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“

Minden a Ferihegyi (Liszt Ferenc) repülõtéren kezdõdött, amikor összegyûlt a nép, és indultunk Dublinba.
Szerencsére mázlim volt, mert Dáni az ablak mellé kapott jegyet, én meg mellé, és így megbeszéltük,
hogy félúton helyet cserélünk, így sikerült ablak mellett is ülnöm.
Dublinban már Brian várt, így irány a busz, és aztán Kells.“ (Ladjánszki Máté)

Az észak-írországi Kells (és a szomszédos Eskylane) kisvárosi gyülekezetek és a Biblia Szövetség immár
közel két évtizedes kapcsolata a Biblia és Gyülekezet olvasói elõtt ismert. A tavalyi – emlékezetes és Istentõl gazdagon
megáldott – péceli angol nyelvû ifjúsági tábor résztvevõi közül (életkorhoz és nyelvtudáshoz kötötten) meghívással,
a BSz képviseletében 19 személy vett részt augusztusban a nyolc napos kellsi táborban.
Táborvezetõ a Weber házaspár (István és Marika) volt. Az ellátás költségeit a vendéglátók, az utazásit
a résztvevõk fizették. Az alábbi képes és szöveges élménybeszámoló bepillantást enged a tábori élet áldásaiba, örömeibe.
A beszámolókból egyet részletesen, a többibõl – terjedelmi korlát miatt, és itt-ott a hibák javításával –
részleteket közlünk. (Szerkesztõ)

az elsõ nap reggelén
„Nagyon vártam, hogy végre testközelbõl megtapasztalhassam, hogyan élnek az északír emberek. A különbségekkel már a
dublini (Írország) reptéren is találkozhattunk, hiszen a bennünket Kellsbe (Észak-Írország) szállító busznak a jobb oldalán
akartunk felszállni, de tanácstalanul állapítottuk meg, hogy
nincs ajtaja a busznak. Persze kiderült, hogy itt a másik (rossz)
oldalon van minden. Ezzel a kis jelenettel kisebb derültséget
okoztunk vendéglátóinknak. Persze hasonlóságokat is megállapítottunk: például, hogy az éjszaka ott is sötét. Valamint, hogy
ott is van útfelújítás, például egy, az út közepén
kiásott gödör elõtt 20 percig vesztegeltünk hajnali 2-kor, de a hangulat a buszon mindenkit
kárpótolt az idõveszteségért.
Vendégszeretetüket a megérkezés elsõ pillanatától kezdve tapasztaltuk, hiszen hajnali fél
3-kor vacsorával kínáltak bennünket, aminek
mi nagyon örültünk, mert a közel 7 órás utazás
eléggé kifárasztott bennünket. Vendéglátóink
folyton kérdezgettek bennünket, hogy mindennel meg vagyunk-e elégedve, bármilyen
óhajunk-sóhajunk van, azonnal szóljunk nekik.
A törõdést folyamatosan éreztük.
A délelõtti áhítatokon Isten tulajdonságairól tanultunk, ezek az
alkalmak számomra nagyon világosak és érthetõek voltak. Brian
(Brian Boyd, a vendéglátó gyülekezet lelkipásztora – a Szerk.)
nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy sztenderd angolt használjon
annak érdekében, hogy minden szót értsünk. Úgy gondolom, hogy

a tanítás utáni, közösen eljátszott szituációkat mindenki élvezte,
néhány csapat kifejezetten vicces megoldásokat mutatott be.
Az ebéd – a brit szokásnak megfelelõen – általában valami
egyszerûbb étel volt, de kolbászt valamiért minden nap kaptunk
valamilyen formában. Az ecetes chips is elengedhetetlen kelléke az északír ebédnek. A végén azért már kezdtünk megbarátkozni ennek az ízével is.
Délutánonként a helyi Spark-csapathoz (önkéntes fiatalok,
akik kertészkedésben, takarításban stb. segítenek a helyi
közösségben – a Szerk.) csatlakoztunk. Leginkább fizikai
munkát végeztünk: kertet rendeztünk, udvart takarítottunk,
szemetet szedtünk a városban,
bár ez utóbbi kicsit erõltetettnek éreztem, ugyanis kevés
szemetet találtunk.
Délutánonként különbözõ
programokon vettünk részt:

