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A fiatalok nyelvén – merjünk teret adni az ifjúsági munkának!
Teljes szerkezeti átalakulást tervez az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület
DÉZSI ILDIKÓ
– Az IKE célja közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik a
Szentírás alapján Jézus Krisztust megváltójuknak és istenüknek tartják, hitükben és életükben az ő tanítványai akarnak lenni, és az ő országát terjesztik a fiatalok között. Ez a Párizsi Alap
1855-ös jelmondata, amit a mai
napig mottóként használunk. Az
IKE tevékenységének három pillére a lelki és testi élet ápolása, az
érzelmi nevelés és a keresztyén
szolgálat – magyarázta Tussay
Szilárd, aki szerint Magyarországon már 1883 óta működik IKE,
míg Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézet hallgatói indították el 1921-ben. – Nagyon aktív volt, főleg a két világháború
közötti időszakban, elsősorban
missziós tevékenységet folytatott. A kommunista rendszerben
leállították, majd 1989 után indult újra Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület néven, az Erdélyi
Református Egyházkerület mellett működő ifjúsági szervezetként – beszélt a kezdetekről.

Kapcsolatok
Máltától Amerikáig
A lelki, testi, értelmi élet ápolását és keresztyén szolgálatot célzó tevékenységhez programokat
– találkozókat, táborokat – társítottak. Az egyesület célcsoportja
a 14–35 éves korosztály, jelenleg
46 tagcsoportot számlál. Tavaly
44 programot szerveztek országszerte, közvetlen módon 4500 fiatalt szólítottak meg.
– Az ifjúsági munka sajátossága a folyamatos megújulás,
frissülés. Az egyházközségi csoportok tagjai idővel „kiöregszenek”, de helyüket évente átveszik
a konfirmáló generációk. Teljes
megújulásról négyévente beszélhetünk, amikor a fiatalok egyetemisták lesznek, és elszakadnak
az otthoni társaságtól – mutatott
rá a programkoordinátor. Hozzátette: a Főiskolás Ifjúsági Keresztyén Egyesület (FIKE) létrejötte
éppen annak köszönhető, hogy
az otthoni egyházi csoportokból
kiöregedett, egyetemista korosztálynak próbálták ugyanazokat
a lehetőségeket kínálni, amelyeket az otthoni egyházi csoport is
megteremtett számukra. A FIKE
az IKE mellékágaként, szakosztályaként működik. Természetesen
szerveznek közösen is rendezvényeket, mert nagyon fontos számukra, hogy már a találkozókon,
táborokban meg tudják szólítani
azt a közösséget, amely egyetemistaként felköltözik Kolozsvárra vagy Marosvásárhelyre.
A ’90-es évek elején a
Királyhágómelléki Ifjúsági Keresztyén Egyesület is megalakult, de azóta átvette szerepét a
KRISZ (Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség).
– Kapcsolatban állunk velük, különböző platformokon –
mint a Kárpát-medencei ifjúsági egyházkerületek ifjúsági referenseket és az ifjúsági szervezetek vezetőit tömörítő GEKIB-en,
vagy az Erdélyi ifjúsági fórumon –, évente többször találkozunk. Tavaly novemberben
Konfi+ konferenciát szerveztünk Marosvásárhelyen. A magyarországi egyesületnek KIE a
neve, logójuk is hasonlít a mienkhez, annyi a különbség, hogy

ők inkább az evangélikus egyház köré tömörülnek. A KIE-vel
is nagyon jó a kapcsolat, közösen
szerveztünk táborokat, találkozókat. Most ők is átalakulóban vannak, ott is tisztújítás következik,
akárcsak nálunk – magyarázta,
de még nem ért véget a felsorolás, mert az IKE a Magyar Ifjúsági Tanácsnak is egyik alapító tagja, és mai napig tevékeny szervezete, ugyanakkor az Európai IKE
(YMCA Europe) tagszervezete is.
Idén a World Aliance of YMCA
globális szervezetbe is meghívták
őket, ennek Amerikában lesz a
közgyűlése és egyeztető fóruma.
– Másik ernyőszervezetünk
a European Fellowship ökumenikus ernyőszervezet, amely 18
európai országban van jelen, és
együttműködésünknek köszönhetően nagyon sok fiatalt tudunk külföldre utaztatni cserekapcsolatokra és képzésekre.
Tavaly például Izlandon, illetve Strasbourgban vettünk részt
egy-egy képzésen, és egy hazai
csoportot Máltába is sikerült eljuttatni – mesélte.

