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Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba
borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet,
amely tele van új lehetıséggel, csak arra vár, hogy
meglássuk ıket, és éljünk velük.
Így van ez a Mevisz életében is. Immáron második
alkalommal igyekszik meghódítani a tisztelt olvasók
kegyeit a Bárka Hírmondó. Szeretnénk beszámolni
arról, hogy túl vagyunk az éves közgyőlésünkön, ahol
beszámolt az elnökség az elmúlt évi tevékenységérıl,
jövıbeli terveirıl.
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1 %-ot köszönı és kérı sorok
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Személyes sorok Györe Danitól
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Melléletek:
Tábori Jelentkezési lap, május 15-ig
visszaküldendı
Rendelkezı nyilatkozat az adó 1%-ról
(Csak adóbevallók részére)

Már javában folynak a tábortalálkozók, szépen sorban a
napsütétes (vagy éppen borús) tavaszi hétvégéken.
Biztos sok élménnyel tértek vissza otthonaitokba, egy
átmulatott, átbeszélgetett hétvége után. A zsoltáríró is
írja, hogy „oly gyönyörőséges, amikor az atyafiak
együtt muzsikálnak”. Igen, jó együtt lenni, tartozni
valahová, pl. a Meviszhez, egy táborközösséghez.
Szeretnénk, ha megírnátok ezzel kapcsolatos
élményeiteket, tapasztalatotokat. Akár prózában, akár
versben, akár rajzban, várjuk a témában, vagy
bármilyen más témában, az alkotásaitokat. A
legjobbakat közöljük.

Tavaszköszöntı
Közérzetem küszöbére kiállva
Vártam a hős tavaszi émelygést
Reméltem, hogy nem lesz hiába
Mert a Nap elıbújván vackából
Perzselte a rozsdás kerítést
Látványával vág át az ısz s a bısz tél
De a kikelet bölcs és ravasz lény
Akaratereje vastag kötél
Mely nem várat többé magára
Hite célra törı töltény

Egyebek mellett mellékletként megtaláljátok a tábori
jelentkezési lapot. Fontos, hogy minél hamarabb
használjátok ki a lehetıséget, és jelentkezzetek a
kiszemelt táboraitokba. Már csak azért is, mert bizony
olyan jók ezek a táborok, hogy lassan a túljelentkezés
problémájával kell megküzdeni a táborvezetıknek.
Ezért ne késlekedjetek a jelentkezéssel, hogy le ne
maradjatok!

Szövetségre lépett a Nappal
Kergetve a gonosz esıfelhıt
Elbántak a végsı hideg hónappal
S most kopog közérzetem kapuján
Hát megyek és köszöntöm ıt.

Szerzı: Szög

Végezetül, de nem utolsó sorban most is olvashatunk
személyes vallomásokat arról, hogy emberek életében
mit is jelent a Mevisz. Szintén e számban került be a
beszámoló a mozgássérült passióról. Jó olvasást!
Simon András rajza

a szerkesztıség
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İk váltották az elnökségben Kiss Csabát, illetve
Udvardi Andreát, aki több éven keresztül volt az
elnökség aktív tagja.

Lezajlott a közgyőlés
Györe Dániel, a Mevisz elnöke, 2008. március 9-én
délután kettı órára hívta össze a Mevisz 2008-as éves
rendes közgyőlését. A Mevisz többszáz tagjából
szokás szerint kevesen, csak tizenhárman jelentek meg,
ezért hivatalosan csak a negyed háromkor kezdıdı
pótközgyőlés volt határozatképes. A kevés résztvevı
miatt viszonylag családias hangulat keletkezett.

A kijelölt napirendi pontok megtárgyalása után a
közgyőlés véget ért, mely után egy rövidebb kötetlen
beszélgetésre is lehetıség nyílt.
Muntag Márton