Készül
a nemzeti étel:
Irish stew
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– Egy autóbuszos kiránduláson, Belfastban, az idõ ottani viszonylatban gyönyörû volt, így a város a legszebb arcát
mutatta. A belváros nagyon hangulatos, a külvárosi részek is
érdekesek, a történelem kézzel fogható közelségbe kerül a
különbözõ falfestmények, a gépfegyverrel járkáló rendõrök
vagy éppen a város közepén húzódó, katolikusok-protestánsok elválasztására épült fal láttán – mindezek az 1970-80-as
évek háborújára emlékezettek bennünket.
– Szerdán a gyülekezet által rendezett gyereknap (funday) lebonyolításában segítettünk. A magyarok feladata volt az ugráló
várak felügyelete, az arcfestés, valamint az ételek-italok kínálása
a vendégek számára. Kipróbálhattuk, hogy milyen érzés óvó
néninek/bácsinak lenni, amikor kb. 30 északír kisgyermek akarta megrohamozni az egyszerre csak 2 személy által használható
felfújható csúszdát. Mindenki számára emlékezetes volt ez,
sikerélmény is egyúttal, hogy angolul meg tudtuk értetni
magunkat a gyermekekkel, még ha elõ is fordult, hogy nagyon
lelkesen magyaráztak nekünk az õ gyereknyelvükön, mi meg
csak bólogattunk, mert néha egy szót sem értettünk belõle.
– A csütörtök esti bibliaórán Brian bevont minket a bibliatanulmányozás menetébe is. Itt is megtapasztalhattuk azt, hogy
mi, az északír gyülekezet tagjaival Krisztusban testvérek vagyunk, még ha egy másik nemzetbõl, kultúrából érkeztünk is.

– Pénteken este megtörtént a nagy visszavágó: az ÉszakÍrország–Magyarország focimeccs. Annak ellenére, hogy
Brianék minden követ megmozgattak, hogy ezúttal õk
nyerjenek, és ennek érdekében összegyûjtötték ellenünk a fél
megye legjobb focistáit, mégsem kaptunk ki akkora arányban, mint õk tavaly nálunk, Magyarországon. És azt is meg
kell említeni, hogy szurkolásban most is messze mi voltunk
a jobbak.
– Szombaton a teljes napot Belfastban tölthettük. Megtekintettük a Titanic-múzeumot, ami lebilincselõ és rendkívül
interaktív. Például az egyik teremben állva, virtuálisan bejárhattuk a hajó különbözõ szintjeit, ugyanis a falakra vetítették a Titanic belsejét. (A múzeumot annak, a már lebontott
hajógyárnak a helyén építették, ahol a múlt század elején a
Titanic óceánjárót vízre bocsátották – a Szerk.)
Ezen kívül testközelbõl is megnézhettük a nevezetesebb
városi épületeket.
– Még szombaton este az egyik gyülekezeti tag farmjára vittek
bennünket, egy grillpartira, ahol ismét átélhettük határtalan
vendégszeretetüket. Itt sikerült a magyaroknak legyõzni az
északíreket a legõsibb, legnemzetibb és leghazafiasabb játékukban: a patkó dobálásban. A magyar csapat nyereménye a
rozsdás patkó volt, amit hazafelé, a repülõtéren, a biztonsá-

északír–magyar egyesített SPARK-csapat
„Délutánonként egy olyan csoportban szolgálhattunk, ami Észak-Írország minden tájáról foglal magába tizenéves fiatalokat, akik évente egyszer azzal a céllal jönnek össze, hogy különféle munkákkal szolgáljanak az Úrnak, és ezáltal segítsenek másoknak (pl. öregek otthonában
énekelnek, vagy kerti munkákban segédkeznek). Ez a tevékenység nagyon tetszett, hiszen itthon a gyülekezetünk nem szervez hasonló szolgálatokat, és jó volt megtapasztalni, hogy a fiatalok szívesen bekapcsolódnak ilyen csoportosulásokba. Mi annyira belevetettük magunka a
munkába, hogy egy alkalommal, amikor csak vissza kellett volna metszeni egy bokrot, hogy ne legyen olyan terebélyes, ketten közülünk annyira belemerültek a munkába, hogy az egész bokrot kivágták, és mikor két perc után ismét ránéztem a bokorra, nem volt már ott semmi.
De legalább nem kell többet azzal kínlódni, hogy visszametsszék a kilógó ágakat.” (Vezsenyi Zoltán)
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giak kiszedettek a bõröndbõl, igaz kisebb tanácskozás után
veszélytelennek minõsítették.
Itt még részt vehettünk a farm-szafarin, ugyanis egy traktor
utánfutóján utazva járhattuk be a gazdaságot, kiváló hangulat
volt a kocsin, a táj pedig lenyûgözött mindenkit.
– Vasárnap két istentiszteleten is részt vettünk (Eskylane, Kells),
mindkettõn énekelt a magyar csapat, amit hálásan fogadtak a

