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BEKÖSZÖNTŐ
A Mevisz elnökségében úgy gondoltuk, hogy jó
volna elindítani egy újságot. Ennek már
hagyománya van, hiszen a Hang címő folyóirat is
a mi nevünkhöz kötıdött. Reméljük, hogy bár más
„hangvételben”, de méltó folytatói lehetünk az
elıdeinknek, szívesen forgatjátok majd a most
születı kiadványunkat is.
Azzal a szándékkel fogunk bele a lap
létrehozásába, hogy közelebb hozzuk hozzátok a
Mevisz mindennapi életét, és közelebb kerüljünk
egymáshoz is. Ehhez jó, ha van egy fórum, egy
újság, ahol mindenki megírhatja élményeit, legyen
az Mevisszel kapcsolatos vagy más szempontból
érdekes írás. Bízunk benne, hogy minél jobban
bekapcsolódtok a szerkesztıi munkába ti is.
Szívesen fogadunk tábori élménybeszámolót,
egyéb alkotásokat, verset, rajzot is. Lehetıség
szerint le fogjuk közölni az újságban. (Még az is
lehetséges, hogy a legjobbakat külön jutalmazni
fogjuk. Úgyhogy: Fiatalok, bátran írjatok!)

Nyirı József: Uz Bence (Részlet)
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Újra
Újra nem sajnálsz utat, időt erőt
eljössz
ugyanúgy, mint rég
mert sajnálod a makacs és kishitű embert
aki még mára sem tanul meg semmit
eljössz
csendes léptekkel hozod
szeretet-csomagodat
örömajándékodat
széttárt karod együtt érző ölelését
földre jössz
újra
ugye, kopogtatsz nálam is?
(Imádság a Visszhang című kötetből)

Lesznek továbbá rovatok, amelyek a Mevisz belsı
életével foglalkoznak. Így majd itt is nyomon
követhetitek, hogy pl. két tábor között mivel is
foglalkozik az elnökség, és a körülötte csoportosuló
aktív segítık köre. Tájékoztatást kaptok majd a
megrendezésre kerülı programokról, rendezvényekrıl, terveinkrıl, álmainkról.
Ez az elsı szám, szárnypróbálgatás. Olvashattok
benne karácsonyi regényrészletet és meghívást a
Mevisz-karácsonyra, de nyári hangulatidézı
írásokat is. Észrevételeiteket, írásokat várunk tehát,
A Mevisz címére! Legyen egy jó újságunk, csináljuk
együtt!
a szerkesztıség
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világra jönni a Gyermeknek, mert akkor van a mise, de
nem volt órájuk, a harangszó ide nem hallatszik,
tájékozódni az égrıl nem lehetett.
Hirtelen a bika felszökött, megrázta szarvait és
gyönyörő fejét vízszintesen elnyújtva, hangosan
belebıgött az éjszakába.
- Ezt mi lelé?- csudálkozott Bence.
Üdı Márton azonban színében elváltozva felállott
levette fövegét és összetette darabos nagy kezeit.
- Dicsértessék az Úrjézuskrisztus aki ebbehejbe
megszületék!
Hát ezt jelentette az oktalan állat.
A többiek is felállottak, de nem tudták, hogy ilyenkor
mit is kell csinálni. Csak érezték, hogy egyszerre
körülöttük megváltozik a világ, a vihar egy utolsó
füttyel megszőnik s a hó békésen ragyog köröskörül.
Üdı Márton most azt mondotta:
- Megszületett, hát ünnepeljük meg!
Erre letérdepeltek a tőzrakás körül. Márton a zsebébıl
elıvette a fél imakönyvet, felütötte a könyörgést.
- Ide ügyeljetek!
- Hó! Várjatok! - tiltakozott Uz Bence és ı is elkezdett
a zsebében kotorászni s elıhúzott egy kis Jézus
szobrot.
- Ezt te hol szerözted? - Lepıdött meg a másik kettı.
- Lengyölországban, még a háborúban. Egy meglıtt
templomban kaptam.
Kézrıl-kézre adják, úgy gyönyörködnek benne.
- Baj van! - Üti fel a fejét Márton.
- No?
- Ennek most oltár s gyertya kéne!
- De ha nincs!
Elszomorodtak, de a legény hirtelen, diadalmasan
felkiáltott.
- Nem kell ehhez semmi! Betlehembe se volt! Csak
pásztorok voltak s a barmok. Az ének is úgy mondja,
hogy ökör szamár reája lehölnek. Pásztorok vagyunk
mi is s baromnak itt van a Kormos-bika.
- Az igaz! Hagyta helyben Márton.
Mindjárt oda is tartották a Jézuskát a bikának, hogy
reája lehöljön, majd Bence sapkájából meleg ágyat
vetettek neki és Márton elkezdte olvasni a vén
könyvbıl: " Krisztus urunk születésin.
Verset mondjunk szent ünnepin!..."