Változás a Bárkában

Napirend szerint a beszámolók meghallgatásával
kezdıdött az ülés. Györe Dani elnöki és Muntag
Márton titkári jelentését hallhattuk elsıként. Ittzés
Ádám, a Mevisz felügyelıtestületének egyetlen
jelenlévı tagja a testület beszámolójának ismertetése
után tett néhány jobbító megjegyzést a közhasznúsági
jelentéssel kapcsolatban. Ádám után Bence Orsolya
Bárka-témafelelıs összegezte az elmúlt év bárkás
programjait, majd Visnyei Emıke Ladik-témafelelıs
beszélt a Ladik csoport eredményeirıl és terveirıl.
İket követte Koltai Péter, aki Mihályfa-megbízottként
a táborhely jelenlegi helyzetérıl és a további
teendıkrıl adott széleskörő tájékoztatást. Szász Gizella
pénztáros jelentését, távolmaradása miatt, Osváth
Szabolcs – aki a jegyzıkönyv vezetését is vállalta –
olvasta fel. A beszámolókat a közhasznúsági
jelentéssel és a zárszámadással együtt a jelenlévık
elfogadták. A 2008-as költségvetést Péter terjesztette
elı, aki beszámolt a Mevisz ezévi – kicsit nehéz –
anyagi helyzetérıl. Megvitatása után a közgyőlés
egyhangúlag szavazta meg.

A Mevisz éves rendes közgyőlésén tisztújításra került
sor, melynek során többek javaslatára és kérésére
Zólyomi Anna elvállalta a Bárka-témafelelısséget. İ
több éve részt vesz már Bárka-táborokban.
2007-ben kezdte meg tanulmányait a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai fıiskolán, ezzel kapcsolatban
megkérdeztük, hogy a Meviszben eltöltött évek
mennyiben
befolyásolták
a
pályaválasztását?
„Az az igazság, hogy mindig is emberekkel szerettem
volna foglalkozni, és már régóta gondolkoztam a
gyógypedagógiai pályán, és a Bárkában szerzett
élmények megerısítettek ebben.”
Arra a kérdésre, hogy Bárka-témafelelısként milyen
tervei elképzelései vannak, így felelt:
„Elıször mindenképpen jobban bele kell ásnom
magam a Bárka ügyeibe, hiszen a jól bevált szokásokat
nem
akarom
felforgatni,
megváltoztatni.
Természetesen nyitott vagyok, és magam is
gondolkozom új lehetıségeken, ötleteken, ez ügyben
mindenkitıl várok ötleteket és tanácsokat!”
Bízunk benne, hogy Annát hamarosan minél többen
megismeritek.

Ezeket a napirendi pontokat követte a tisztújítás,
melyre minden második évben kerül sor. Gyıre Danit
elnöknek, Muntag Mártont titkárnak és Visnyei
Emıkét Ladik-témafelelısnek újraválasztották. Váltás
történt viszont a Bárka élén: Bence Orsi helyett, aki
több ciklus óta vezette a szakcsoport munkáját,
Zólyomi Anna lett az új témafelelıs.

Megkérdeztük Bence Orsit, hogy milyen útravalót
mondana utódjának?
„A magam részérıl nem szeretnék tejesen eltőnni a
fedélzetrıl, de mivel dogozni kezdtem, valamivel
kevesebb az idım, és nagyon örülök neki, hogy van,
aki lelkes és szívesen viszi tovább a Bárka ügyét!
Szeretném, ha eleinte együtt tudnánk megcsinálni eztazt, és bár tényleg vannak jól bevált „menetrendjeink”,
örülnék, ha Anna egyénisége és új ötletei változásokat
is hoznának a Bárka életébe, hangulatába, hiszen a
kiszámíthatóság mellett frissítés idıként minden
szervezetnek jó és szükséges! Keressétek İt, én
igyekszem a háttérbıl segíteni neki!
Kiss Csaba

Ezután az elnökség tagjainak megválasztása
következett. Rendes tagnak Osváth Szabolcsot, Bence
Orsit és Koltai Pétert, míg póttagnak Tekus Andrást,
Zólyomi Annát és Visnyei Emıkét választották.
Jelölést kapott még Gerencsér Orsolya és Udvardi
Andrea is. András és Anna elıször tagjai a Mevisz
vezetıtestületének.
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PASSIÓ 2008
Idén, március 14-21. között immár 6. alkalommal szerveztük meg a Mevisz-Bárka Passió körútját, melynek
során Jézus Krisztus szenvedéstörténetét együtt jelenítettük meg (mozgássérült és ıket segítı fiatalok). Az
idei Passiókörút szervezıje Koltainé Somogyi Lilla, a Mevisz irodavezetıje volt.
Az elıadás alapját most, az eddigi gyakorlattól eltérıen egy korábban megírt és átdolgozott passiójáték
adta, melyben az Emmausi tanítványok, az úton melléjük szegıdı feltámadott Jézusnak mesélik el a
nagyhét eseményeit. A tanítványok nem ismerik fel elsıre Mesterüket, az eseményeket csak saját
értelmezésükön keresztül képesek felfogni, nem látják meg Jézus új szempontokat hozó megoldását,
megváltását... Ennek a szolgálatnak és együtt töltött hétnek is a legfontosabb kérdését talán így lehet
összefoglalni, a gyülekezetek és a saját magunk számára is: Mi felismerjük Jézust? Túllátunk a saját
berögzült elképzeléseinken? Felfogjuk az İ új szempontjait?
(bence orsi, az egyik emmausi)

