
Micsoda emberi megnyilvásulások kí-
sérnek egy olyan esemény mint egy
forradalom: düh, sírás, fájdalom,
reményteli szemek, utálat, öröm-
újongás. A népfelkelésekről in-
kább csak száraz nyelvezetű,
szamárfüles történelem
könyvekből kaphattunk
némi információt, vagy jel-
lemzően távoli földrészek
tömegszegénységben élő
polgárait láthatjuk valamelyik
három betűs külföldi tévéadó
villódzó képein. Most februárban
sajnos lakóterünkhöz nagyon közel,
Ukrajnában történtek drámai esemé-
nyek Kiev utcáin. Ennek kapcsán egy fi-
atal lány szólt a világhoz az internet se-
gítségével. Egyszerű, őszinte szavai ha-
mar fülelő fülekre találtak lapos számí-
tógépek és a táblagépek hangszóróin
keresztül. Pár órán belül hét millióan
nézték meg a gyévocska üzenetét: „Mi-
ért veszélyezteti az életét a füstőlgő Ba-
rum autógumik, a járdakövekből épített
barikádak és a vérprofi mesterlövészek –
szószerint – halálosan-sunyi lövedékei
között?” – kérdezte tőle a kérdező. „Mi-
ért hol máshol lehetnék ?” – kérdezett

vissza a megkérdezett.
A lány elmondta, hogy ő is része-

se akar lenni a változásnak, hogy
azokkal legyen, akik otthagyták
munkahelyüket, forró csáját és
biztonságot adó otthonukat,
hogy véget vessenek a kor-
rupt bíróságok hatalmának,
a szegények filléreiből pa-
lotákat emelő despoták

uralmának. Ők nem csak egy
új kormányt akarnak, hanem

egy biztos, közös jövőt, megal-
kuvás nélkül.

Az élet nagy pillanatai – mint pél-
dául a Majdan téri megmozdulás –

mutatják meg mi is lakozik a Teremtő
képmásában.

Mi méltó az emberhez?

Azt szoktuk mondani, hogy méltó a
figyelemre: méltó egy példaképhez vi-
szonyítva. Például a szülőhöz.

Manapság méltó azt is jelenti, hogy
megéri a pénzt, az időt, az energiát is,
azaz megéri, hogy megvegyem, hogy a
tulajdonom legyen az a tárgy, a szolgál-
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tatás vagy akár egy személy. Vagy pont
az ellenkezője: rád nem pazarolom napo-
mat, órámat, az éltem, vagy hogy még
egy fityinget sem ér az egész. Ami nem
éri meg arra még oda sem akarok figyel-
ni, nem akarom a polcomra tenni, sem a
mobilom lejátszási listájára, nem akarok
vele egy fényképre kerülni. Diszlájkolom
vagy ha nagyon összevesztünk, akkor
törlöm az ismerőseim közül. Vagy ha élő-
ben is találkozunk, akkor nem köszönök
neki, elfordítom a fejem.

Emberi létünk az alkotásban fejeződ-
het ki leginkább, sőt az együttalkotás-
ban. Lehet együtt alkotni zenét, szobrot,
festményt, járdát, garázst, biciklit, ebé-
det, csendet. Figyelmünkkel a lelki terhet
levesszük a másikról és békét, nyugalmat
teremtünk, együtt. Közösen.

Nem régen bútort cseréltünk a csalá-
di házunkban. Sok lomtól szabadultunk
meg. Közösségi élmény volt. Nemcsak fi-
zikai együttdolgozásról volt szó, de szel-
lemiről is. Szortíroztuk a tulajdontárgya-
kat: tied, enyém, közös, kell még, mehet
a kukába, talán őrizzük még egy évet. Kö-
zösen döntöttük el, hogy mi maradjon a

tulajdonunkban. A birtoklás fontos do-
log, naponta döntünk tárgyakkal kapcso-
latban: ez kell nekem, enélkül nem élhe-
tek.