Nyirı József: Uz Bence (részlet a regénybıl)
"... A rengeteg veszedelmesen morgott, a távoli
mélyben fehér köd gomolygott. Új viharkitörés
közeledett.
-Siessünk!-serkentette a többit Üdı Márton! (...)
- Hamar a patekfenékbe!- ordította Uz Bence.
A szél az arcukba csapta a fáklya lángját, de nem
törıdtek vele. A bika felugrott s súlyos, hatalmas teste
reszketett a félelemtıl, mint a nyárfalevél. Az is érezte,
hogy jön a fehér halál. Tipródva, zúgó fejjel,
verejtékezve, kézzel-lábbal mászva, jajgatva,
káromkodva futottak a patak felé és lezuhantak a
partjáról. A vadvizek kimosták a part alját s ahol a
patak ütközött, a tépett föld a másik partig elırehajolt.
Alatta jó menedék látszott. (...)
Nem volt idı a késlekedésre. Vékony ágakból, száraz
fából megvetették a tőz fészkét és alája dugták az égı
fáklyákat (...) A tőz fellobogott.
Köréje győltek és megpihentek. A bika is odavonszolta
magát. Csapzott oldalán vörös fényt vetett a láng. A
bajszokról a jégcsapok leolvadtak s a fagytól
félrehúzódott, dermedt szájak kiengedtek.
Ültek és nézték a tüzet, fejük fölött pedig tombolt a
fehér halál.
- Ha ott fog az úton, mind elveszünk!- borzadozott Uz
Bence.
Társai hallgattak. A meleg lassan átjárta és
elbágyasztotta ıket.
- Miért kellett a kicsi Jézusnak ilyen cudra idıben
születnie?- tudakolódzott a szolga.
- Mert Augusztus császár úgy adta ki a a parancsot! világosította fel Üdı Márton.
- Csak ez a vihar ne volna!- térítette másfelé a szót
Bence.
- Az is a mi bőneinkért vagyon!
Ettıl megszeppentek és bámulták a tüzet. Nedves
hófátylak csapódtak a patak falához az ég nyugtalanul
gomolygott, fénytelen, kietlen volta világ. A szorongó
várakozásban így telt el egy óra is. Egyszer csak
elváltozott hangon megszólalt valaki.
- Vajjon megszületett-e?
Nem tudtak rá felelni. Tudva van, hogy éjfélkor kell a
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 MEGHÍVÓ 
Kedves Bárkások!
A fenti regényrészletben néhány pásztor indult el szenteste a havasokból, hogy
mindenképpen ott legyenek az éjféli misén a faluban. Már induláskor sem volt bíztató az idıjárás,
de ık rendíthetetlenül nekivágtak az útnak. Nem jutottak el a templomba azon az estén. Egy
szélcsendesebb patakmederbe húzódva tudták túlélni a hóvihart és ott ünnepelték meg Jézus
születését is.
"- Nem kell ehhez semmi!"- ébredt rá az egyik legény... "Betlehemben sem volt!"
Semmi, azaz semmi a külsıségekbıl, és minden, ami a szívben van.
Egy ilyen kis patakmederben való meghúzódásra, egyszerő és szívbıl jövı ünneplésre hívlak
benneteket! Hiszen idén is megszervezzük a Mevisz decemberi közös napját: a Bárka-karácsonyt.
Az alkalom idén is december 9.-én (VASÁRNAP) lesz, és ismét a Budapesti Egyetemi és Fıiskolai
Gyülekezet ad otthont neki. (A Lágymányosi Ökumenikus Központ, címe: 1117 Budapest, Magyar
tudósok körútja 3., A Petıfi-híd budai hídfıjénél)
Gyülekezés délelıtt fél 10-tıl, terveink szerint 18 óráig leszünk együtt, az alkalom ekkor közös
istentisztelettel zárul majd. (Hazautazást ekkorra tervezd!)
Az elmúlt évekhez hasonló programokat tervezünk idén is: kézmőveskedést, beszélgetést,
közös éneklést és ebédet, lélekmelengetı nyári emlékek felidézését és elcsendesedést, igére
figyelést, hogy mindenki találhasson kedvére valót és hangulatának megfelelıt ezen az alkalmon.
A szállításban idén is tudunk segíteni a budapestieknek (és azoknak, akik a fıvárosig el
tudnak jutni tömegközlekedéssel), vagy a környéken lakóknak. Ha tudsz segíteni a szállításban,
jelezd az irodán, ezzel talán többen eljuthatnak a közös ünnepünkre.
Ha kedvet kaptál, mindenképpen jelentkezz, hogy tudjuk, hány résztvevıre számíthatunk.
Ezt legkésıbb november 28-ig tedd meg, telefonon, a 06 20 824 20 47-es számon Koltainé
Somogyi Lilla irodavezetınknél, munkanapokon 9 és 16 óra között, vagy e-mailben a
barka@mevisz.hu e-mail címen. (Az iroda vonalas telefonját most ez ügyben ne keressétek, mert