A körút állomásai az alábbiak voltak:
•

Virágvasárnap délelıtt a sárvári
evangélikus templomban, az
istentisztelet keretében,
Hétfın este a kemenesmagasi
evangélikus templomban,
Kedden este az alsóság katolikus
templomban,
Szerdán este a kıszegi evangélikus
templomban,
Nagycsütörtökön este a bobai
evangélikus templomban,
Nagypénteken este Budapesten, a Deák
téri evangélikus templomban, az
istentisztelet keretében.

Élménybeszámolók a 2008-as
passiókörútról

Az 2008. Passiókörút nagyon sok szeretetet adott
számomra, hiszem, hogy ezzel minden passiós
társam így van. A szeretetet a gyülekezetektıl, és
•
talán, ami még ennél is fontosabb, egymás között is
érezhetı volt a Nagyhét alatt. A hitem is nıt, és
•
ebben sokat segítetek az esti áhítatok, és az együtt
megjelenített passió történet is napról-napra többet
•
adott. Elsı elıadás Sárváron volt Virágvasárnap, jól
sikerült, ez annak is köszönhetı, hogy szombaton ott
•
próbálhattunk. Hétfın Kemenesmagasiban voltunk,
ahol otthon éreztük magunkat a lelkészek (Kovács
•
Imre és Tóth Márti) és a gyülekezet körében.
Számomra jó volt megismerni, hallgatni azt a lelkész,
aki 1989-ben az elsı Bárka mozgássérült tábort
tartotta. Itt volt a legjobb elıadásunk. Kedden az Alsósági katolikus templomban adtuk elı a Passiót. Ami
egy nagy élmény volt. Szerdán Kıszegen voltunk a tágas evangélikus templomban, így elég helyünk volt az
elıadáshoz. Itt is szeretetteljes vendégség volt. Csütörtökön voltunk Bobán, ahol már fáradtak voltunk és a
hely is kicsinek bizonyult, de ennek ellenére sikerült az elıadás. Nagypénteken, Budapesten, a Deák téri
Evangélikus Templomban hatodik alkalommal adtuk elı szolgálatunkat. Számomra sokat jelentett, nagyon
meg fogott Gáncs Péter püspök úr igehirdetése immár másodszor, hiszen tavaly is ı prédikált a passió
elıtt. Az Istenbe való hitet, kapcsolatot, még a megjelenített passió történet elıtt tartott áhítatok is segítetek,
hiszen a meglátogatott gyülekezetekben nem a helyi lelkészek, hanem a mi csapatunk tagjai közül a
passiós szereplık tartották.
Rábel Katalin
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"Sötétségbıl vágyódom a világosságba, halld meg Uram, hangomat."
”Sivárságban élı vizet keres a lelkem, halld meg Uram, hangomat"
(Új Ének 53:2-3)
Számomra sokat jelentett az idei Passió körút, még ha sok olyan dolog történt is, ami nagyon nehéz volt,
emiatt írtam be ezt a két részletet. De érdekes, ahogy Virágvasárnap elkezdtem komolyan foglalkozni az Úrral,
onnan kezdve még a Passiókörút is egyre többet jelentett, és eljutottam oda, ahova az emmausi tanítványok,
hogy ismételten felismertem Jézust, mint Feltámadottat! :-)
"Feltámadott harmadnapon! Jézus, ki meghalt, többé nem halott!"
(Új Ének 84. 2)
Tarczali Balázs