gyülekezeti tagok. Ezután rögtön buszra szálltunk, majd elutaztunk az Atlanti-óceánhoz, ami mindenki számára a hét
fénypontja lett. Bár az idõjárás nem volt a legideálisabb, mert
fújt a szél, és esett az esõ, de a látvány mindenkit kárpótolt. Mi,
bátrabbak még a hideg vizû óceánba is bemerészkedtünk
(térdig), így számomra ez is örök élmény marad.”
(Mikolicz Ákos)

„Egész ott-tartózkodásunk jól szervezett napirend szerint zajlott. Keddtõl péntekig, reggeli után áhítaton vettünk részt Brian vezetésével, ahol
Isten tulajdonságairól, tetteirõl volt szó. Ezt közös „activity” követte, ahol feldolgoztuk a hallottakat. Ebéd után (ami náluk általában egy
szendvics, de nekünk meleg ételt fõztek) pedig egy közösségi program várt ránk. Ennek során bekapcsolódtunk a SPARK nevû keresztyén mozgalom munkájába: idõsek otthonában énekeltünk, füvet nyírtunk, bozótot irtottunk, illetve csütörtökön egy családi délutánt szerveztünk a
környékbeli családoknak. Ebben a programban északír fiatalok is részt vettek.” (Urbán Viktória)

a magyar
Batman

„Már nagyon vártam az augusztusi kirándulásunkat Észak-Írországba, részben
azért, mert tavaly mély barátságot kötöttünk több északír és magyar fiatallal, másrészrõl azért, mivel ez egy nem mindennapi lehetõség, ami számunkra adatott.
Már az indulás is vidáman kezdõdött, a
magyar csoport szinte rögtön újra összeszokott, és ez nem változott a hét során
sem.” (Mikolicz Boglárka)

„Az Észak-Írországban eltöltött idõ fantasztikus volt.
Igazából negatívumot nem is tudok mondani. Északír
vendéglátóink nagyon kedvesek voltak. Sok változatos
és érdekes programban volt részünk, például kirándulások, vagy a faluban végzett közmunka. Lehetõséget kaptunk érdekes ételek megízlelésére.” (Guba Pál)
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Kells Presbiterian Church

„Tulajdonképpen számomra errõl az egy hétrõl az
egyik legmeghatározóbb emlék az, hogy csodálatos
volt új testvérekkel megismerkedni a kontinens
másik felérõl, együtt megélni ezt a testvéri
közösséget, és rádöbbenni, hogy valóban Krisztus
az, aki olyan szorosan köt össze bennünket,
ahogyan semmi más. Megerõsítõ volt hallgatni
Brian délelõtti áhítatait és a vasárnapi istentiszteletet. Megerõsítõek voltak a személyes beszélgetések is. Csütörtökön a gyülekezet idõsebb tagjaival
együtt vettünk részt a bibliatanulmányozáson, és
utána közösen imádkoztunk. Az alkalom után az
egyik hölgy odajött hozzám, és elkezdtünk beszélgetni. Mondta, hogy szívesen imádkozna értem
személyesen is, mert ugyan rendszeresen imádkoznak a gyülekezetben a BSz-ért és a magyarországi
testvérekért, de õ szívesen imádkozik személyesen
is valakiért.” (Móréh Judit)

Eskylane
Presbiterian Church

„Az élmény, hogy egy olyan meseszép vidéken lehettünk,
mint Észak-Írország, már lelkesedéssel töltött el mindenkit.
De vendéglátóink nem érték be ennyivel. Kétszer utaztunk
Belfast városába, ahol a helyi nevezetességeket nézhettük
meg, mint például a Titanic múzeum, a városháza, vagy akár
a korábbi konfliktusokat hirdetõ fal, amely a mai napig
elválasztja a protestáns és katolikus negyedeket (ezen a falon
mi is ott hagytuk kézjegyeinket).“ (Zila Teodóra Zsuzsanna)
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Titanic Múzeum