nem biztosított az állandó ügyelet!)
Jelezd azt is, hogy a szállításban kérsz-e segítséget, és hagyd meg pontos címedet,
elérhetıségedet is (utóbbiakat akkor is, ha meg tudod oldani az odajutást). Címünk változatlanul:
1085 Budapest, Üllıi út 24.
Ahhoz, hogy egy vidám, kellemes napot tudjunk együtt eltölteni, várjuk a segítıket is, ezért
kérlek titeket, gyertek, minél többen, maradjatok minél tovább, a tervezés (és a Mevisz-karácsony
elıtti éjszakáim nyugalma) miatt jelezzétek ti is az irodán részvételi szándékotokat nov. 28.-ig.
Aki teheti, egy kis házi sütivel, szörppel, zöldséggel, gyümölccsel járuljon hozzá a közös
étkezéshez.
Annak, aki a távolság vagy egyéb elfoglaltság miatt nem tud résztvenni ezen az alkalmon,
kívánom, hogy találjon csendre, békességre és nyugalomra a karácsony elıtti hetekben és az
Ünnepekben egyaránt.
Bízva a mihamarabbi találkozásokban, üdvözlettel:
Bence Orsi
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☺ NYÁRI HANGULATJELENTÉS ☺
Bekezdésekben egy mozgássérült táborról
Elınyei:
– Tuti, hogy soha nem unatkozol. Az elsı perctıl az utolsóig mindegyik tartogat számodra
meglepetéseket.
– Annyi impulzus ér, hogy úgy érzed, a világot utaztad körbe 9 nap alatt.
– Bár külsıleg te adsz, valójában százszosan gazdagodsz. Kapsz cserébe figyelmet, türelmet, mosolyt,
ragaszkodást, szeretetet.
– Adott a napi mozgás, nem kell külön idıt és pénzt pazarolni az edzıteremre.
– Állandó karbantartó és készségfejlesztı hatása van, mert folyamatosan az átlagos mindennapi életben
elı nem forduló problémákkal találod magad szemben. A kihívás örökös.
– Ahogy telnek a napok, végül csak leszoksz magadról, s nem kerülheted el, hogy megérezd az ízét,
mennyivel jobb a másik örömének örülni, mint a sajátodnak. Ez annyira rabul ejt, hogy egyáltalán
nem lesz kedved az utolsó napon a tábor befejezéséhez.
…és hátrányai:
– Fizikailag valószínőleg nem itt pihened ki magad, hisz azt veszed észre, hogy egyre hosszabbak
lesznek a nappalok, s rövidülnek az éjszakák.
– Rádöbbensz képességeid hiányosságaira, pl. hogy még tudnod kellene bi-, de inkább trilokálnod is.
– Belátod, hogy az az állítás, miszerint elég segítı van, sosem lehet igaz.
– Megharagszol a konyhára, az ÁNTSZ-t pedig egyenesen győlölni kezded, mert a mozgássérültektıl
rabolja el az idıdet.
…és mi történik, ha belecsöppensz a táborvezetésbe?
– Ijedten indulsz el, mert az egyik vezetıtársad, akire építettél és önkéntelenül is támaszkodtál, beteg
lett.
– Az elsı pár napban elköveted az összes szarvashibát, s lelövöd mindegyik bakot, amelyet lehetséges.
Ettıl hihetetlenül cudarul érzed magad, pedig a problémákat a segítık sokat tompítják, a sérültek
meg nem veszik annyira szívükre. Mivel nincs két „hepe” egymás után, reménykedsz, hogy a „hupa”
minél hamarabb következik.
– A másik vezetıtársaddal, akaratlanul is a megszokottól teljesen eltérı irányt hoztok, minek hatására
az emberek a múltbeli tapasztalatoktól és a várakozástól eltérıen egész másképp (sokkal
pozitívabban) viselkednek.
– Azok a problémák, amelyektıl (az elızı táborokból kiindulván) tartottál, és amelyekre megpróbáltál
felkészülni, még nyomokban sem merülnek fel, ellenben teljesen váratlanok csıstül jelentkeznek.
– A résztvevık figyelnek rád, s ha úgy érzékelik, hogy már súrolod a végsı határt, pihenésre
kényszerítenek egy kocsmában, szigorúan a tábor területén kívül. Mikor egy óra múlva visszatérsz,
újra olyan lelkes vagy, mintha teljesen kicseréltek volna.
– A tábor közepén megkönnyebbülsz, mert megérkezik a majdnem meggyógyult hiányzó vezetıségi
tag, hihetetlen nagy segítséget jelentve, de a tábor addigra kialakult légkörébe már vezetıi elveit nem
tudja érvényesíteni.
– Fellélegzel, hogy nem kellett személyesen megismerkedned az ÁNTSZ munkatársaival, mert a
faluban letagadták, hogy vannak táborozók a Mevisz-házban.
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–