(fotó:Csorba Gábor, forrás:Evangélikus Élet 2008.03.30)
* Megjegyzés Balázs soraihoz: A passiókörút elsı fele általában sokkal feszítettebb tempójú, koncentrációt és
sok munkát igényel. Egész nap próbálunk, hogy összeálljon a darab, hogy hitelesen tudjuk megjeleníteni azt,
amit szeretnénk. Ezekben a napokban valóban nagyon elfáradunk, kevesebb idı jut a személyes
beszélgetésekre és elcsendesedésre, amellett, hogy egész nap a passió szereplıinek egy-egy mondatát
gyakoroljuk, ízlelgetjük, próbáljuk helyére tenni.
A késıbbi napok aztán kötetlenebbek, miután a belénk ivódik a szöveg és a mozgás, délelıttönként tudunk
pihenni, játszani, Bibliát olvasni és beszélgetni.
A 2008-as passiókörút résztvevıi: Barka Alexandra, Bedy Gergı, Bence Orsolya, Berecz Júlia, Conrad
Brigitta, Dobó Dániel, Fundák Eszter, Gadó Benedek, Koltainé Somogyi Lilla, Mezısi György Miklós, Osváth
Szabolcs, Pálinkás László, Rábel Katalin, Tarczali Balázs, Tari Zsuzsanna, Tekus András, Zólyomi Anna.
Aladics Anna a próbahétvégén, Udvardi Andrea és Halasi András pedig a körút során kísért néhány napra
minket.
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A Mevisz köszöni mindazok segítségét,
akik 2006-ban adójuk 1%-val támogatták munkáját!
A kapott összeg 1 117 713 Ft volt, amit lehetıségeink szerint igyekeztünk jól felhasználni. 2008-ban továbbra is
lehetıség van az adóköteles jövedelemmel rendelkezıknek, hogy adójuk 1-1%-át a számukra legmegfelelıbb helyre
adományozzák. Mivel a Mevisz a kedvezményezettek körébe tartozik, mint közhasznú társadalmi szervezet,
ezúton kérjük, hogy éljen ezzel a lehetıséggel, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (Mevisz)
és a Magyarországi Evangélikus Egyház javára, illetve kérjék meg erre barátaikat, ismerıseiket. Fontos ez
a forrás mőködésünk szempontjából, mert a szőkös pályázati lehetıségek nem fedezik a minıségi munka
költségeit.
A Mevisz-Bárka szakcsoportja 1988 óta foglalkozik mozgássérült, értelmi fogyatékos, vak és volt állami gondozott
fiatalok segítésével. Szervezetünk célja, hogy a hátrányos helyzető fiatalok életét – valamilyen formában – jobbá
tegye. Ezt szolgálják a nyári táborozások, a tábortalálkozók és az évközi alkalmak. 2007-ben is megtartottuk szokásos
mozgássérült-, Bóbita-, vak- és családos táborainkat (9 tábor), tavasszal, immár ötödször a Passió-körutat
mozgássérült fiatalok részvételével, mindannyiunk örömére! A felújított Kemenesmihályfai táborhelyünk 2007
nyarán már négy mozgássérült tábornak adott otthont!
Munkánkról bıvebben honlapunkon (www.mevisz.hu) olvashatnak.
Szervezetünk nagy részben a testvérek anyagi támogatásából tudja programjait megvalósítani, amelyért nagyon
hálásak vagyunk! Továbbra is kérjük a testvéreket, hogy lehetıségeik szerint támogassák munkánkat, és
imádságaikban is hordozzák a Mevisz szolgálatát!
Fontos tudnivalók:
Ha Ön számítógépen (az ABEV programmal) tölti ki adóbevallását:
Töltse ki a 0753-D jelő elektronikus lapot, a mellékelt lap alapján! A Mevisz adószáma: 19011352-1-42. Az egyházi
1%-ról így rendelkezhet: kattintson duplán a technikai szám mezı piros sarkára, majd válassza ki a listából az Ön által
támogatni kívánt egyházat! (Nem kell kisborítékot használnia, mert a rendelkezı nyilatkozat az adóbevallás részét
képezi.)
Ha a munkáltatója számol el az Ön adójával (munkáltatói adómegállapítás):
Töltse ki a mellékelt lapot, majd tegye borítékba a nyilatkozatot! A borítékra írja rá adóazonosító jelét! Zárja le a
borítékot, és írja alá a ragasztáson átnyúlóan! Adja le a borítékot a munkahelyén legkésıbb 2008. május 9-ig!
Ha Ön az adóhivataltól kapott adóbevallási nyomtatványt tölti ki:
Töltse ki a 0753-D jelő lapot, a mellékelt lap alapján (Nem kell kisborítékot használnia, mert a rendelkezı nyilatkozat
az adóbevallás részét képezi.) (Forrás: Civil Partner)
Támogatásukat és segítségüket megköszönjük!
Az ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS EGYHÁZ technikai száma: 0035
A MEVISZ ADÓSZÁMA: 19011352-1-42
Baráti üdvözlettel: a Mevisz elnökség