Sportnapok,
munkatársképzés,
IKE-találkozó
Az IKE országos programjai közé
tartoznak az IKE Országos Sportnapok, ahol kilenc sportágban –
foci, kosárlabda, kézilabda, röplabda, szaladás, úszás, korongdobálás, lábtenisz, sakk – mérkőzhetnek meg a csapatok három
napon keresztül. Kézdivásárhely
vagy Sepsiszentgyörgy a helyszíne, tudniillik az országos programok összeállításakor a szervezők
odafigyelnek rá, hogy egész Erdély területét lefedjék, főleg a távolságok miatt.
– A munkatársképző tanfolyamot (MKT) régóta szervezzük, ennek keretében ifjúsági
munkatársakat nevelünk a lelkészek mellé. Gyülekezeti szinten a lelkésznek rengeteg dolga
van, és úgy gondoljuk, hogy a laikus munkatársak nagyon sokat
segíthetnek. A tanfolyam elméleti részét három hétvégén sajátíthatják el a résztvevők, a kötelező gyakorlatra nyári programjainkon van lehetőség – mondta
Tussay. – Ezek közül kiemelném

az IKE-találkozót, amelyet idén
11. alkalommal, Csomakőrösön
szervezünk július 31. és augusztus 3. között, továbbá az algyógyi
angol nyelvtáborokat és a gitártábort, amelyek folyamatosan teltházzal zajlanak. Pozitívumuk,
hogy a részt vevő fiatalok a táborokat követően bekapcsolódnak
az IKE programjaiba, de akár a
munkába is – tette hozzá.
Országos Bibliaismereti Vetélkedőt is szerveznek, itt a 15
egyházmegye csapatai mérik öszsze tudásukat. Minden csapat
2-3 főből áll, az előre elküldött
anyagból kell felkészülni, és a teológusok segítségével összeállított feladatlapot megoldani.
– Szintén hagyományos
programunk az idén decemberben 14. alkalommal esedékes
Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivál. Állandó tevékenységünk az IKE Karaván,
amely meghívásos alapon különböző programokkal érkezik egyházi rendezvényekre, legyen az
egy ifjúsági zenekar fellépése,
áhítat, előadás vagy esetleg különböző csoportdinamikai játékok. De nagy sikernek örvend a
tavaly másodszor megszervezett
önkéntes gála is, amellyel az önkéntes munkatársaknak próbáljuk megköszönni egész éves fáradozásukat – tette hozzá.
– Kolozsváron a 12 gyülekezetből talán 4-5-ben zajlik állandó ifjúsági munka, ami nem
túl jó arány, de ez sajnos Erdély szinten se jobb. A mai fiatalság nagyon rendezvényfüggő, úgy nőtt fel, hogy folyamatosan programokat kínáltak számára, amelyek közül csak válogatnia kellett. Éppen ezért kell
változtatni, és az ifjúsági munka középpontjában álló bibliaórát a legmegfelelőbben tálalni,
a fiatalok nyelvén. Ha fel akarjuk kelteni az érdeklődésüket,
akkor fel kell vállalni más tevékenységeket is, amelyek a sporthoz vagy mozgáshoz, esetleg bulikhoz, vetélkedőkhöz állnak közelebb. Ugyanakkor ez az a közösség, amely akár egy egész életen át elkísér, mert iskolából elballagnak, majd egyetemi évek
alatt is új és új csoportokba kerülnek a fiatalok. Arra kell törekedni, hogy az ifjúsági csoport
baráti társaságként is tovább él-

Tussay Szilárd: változás nélkül
az IKE 20 éven belül eltűnik
jen. De a legfontosabb, hogy a
lelkészek mellett olyan ifjúsági
vezetőket neveljünk, akik hitelesek a fiatalok szemében és igényeiket megértik. Merjünk teret
adni az ifjúsági munkának – hívta fel a figyelmet Tussay. – Eleinte – amikor még csak két nyári fesztivál között kellett dönteni – az egyház fel tudta venni a
versenyt a különböző rendezvényekkel, de most már rengeteg a
tábor és a fesztivál. Nem szabad
velük síkra szállnunk, ehelyett
inkább az általunk felvállalt értékeket kell közvetítenünk a külvilág felé – hangsúlyozta.

