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Beköszöntő
Itt a Tavasz, és benne a Húsvét. Milyen csodálatos párhuzam.
Ahogy a tavasz felszabadítja a természetet a tél fogságából,
úgy a húsvét ereje kiszabadít az embert a saját gyengesége
rabságájából, és az igazság szabadságával ajándékozza meg.
A tavasz leheletében ott van megújító, megtisztító, új életet
adó erő, amelynek a forrása, egyben az említett Ünnep titka
is.
E számban hírt adunk többek között arról is, hogy ebben az
évben is összeállt egy kis csapat, amely mozgássérültek, és
egyéb módon sérült emberekből áll, és Jézus szenvedés
történetét fogják előadni a nagyhét napjaiban nyugatMagyarorságon. Az előadásokhelyszíneit, és időpontjait
megtalálják az újságban.
Hamarosan jönnek a nyári táborok. Erről is hír adunk e
számba. Sőt! A jelentkezési lapot is megtaláljátok, hogy mindenki időben leadhassa a jelentkezését a táborba, ahová
nyáron szeretne menni. Én már nagyon várom tőletek a
jobbnál, és színesebb, színesebb élénybeszámolókat tőletek,
amiket majd az őszi szában megjelenthetünk. Nem is
beszélve a Szélrózsa találkozóról, amely szintén megrendezésre kerül ebben az esztendőben. Erről szeretnénk hírt
adni a következő számba és ebben a ti segítségetekre számítunk. Ha még személyesebbre vehetném a hangvételt, akkor
úgy is fogalmazhatnék, hogy: Gyerekek, Meviszesek, dobjatok már össze egy újságot, mert ti boztos jobban csinálnátok
mint én. Ok?
visszatérve a komolyabb gondolatokhoz, nem tudom,
amikor kézbe vszitek ezt a számot, túl leszünk már a Húsvéton, vagy sem, de egy dolgot szeretnék kérni tőletek. A
húsvét titkát őrizétek, és adjátok tovább egy mosolyban, egy
pohár vízben, vagy akármiben, amit a másik emberért
tesztek. Ne azért mert így illik, vagy mert így kell. Önmagadért, azért mert csak ezáltal tudja beragyogni a golgotai
kereszt az életünket. Ha nekünk szokásáválik jot tenni.
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AZ EMBER ITT
Az ember itt kevés a szeretetre.
Elég, ha hálás legbelül
ezért-azért; egyszóval mindenért..
Valójában két szó, mit ismerek,
bún és imádság két szavát.
Az egyik hozzámtartozik.
A másik elhelyezhetetlen.

Kiss Csaba
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Mozgássérült Passió
Az idei évben egy hajszálon függött a passió sorsa, már elkezdődött a február, mikor
még mindig nem tudtuk, ki lesz az, akinek ideje (tanulmányia és munkája) engedi, hogy
a szervezés feladatait felvállalja. 2003-ban volt az első passiókörút, és azóta minden
évben összeált egy kis csapat, hogy a Krisztus szenvedéstörténetét megjelenítse és a
feltámadás örömhírét elvigye az ország különböző pontjaiba. Az idei tehát a 8. körút
lenne és lett. Úgy látszik, fontos ez az ügy, és ezt nem csak mi gondoljuk így, mert Isten
mindig elküldi munkásait az aratásba! Hálaezért Neki és Köszönet mindazoknak akik
vállalták: szerveznek, készülnek, próbálnak és ott vannak, azért is, hogy ennek a MeviszBárka számára olyan fontos szolgálatnak a fonala ne szakadjon meg!

A csapat nagyhéti programja:

Március 28. Virágvasárnap - Celldömölk, Evangélikus templom 10.00
Március 29. Hétfő - Kemenespálfa, Evangélikus templom 18.00
Március 30. Kedd - Vadosfa, Evangélikus templom 17.00
Március 31. Szerda - Börcs, Evangélikus templom 17.00 és Ménfőcsanak,
Evangélikus templom 19.00
Április 1. Csütörtök - Répcelak, Evangélikus templom 18.00
Április 2. Nagypéntek - Budapest, Deák téri evangélikus templom 18.00

ÁldÁs legyen szolgÁlatukon!