–
–

Idıközben egyre jobban megismered és megkedveled a harmadik táborvezetıt is, akivel – a korábbi
közelebbi ismeretség hiányának ellenére is – szerencsére minden lényeges kérdésben egy
véleményen vagytok.
Egyre bölcsebb leszel, s mire hazamész, már tisztán látod, melyik helyzetben mit kellett volna
tenned.
Az utolsó nap a tábortőznél a visszajelzéseket hallván megdöbbensz, hogy mindezek ellenére jól
érezték magukat az emberek.

És mit csinálsz 9 napig Kemenesmihályfán?
– Örülsz a megérkezı embereknek
– Konstatálod, hogy jó kis hely ez a teljesen akadálymentes Mevisz-ház, csak kevesebb a fürdıszoba,
mint a benntartózkodási igény.
– Vasárnap reggel lekésed a 9 órási istentiszteletet.
– Megnézed, hogy esik a jégesı Celldömölkön.
– Másnap megérted, hogy a felülrıl jövı víz a strandon sokkal kevésbé zavaró.
– Ráébredsz, hogy a gyöngyfőzés megnyugtat.
– Szalonnasütéskor meghallgatod, Csabi kit szeret a legjobban.
– Végre elhiszed, hogy a Ság hegy tényleg egy fantasztikus természeti jelenség, s nem bírod ki, hogy
fel ne mássz a tetejére.
– Kezded jobban kiismerni Celldömölköt, mint maga a térképszerkesztı.
– Átéled, hogyan történik a csodálatos kocsiszaporítás, mikor a menetképtelen személyek száma a
rendelkezésre álló tolókocsik száma felé nı.
– Magyar népzenére akkora bulit csapsz, aminek tiszteletére, még Mártika és Betti is állva ropja.
– Ildikó finomságaival dudorosra tömöd a pocakodat.
– Szabad elhatározásodból döntesz: filmet nézel, vagy saját kezőleg útijátékot alkotsz.
– A búcsútábortőznél számolod, hányszor merik a fuvolások újrakezdeni a folytonosan nevetésbe
fulladó darabot.
– Egy hét gyakorlat után teszteled, el tudod-e már érni vasárnap a 9 órási istentiszteletet.
– Zárófeladatként megoldod az utolsó akut problémákat, amiket a búcsúzás és utazás stressze hoz
felszínre.
– Az egyik szemed sír, a másik nevet. Hogyne sírna, mikor majd mindenki zokog, s miért ne nevetne,
hisz ez az együtt töltött 9 nap sok örömet rejtegetett.
Brunner Noémi (táborvezetı)
Egy eltelt Tábor
Eljön a tábor, amit már úgy vártam. 10 nap tele csupa olyan dologgal, ami más és más. Bár
mint minden tábor ez is szép a maga módján. Eltelik egy-két nap: elindul a lelkem egy úton
felfelé és megáll, mint a virág amikor kinyílik. Vágyakozunk felfelé a táplálékért, s jön vigasztaló
szóban, az esti áhitatban. Ez nem minden, mert ott vannak a kirándulások: a hétfı délutáni
strandolás, a celldömölki városnézés, a Ság hegyi túra, lejutni a kráterbe és feljut a hegyre.
Ismét itt közeledik a tábor vége, amit jó volt veletek eltölteni. Mégis hiányzik valami belıle. A
teljes lelki feltöltıdés, az erı, ami persze majd utolér, s akkor majd szépen és boldogan
gondolok vissza az együtt eltöltött idıre.
Kelt: Kemenesmihályfa 2007
Rábel Kata
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Az elnökségi munkáról