Észrevehetjük, hogy az a tárgy, amiről
azt gondoltuk, hogy életünk jelentős ré-
sze lehet, aztán pár perc után el is feled-
jük… csak a legközelebbi költözéskor,
lomoláskor kerül elő „a nélkülözhetet-
len” áru, majd egy újabb dobozba te-
szem, hogy 3 év múlva megint rácsodál-
kozzak. Mennyi ilyen tárgy vesz minket
körül, olyan tárgyak, melyek csak azért
kellenek, hogy stílust adjanak nekünk,
hogy jól mutassunk, hogy vagánynak
tűnjünk, hipszternek vagy akár boldog-
nak is.

A tárgyaink, a „cuccaink” is jellemez-
nek minket. „Madarat tolláról, embert a
nadrágjáról" – mondhatja a ma embere.

Tehát önismeretre is szükségünk van,
ahhoz hogy önmagunkhoz méltóan tud-
juk megtenni azt a pár millió lépést a
bölcsőtől a koporsóig.

A kérdés, hogy mit hagyunk magunk
mögött ?

ska
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Figyelemre méltó

A viszonylag új jelmondata a viszonylag régóta futó T-Faktornak: „50'
figyelem – elég lehet egy változásra”.

Mindenki méltó lehet a figyelemre, legalább ennyi időre. És valóban,
a figyelem csodákra képes. Ha jól figyelünk valakire, sokat jelenthet neki.
Ha figyelnek ránk sokat jelenthet nekünk. Ha két ember egymásra figyel
az összeadódik, mindkettőt építi. Ahogy az is, ha együtt figyelnek valaki-
re/valamire – ez közösséget teremt. És az ember közösségi lény, tehát a
közös figyelem elvileg alapeleme.

A T-Faktor alap hozzáállása
az, hogy aki bejön kap a mun-
katársunktól 50 perc figyelmet.
Bizalmi dolog ez, így indulhat el
egy kapcsolat. Megelőlegezzük,
hogy a másik méltó a bizal-
munkra, figyelmünkre. Ez egy jó
kezdés lehet.

50 perc alatt kiderül, való-
ban méltó volt-e egyikük, mási-
kuk vagy mindketten. Történ-
het-e ennyi idő alatt valami? Ál-
talában nem nagy csoda, inkább
kisebb, hétköznapi, ami egyéb-
ként is megtörténhetne, de
egyébként mégsem történik.
Persze olykor vannak heves ér-
zelmek, nagyobb felismerések,
lényegében bármi előfordulhat.

Amit megengedünk maguknak és egymásnak.
50 percet még megér egy próbálkozás, és elég lehet. Ha nem jött be,

nem nagy veszteség. Ha bejön, akkor bizonnyal megérte a ráfordított
időt. És jóval több a nyerés esélye, mint a sorsjegyeken.

Most olyan ez, mintha beleerőltettem volna a méltóságba ezt a rek-
lámot. Részben igaz. Viszont valóban a méltóságról szól minden kapcso-
lat, a segítő kapcsolat is. Gyakran kifejezetten a méltóság helyreállításá-
ról. És méltóak lehetünk egymás bizalmára, figyelmére. Ezt megérezzük.
Csak annak nyitjuk ki a könyvünket, aki méltó rá, és nagyon rossz, ha sen-
ki sem tűnik méltónak: „És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyultméltó-
nakarra, hogyfelnyissa a könyvet, és hogybeletekintsen"Jel. 5,6.

Úgyhogy ez jó hír, emberi szinten méltóak lehetünk egymásra. Ez se-
gíthet is.
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Bizonyulás

Ki méltó és ki nem? Mire? Pl. a Százados nem tartotta magát méltónak, hogy
Jézust vendégül lássa (Lk 7,6) , noha mások meg annak tartották (Lk 7,4).

Az emberi méltóság alapjog, elidegeníthetetlen, mindenkinek jár. Mindentől
függetlenül: nem, bőrszín, származás, kor, szexuális identitás és irányultság,
fizikai/szellemi állapot, anyagi helyzet, világnézet/vallás, párthovatartozás, erkölcsi
megítélés, elkövetett tettek, stb. nem veszik el a méltóságot.