2

BÁRKA HÍRMONDÓ
A húsvéti tojások
Az erdő közepében, egy vén cserfa alatt kicsi házikó állott.
A házikóban lakott Tapsi úr a feleségével meg a két gyerekével. Rendes, jóravaló erdei nyulak voltak Tapsiék, és
bár hosszú volt a fülük meg kurta a farkuk, senkinek az
erdőben panasza nem lehetett ellenük.
Egy reggelen, éppen újév reggelén, Tapsiné azt kérdezte az
urától:
- No, édes apjukom, mit főzzek ma ebédre?
Az öreg nyúl egyet-kettőt szippantott a pipájából, és azt
mondta:
- Jó lesz egy kis takarmányrépa. Ha meg találsz a piacon
édes káposztatorzsát, hozhatsz belőle a gyerekeknek.
A gyerekek nagyon szerették a káposztatorzsát, és örömükben mindjárt ugrálni kezdtek az asztal körül. Tapsiné asszony pedig a cseléddel elment a piacra.
Hanem jó félóra múlva már vissza is jött megint, átfázva a
nagy hidegtől, tüsszentve, és üres kosárral.
- Hol van a répa? - kérdezte az öreg nyúl.
- Hát a káposztatorzsa? - kérdezték a kicsinyek.
- A káposztatorzsának már elmúlt az ideje, a répáé még meg
se jött. A vásáros kofák a nagy havazás miatt be se jöhettek
a falvakból, még csak gyönge fahéjat sem tudtam venni. Egy
pár fiatal fának szóltam ugyan visszajövet, de ők azt
mondták, hogy ebben a kegyetlen hidegben nekik is kell a
héjuk. Az öreg nyúl megvakarta erre hosszú füle tövét, a kicsinyeknek pedig sírásra állott a szájuk. Kevés szecska volt
ugyan még a kamrában, de ilyen napon, újév napján, még a
mezei egér asztalán is különb ebédet tálalnak föl.
Az öreg nyúl egyet-kettőt szippantott a pipájából, és azt
mondta:
- Baj, hát baj, de azért nem kell ám mindjárt sírni!
Aztán odafordult nyúlné asszonyhoz, hogy öltöztesse fel jó
melegen a gyereket. Az asszony fel is öltöztette őket, meleg
kendőt is kötött mindegyiknek a nyakára, hogy köhögést ne
kapjanak a reggeli ködben.
- Gyerekek - mondta az öreg nyúl -, menjetek át a tisztásra
az erdész bácsihoz. Köszöntsetek rá illedelmesen, mondjátok, hogy boldog újévet és jó egészséget kívántok neki, és
hogy jó szívvel venném, ha valami kis finom főzelékfélével
segítene rajtunk.
A gyerekek mindjárt szaladni akartak, de az apjuk utánuk
szól:
- Azt mondom, ne bácsikázzátok az erdész urat, hanem
szólítsátok tekintetes úrnak.
Az anyjuk pedig azt mondta:
- Meg ne álljatok a jégen csúszkálni! Ha meg azokkal a
bolondos vizslakölykökkel találkoztok, kerüljétek el őket
okosan, hogy fogócskát ne játsszanak veletek megint. A gyerekek kézen fogva mentek az erdőn át, az erdészlak felé.
Meglehetősen jól viselték magukat, csak néha böktek meg

