahol kedves emberek közt, friss levegõn lehetnek, és
keményen próbálhatnak a MIX Zenekarral. Tehát barátaink
halálsápadtan, kimerülve megérkeztek Budakeszire. Már semmi nem
választhatta el õket az ágytól, csak egy 3 méter magas vaskapu. Ugyanis
a kulcs valamilyen úton-módon nem nyitotta a kaput. A csengetés ki
volt zárva (ahogy hõseink is) mert hajnali 1 óra volt. És aki nagyon
kíváncsi, hogyan jutottak be a kapun, az kérdezze meg az érintetteket.
Lefekvés elõtt még megnézték a tévében, kedvenc késõ esti mûsorukat,
ahol a Molnár Dixieland Band Jazztörténeti mûsorán belül a beat
korszakot mutatták be. Másnap reggel fáradtan ébredt a két zenész.
Még félálomban furcsa mondatokat mondtak egymásnak: „tanulni
kellene” „fáradt vagyok” „szerinted a tanítványok jártak Illés
koncertre?” „haza kéne menni” „imádkozni kéne” „holnap vizsga”
„menjünk istentiszteletre” „nagyon sokat kellene tanulni”… Végül a
hazautazás, és tanulás helyett részt vettek a budakeszi istentiszteleten,
ahol az Istenbe vetett bizalomról beszélt Szuhánszky Gábor. És a „Bízom
benned Uram Jézus” címû ének után mindketten tudták és érezték,
hogy az Istenbe vetett bizalom mindenen átsegítheti õket.

Hazafelé a vonaton zakkant metodista fiataljainknak 3 lehetõségük
volt. Vagy aludtak, vagy zenét hallgattak, vagy tanultak. Vagy
mindhármat egyszerre tették? Végül elmondom, hogy Márknak és
Gergõnek is sikerült a másnapi vizsgája. Hogy mit csináltak hazafele a
vonaton? Ez maradjon az õ titkuk.