energiát elvont. Ez a kérdés - hála Istennek szeptemberre megoldódott, hiszen munkába állt
Koltainé Somogyi Lilla, aki ügyeleti idejében várja
a
megoldandó
feladatokat,
telefonokat.
Bemutatkozását
a
Mevisz
honlapján
olvashatjátok.

A Mevisz nyári és évközi programjain kívül
vannak még alkalmak, amikor a Meviszrıl szó
esik. Ezek az elnökségi ülések, melyeknek
feladata, hogy a Meviszt hétrıl hétre, hónapról
hónapra irányítsa, döntsön a fontos kérdésekben.
A
nyolctagú
elnökség
két-háromhetente
találkozik, hogy megbeszélje az aktuális
feladatokat, teendıket, terveket. Írnék pár témát,
mely gyakorta kerül elı ilyenkor.

Mint látszik, sok téma elıkerül elnökségi
üléseken. Fontos megemlíteni, hogy az elnökségi
ülések nyilvánosak. Ha ötleted van, vagy
kérdésed, keresd meg bármelyikünket!
mm

Sokszor esik szó a kemenesmihályfai táborhellyel
kapcsolatos dolgokról. A frissen felújított ház
folyamatos teendıkre ad okot, és az elsı év
táborozási tapasztalatait leszőrve újabb kérdések,
problémák is felmerülnek. Koltai Péter, az
elnökség megbízottja kezében tartja az ügyeket,
kérdéssel, ötlettel hozzá lehet fordulni.

Kerékvilág Fotókiállítás
-ilyen még nem volt!December 4-tıl 2008. január végéig az
Újpalotai Közösségi Házban, 1157 Budapest,
Zsókavár u.15. Solymos Tamás és Tekus
András fotóiból a Bárka életét bemutató
fotókiállítás lesz.
A kiállítás megnyitóját 2007. december 4.-én
17: 00- kor tartjuk.
Gyertek el, nézzétek meg a képeket!
Ha szívesen résztvennétek a megnyitón,
mihamarabb telefonáljatok az irodai mobilra!

Állandó feladat a pályázatok keresése, írása,
elszámolása - hiszen bevételeink jelentıs része
pályázati pénz. Ezzel sok teendıje az
elnökségnek nincs, de mindig jó tudni, hogy
állnak az egyes ügyek.
Más fórum híján egyelıre elnökségin kerül szó a
Bárkás programok szervezésérıl. A Bárkakarácsonyon, a Mozgássérült-passión és a
Tamás mise-részvételeken túl van lehetıség több
programra is; ha van jó ötleted, mindenképp
keresd Bence Orsi Bárka-témafelelıst! Ilyen
kezdeményezésre jön létre a decemberben
megnyíló fotókiállítás is (lásd jobbra). A Ladikos
programokról Visnyei Emıke Ladik-témafelelıs
szokott beszámolni.

Címünk: 1085 Budapest, Üllıi út 24.
Tel.: 06 1 317 16 71
mobil: 06 20 824 20 47
e-mail: mevisz@mevisz.hu
adószám: 19011352-1-42
bankszámlaszám: 11705008-20409597
honlap: www.mevisz.hu – sok érdekességgel!

Fontos még, hogy a Mevisz adminisztrációja
(levelezés,
jegyzıkönyvek,
szerzıdések,
közhasznúsági jelentés, stb.) rendben legyen, a
Mevisz törvényesen mőködjön. Ez is az elnökség
feladata, s megpróbál ennek megfelelni.

Irodai ügyelet decemberig bizonytalan, a
mobiltelefon munkanapokon 9-16-ig
hívható!
Az újsággal kapcsolatos észrevételeket és
írásokat Kiss Csabának, a csaba@mevisz.hu
címre vagy a Mevisz postacímére küldjétek!
Köszönjük! ☺

Sokáig volt probléma az irodavezetıi állás
betöltése. Több mint egy éve nem volt a
Mevisznek állandó irodavezetıje, s ez sok
6