alattomban egy-egy havas bokrot, hogy egy kis havazást
csináljanak. Az erdész urat a kert alatt találták a három
kisfiával. A kisnyulak elmondták a mondókájukat, az erdész
meg tüstént beküldte a fiait az erdészméhez, hogy adjon
valamit a nyulaknak. Adott is négy-négy nagy répát. A
kisnyulak a répákkal hazafelé mentek. Mikor az ismerős
erdőbe értek, jókedvük kerekedett, és futkosni kezdtek.
Azzal ijesztettek egymásra, hogy „Jön a róka!” Aztán nagy
versengéssel iramodtak házuk felé. Aznap nyúléknál igen jó
ebéd volt. Első fogásuk répaleves, aztán pirított répa répamártással, a harmadik fogás répafőzelék, végül kirántott
répa. A télnek vége lett, és a nyulak egyszerre csak azon vették észre magukat, hogy a hó elkotródott a házuk tájékáról,
és hogy régi ismerőseik, a vándormadarak megint ott csicseregtek a fák között, csodálatos dolgokat mesélve idegen
országokról, hol a télen jártak.
A nyulaknak most már nem kellett többé az erdészhez fordulniuk, ha megéheztek, mert az erdő tele volt bársonyos
fűvel és illatos herével. Hanem azért nem feledkeztek meg
erdészékről. Az öreg nyúl azt mondta:
- Ilyen nagy úrral jó fenntartani a barátságot, és nem lehet
tudni, mi lesz a jövő télen.
Éppen húsvét éjjelén volt, mikor a legnagyobb csendben
furcsa egy társaság sompolygott az erdészék kertjébe.
Tapsiék voltak meg a rokonságuk. Elől Tapsiné ment, egyegy piros tojást vitt a hóna alatt. Aztán Tapsi úr jött, ez meg
akkora húsvéti tojást hentergetett maga előtt, amelynél
nagyobbat és szebbet sose láttam. Kék bársonyból volt ez a
húsvéti tojás, arany abronccsal. Aztán jöttek a többiek, ők
meg kosárban, pici szekérben hozták a sok húsvéti tojást.
Mikor a kertbe értek, serényen munkához láttak. A kicsinyek ügyes fészkeket raktak a fűben, a bokrok alatt, az
öregek meg óvatosan elosztogatták a tojásokat a fészkekben. Mikor elvégezték a munkájukat, usgye!... visszairamodtak az erdőbe.
Másnap az erdész már korán reggel lent járt a kertben.
Később leszólította a gyerekeket is:
- Gyerekek - mondta -, nekem úgy rémlik, mintha nyomokat
látnék a kertben. Ha itt jártak, akkor itt is hagytak valamit.
Jó lesz egy kicsit körülnézni a bokrok alatt.
A gyerekek szétfutottak a kertben, aztán itt is, ott is hallatszott az örömkiáltásuk, amint egy-egy húsvéti tojással
megrakott fészekre bukkantak. Az a kékbársonyos,
aranyabroncsos tojás, melyet Tapsi úr maga görgetett be a
kertbe, tele volt cukorral. Én is megkóstoltam, mert éppen
akkoriban vendégségben voltam az erdészéknél, és egész
komolyan mondom, hogy alig ettem még ennél édesebb
cukrot.
Móra Ferenc
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MEGHÍVÓ A Mevisz Közgyűlésére

A Mevisz 2010. április 10-ére, szombatra, 14.00 órai kezdettel közgyűlést hív össze a 1085 Budapest, Üllői út 24. címen található, utcáról nyíló tárgyalóterembe. Határozatképtelenség esetén
a pótközgyűlés 14.30-kor kezdődik, és a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A (pót)közgyűlés napirendje:
1. Beszámolók felolvasása, elfogadása
•
Elnök
•
Titkár
•
Pénztáros
•
Felügyelő testület
•
Szakcsoportok témafelelősei
•
Mihályfa megbízott
2. Ladik szakcsoport megszűntetése
3. Zárszámadás elfogadása
4. Közhasznűsági jelentés elfogadása
5. Költségvetés elfogadása
6. Tisztújítás
•
Elnök
•
Titkár
•
Elnökségi rendes tagok
•
Elnökségi póttagok
•
Bárka-témafelelős
7. Egyebek

A Mevisz elnöksége
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Tavaszi előjáték

Ott mesze!

A fanyar március, hátrálva téli bálványoktól,
nyomul már felénk, akár a fecske-had –
fölizzanak déltájt a tűzfalak
s a gyár körüli kőpalánkok.

Ott mesze a békeség szigetén
Az ajtók kitárnak
Ott mesze a békeség szigetén
Az autók megjönnek
A fák lágy szele meg érit minket
A kert nyugalma pihentek minket
Ott bent a békeség szigetén
Ott a mi helyünk
Ott jászunk és nevetünk
Ott van a mi táborunk.

Tócsák, kültelki vadvizek,
megéltem ismét ezt az órát:
itt járhatok, ahol a kormos utcák
pontosan olyan hosszúak,
ahogy szerelmes lábak elgondolták.

Rábel Katalin
(Bárka-táborozó)

Amerre nézek, mindenütt
saját fényességem vakít –
Szárnyaló vízsugárral mossák
a csarnokok ablakait –
s a vékony jegenyék fölött,
a szénnel rajzolt láthatáron
fémgömb villódzik, mint galambbegy
kúpcserepeken vagy faágon.
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Mit álmatlanul elvesztettem,
megkeresem most a tavaszban:
Nap-üstben olvadó vasakban,
szerelemben, mely megoszt engem
s ha elárul is, halhatatlan.
Vonat fut, hajrá csak vonat,
sodródó árny a korafényben,
olyan vagy, mint kalandorarc,
mit irígykedve sokszor néztem.
Ne állj meg, szél dönt sorompókat,
a tavasz gyalog jár, mint Vénusz,
utak és felhők fordulóin
várja a fényes csavargókat.
Csoóri Sándor

Címünk: 1085 Budapest, Üllői 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, a csabaposta@gmail.com címre
vagy a Mevisz postacímére küldjétek!
Köszönjük!
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