MEVISZ Ifjúsági Tábor
A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 2006-ban teljesen felújított kemenesmihályfai táborhelyére egész
évben szeretettel várja:
- gyülekezetek ifjúsági és gyermek csoportjait
- mozgássérült csoportokat
- iskolai osztályokat és egyéb szervezéső ifjúsági és gyermek csoportokat.
Táborhelyünkön összesen 30 fı számára 5 szobában (6+8, 10+4, 2 ágyas) kínálunk szállást. Az egykori parókiából
kibıvített és átalakított táborhely egy csendes kemenesaljai faluban található Celldömölktıl 5 km-re. A ház hatalmas,
zöld kerttel, nagy közösségi teremmel, melegítı konyhával és központi főtéssel rendelkezik. A csoportok számára a
meleg étel egy celldömölki vendéglıbıl kiszállítva biztosítható, a hideg étkezésekhez az élelmiszer helyben
elıkészíthetı. A közeli és távolabbi környék számos, többféle igénynek is megfelelı programlehetıséget kínál.
Részletesebb leírás a www.mevisz.hu/kemenesmihalyfa címen olvasható. További információ és szállásfoglalás Koltai
Péternél (20/ 770-3579; mihalyfa@mevisz.hu).
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Az elızı számban kértük, hogy írásaitokkal,
gondolataitokkal színesítsétek újságunkat,
hogy valóban a sajátunknak érezhessük. E
felkérésre kaptuk Oroszlányból a következı
verset: Ezúton is nagyon köszönjük, és várjuk
a további irományokat is!

Személyes sorok Györe Danitól
Mozgássérült embertársainkkal való
törıdést, gondoskodást több szempontból is
fontosnak tartom. Elsıként az a mondat jut
eszembe, hogy „Az ajándékozó bıvelkedik,
és aki mást felüdít, maga is felüdül”
(Példabeszédek 11,25). Ez az ige nem csak
azokra a segítıre vonatkozik, aki elmegy a
táborba segíteni, vagy nap mint nap ápol
egy rászorulót, odaajándékozva erejét,
idejét, türelmét, szeretetét, hanem igaz
fordítva is.
Testi korlátok, esetleges mindennapi
fájdalmak közt bizonyára nehéz, embert
próbáló feladat élni. Mégis, amikor együtt
töltök egy kis idıt mozgássérült barátaimmal,
mindig azt veszem észre, hogy igen sok lelki
erıt hordoznak és adnak tovább nekünk,
fizikailag
egészségeseknek,
megpróbált
akaraterejük,
mindennapos
küzdelmeik
értékes gyümölcseként. Olyan apróbb
dolgoknak is tudnak örülni, amiket mi talán
észre sem veszünk. Kis kedvességünkre is óriási
szeretettel tudnak reagálni. Ajándékot
kapunk tılük ezáltal.
A
MEVISZ
polgári-szolgálatosaként
találkoztam elıször mozgássérültekkel, s minél
inkább megismertem az İ világukat, annál
inkább megláttam mennyire értékesek
egyen-egyenként, s milyen fontos, hogy ha
módomban áll, gondoskodjak róluk.
A Bárka táborokban érzem Isten
közelségét,
szeretetét
azáltal,
amit
egymásnak oda és vissza ajándékozunk.
Hálás
vagyok
Istennek,
hogy
mőködhet a Mevisz és hogy részt vállalhatok
a szervezet munkájában, irányításában.
Györe Dániel

Pál Apostol
Törékeny
hited virágait
kötelességgel
hasztalan
ápolgatod;
szirmai
lehullanak.
Reményed
kopott köpenyét
hibába öltöd
magadra;
ronggyá szakadt.

Ne legyél
zengı érc
s hegyeket
mozdító!
Porszemnyi
emberek
gyámolítója
csupán.
Tetteid
fakasszák
szereteted
forrását;
benne láthatod
teremtett
világok tükrét!
A. Dezsı Károly:
Külsıszovát,2000,
Oroszlány 2007

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!
Az újsággal kapcsolatos észrevételeket és
írásokat Kiss Csabának, a
csabaposta@gmail.com címre vagy a
Mevisz postacímére küldjétek!
Köszönjük! ☺
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