„Rengeteg gyönyörû helyen jártunk, amelyek felejthetetlen élmények
maradnak, emellett pedig minden nap gondoskodtak igei szolgálatról
is, ami mindig alapos felkészültséget mutatott a rendkívül mély tartalmát tekintve, amit mégis egyszerûen és érthetõen adtak át nekünk.
Érdekes volt bepillantást nyerni az ottaniak mindennapjaiba, szokásaiba és életfelfogásába.” (Krett Dániel)

Belfast –
kilátás a Titanic Múzeumból
és az ellenfél

a boldog vesztes futballcsapat
„Pénteken este focimeccs volt, ahol az ottani nagy focistákat sorakoztatták fel ellenünk (bár azt is le kell írni, hogy mi is kaptunk három ottani
játékost), de mivel technikai fölényben voltak, így, sajna kikaptuk 10-5-re, bár ez jobb, mint a tavalyi 8-1, amire õk kaptak ki nálunk.” (L. M.)
„Az is figyelemreméltó, hogy mivel a focipályán meccs volt a hétvégén, és ott nem fürödhettünk, ám Thelma, a lelkész felesége elintézte a lányok
számára, hogy vasárnap reggel fürödhessünk a gyülekezeti tagoknál. Azt már csak késõbb tudtam meg, hogy volt olyan gyülekezeti tag, aki
órákkal korábban kelt fel azért, hogy mi ott, náluk fürödhessünk, hogy õ is elkészüljön, valamint értünk jöjjön kocsival.” (Farkas Gyöngyi)

Mehemed tévedett, csak fekete és tarka!
„Nagyon jól éreztem magam Észak-Írországban, ahol nagy szeretettel
fogadtak minket. Sok szép helyen jártunk, köztük nagy élményt jelentett a farmlátogatás is. Örültem, hogy a SPARK-csapat tevékenységébe mi is csatlakozhattunk. Hálás vagyok, hogy idén is részt vehettem
a táborban!” (Abbas Amira Fatime)
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„Az érdekes város mellett a környék vidéki életével is megismerkedtünk, amikor
egy kedves gyülekezeti tag a farmjára invitált bennünket, ahol bõséges vacsora után
egy hagyományos ír játékban mérkõzött meg a magyar és az ír csapat.” (Z. T. Zs.)

„Nagyon jól éreztem magamat Kellsben. Brian elõadásai különösen tetszettek. Jó volt újra hallani az evangéliumot is. Mindenki nagyon kedves volt. Jók voltak a
kirándulások. Az Óriások útja tetszett a legjobban a
tájak között. Jó volt a sütögetés.” (Nagy Kristóf)

az ír nemzeti játék gyõztese a magyar csapat
„Sosem fogom elfelejteni, amikor egyik este az ír
testvérek egy kerti partit szerveztek nekünk, ahol mindannyian egybegyûltünk, és megtapasztalhattuk, hogy
Isten a földrajzi távolság ellenére is összetart minket.”
(Deák Veronika)

„Nagyon jól esett azt tapasztalni, hogy mennyire odafigyeltek mindenre, hogy az
ottlétünk alatt semmiben ne szenvedjünk hiányt, hogy minden lehetõségükben állót
megtettek azért, hogy nekünk kedveskedjenek, még olyan gyülekezeti tagok is, akik
azelõtt nem is ismertek bennünket. Mindebbõl láthatjuk azt, hogy milyen csodálatosan
mûködik a Krisztustól tanult szeretet Isten gyermekei között a világ bármelyik táján,
és nagyszerû élmény volt ezt személyesen is megtapasztalni.” (Krett Anna)
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ahol az Atlanti-óceán kezdõdik

óriások útja

„Számomra ez egy
életre szóló élmény
marad, és köszönöm
a szervezõknek, hogy
segítettek ezt
létrehozni!”
(Makrai Gábor)
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„Köszönjük mindenkinek, aki a
konyhában dolgozott azért, hogy
megismerkedhessünk az északír
konyha különlegességeivel, vagy
elkísért bennünket a kirándulásokra, és biztosította az információkat, és a jó hangulatot!
Köszönjük a gyülekezet tagjainak, hogy megajándékoztak bennünket ezzel a csodálatos héttel,
rengeteg élménnyel, ismerettel és
önzetlen vendégszeretettel!”
(Mikolicz Virág)