Megerősíteni a területi
ifi szervezeteket
– Az IKE nem épült rá az egyházi struktúrára egészen mostanáig, az új felépítés ezen változtatna, hogy kiküszöböljük az egyesület és az egyház párhuzamosan
zajló tevékenységét. Az országos
vezetőség szervezi országos programjait, de közben kezd lemorzsolódni a legalsó, az egyházközségi és egyházmegyei szintje, ami
az alap. Az egyetlen kapcsolat a
kettő között az IKE Karaván, mert
az utazó titkár folyamatosan látogatja az egyházközségeket, egyházmegyéket, éppen ezért kellene
az egyházközségi csoportok megerősítésére összpontosítani, illetve az egyházmegyei szintet újra
létrehozni – beszélt az esedékes
változásról. – A következő években nem a nagyszabású fesztiválok szervezésére kell összpontosítanunk, hanem a belső építkezésre, az egyházközségekben megvalósuló igényfelmérésre. Ha már
megvan ez az alap, akkor követ-

Az IKE közösség akár egy életen át elkísér

kezhet az egyházmegyei ifjúsági
szövetség létrehozása, így épülve rá az egyházi struktúrára az
eredményes munka reményében.
Az elképzelés szerint az egyházmegyei szövetség laikus vezetőséget választ: elnököt, alelnököt,
titkárt, pénztárost és az egyházmegyei ifjúsági előadót, akivel a
vezetőség együtt dolgozik – tette
hozzá Tussay.
A programkoordinátor szerint az egyházmegyei ifjúsági szövetségek megalakulásával egyrészt a felelősség is áthárul a helyi vezetőségre, másrészt
anyagi vonzata is lehet ennek a
változásnak, hiszen ha az egyházközségek pénzalapot különítenek el költségvetésükből az ifjúsági munkára, akkor az így begyűlt összegből egyházmegyei
szinten már van egy alap, amelyből el lehet indulni, lehet dolgozni (pl. egyházmegyei szintű
rendezvények szervezése).
Az új struktúra értelmében
az egyházkerületi ifjúsági munkát a vezetőtanács tervezi majd,
amelyben részt vesz az IKE elnöksége, az egyházmegyék képviselői, az IKE utazótitkár, a FIKE
lelkészek képviselője, a kollégiumi lelkészek képviselője, a teológiai ifjúsági elnök.
Az IKE-elnök, egyben egyházkerületi ifjúsági előadó feladata egyházi szinten képviselni az
egyesületet. Az alelnök fogná öszsze és irányítaná a 15 egyházmegye munkáját, az országos programokért felelne és foglalkozna
az önkéntesekkel. Az ügyvezető
igazgató lenne az egyházkerület
ifjúsági referense, az egész szervezet mozgatórugója, aki képviseli az egyesületet a civil szférában és tartaná a kapcsolatot képviseleti szinten, belföldön és külföldön. A titkár dolga lenne követni és számon kérni a gyűléseken elhangzott, határidős feladatok kivitelezését. A pénztárosnak
a költségvetési tervet kell összeállítani, ő felel az IKE pénzügyeiért. – Az IKE közgyűlés elfogadta
már az új felépítés tervezetet, már
csak az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának
kell jóváhagynia, majd júliusban
az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlésének kimondania, hogy az Erdélyi Református
Egyházkerület ifjúsági szövetsége
az IKE– jegyezte meg.
– Ősszel rendkívüli IKE Közgyűlést tartunk, ahol a reményeink szerint a nyáron jóváhagyott új felépítés alapján választunk majd új elnökséget. Onnan
kezdve a következő évek az építkezésről szólnak. Azon kell dolgoznunk, hogy tartalommal töltsük fel, és emberekre, személyes kapcsolatokra élezzük ki a
szervezet életét. Emiatt nagyon
sok terepmunka vár a munkatársakra – vázolta a következő időszak feladatait. – Ha kiépül az
egyházmegyei szintű szervezet,
akkor az országos elnökségnek
már csak ezzel az elnökséggel
kell tartania a kapcsolatot. Illetve régiónkénti irodákat működtetnénk, adminisztrációs célból,
Algyógyon, Marosvásárhelyen,
Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön. A regionális kapcsolattartás azért is előnyösebb, mert az
országos vezetőség Kolozsvárról
nem tudja felmérni az egyházmegyénként változó igényeket –
tette hozzá a programkoordinátor, aki bízik a szerkezeti átalakulás gördülékenységében.