Két engem érintő méltatlanság lehet.
Először vagyok méltó. Mint a Százados. Ez más, mint hogy nem vagyok alkalmas.
Mert még ha alkalmas is vagyok (van hajlékom, oda bejöhetne Jézus), méltó nem
feltétlenül. Ez egy viszonyulás valakihez, valamihez, általában egy nagyobbhoz,
magasztosabbhoz. Ez ijesztő, félelmetes és megrázó is, az istenivel való
találkozás alapélménye.
Másrészt van olyan is, hogy valaki más nem méltó. Egy szerepre, feladatra,
funkcióra. Pl. nem méltó a bizalmunkra. És ez ismét nem az alkalmatlanság, mint
láttuk méltatlanul is lehet valaki alkalmas valamire. Működhet a dolog, de
valahogy lélektelenné válik, csak működik. Erkölcsi értelemben pedig
súlytalanná, alaptalanná válik.

Az utóbbi szélsőséges esete – ami persze magában fogadja az eső opciót is –,
hogy senki sem méltó. Ezért sír János. Ez elkeserítő.

Gyakorlati jelentősége is van a méltóságnak. Például a (bármilyen) választások
idején, alkalmas jelöltek mellett méltóakat is keresünk, akire szavazhatnánk – nem
kis feladat (főleg hogy az alkalmasak és méltóak gyakran nem kívánják a
tisztségeket). Ha kapcsolatainkat nézzük akkor is lényeges a funkcionalitáson
túlmutató rész – hogy ne csak (ki)használjuk egymást, hanem emberi viszonyban
lehessünk.

A méltóság nem büszkeség, a „méltóságon aluli” gyakran csak az egónkat sértő
dolog. A méltóságunk nem tőlünk van, kívülről ered, mint az emberségünk. Ha va-
laminek, valakinek a képviseletében nyilvánulunk meg, akkor annak a méltósága
lehet a miénk. Lehet emberi, férfi-női, szakmai stb. méltóságunk – amiért annyit
kell tenni, hogy azok legyünk amik. Ez jár a státusszal, amit egyébként is betöltünk.
Paradox módon ha többet akarunk kevesebbet kapunk – rájátszással pont a
méltóság sérül. A méltóság olyan alap, amit nehéz meghaladni, nem sok dolog van
e fölött. Egyszerre minimum és maximum.

Talán csak a szeretet léphet ezen túl, amibe beleférhet a méltatlan is. Így

„És nagyon sírtam, mert senki sem
bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa

a könyvet, és hogy beletekintsen."(Jel. 5,6)
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menekülhet meg a világ, ha az egész világ méltatlan. És körülnézve – látva a
szociális igazságtalanságot, környezetrombolást, erkölcsi jellegű feszültségeket
stb. – nem tűnik méltónak a világ, az emberiség azokra a csodálatos lehetőségekre
és feladatokra, amik jelen vannak. Méltatlanok lettünk a paradicsomra és a
potenciális paradicsomból elég fonnyadt és ványadt paprikát sikerült eddig
összehozni.

Így aztán nem marad más, csak a kegyelem. Megint. Hiszen csökött kis paprikánk
még él és nyomokban paradicsomot tartalmaz. És ez lehet jövőkép is, nem csak
emlék...

mis

A nitrogén a periódusos rendszer V.A csoport-
jába tartozó nemfémes elemek egyike. Rend-
száma 7, vegyjele N. Vegyértékelektron-szer-
kezete 2s2 2p3. A nitrogén elemi állapotban
színtelen, szagtalan és unalmas.

Mit is írhatnék róla, de -1 95 fokon folyékony
állapotba kerül, ahogyan már rendkívül izgal-
massá válik. Medvegy Tibor a veszprémi egye-
tem óraadója előadásában láthattunk bele a
folyékony nitrogén világába; itt a KIE-Klubban.

Volt virágfagyasztás, majd a fagyott virág
szilánkokra törése. Volt nitrogénbe mártott
keksz falatozása...

A honlapon találhatóak képek.

Méltó vagy?!

Egy lehetőségről és feladatról szól:

lehetsz a munkatársunk. Részletek a

kie.hu/bekescsaba/ki
emedia oldalon.

Lehet/legyen helyed a csapatban :)
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Bevallhatom, évek óta ismerlekTéged. És Rékaként ismerlek. Mivel több Réka is
van aKIÉben, megkérdezem:mitkell tudniRólad, Rékáról?
Talán egy Tappancs klasszikus idé-
zésével kezdeném: (két srác tele-
fonbeszélgetése) „Réka? Milyen Ré-
ka? - Soproni! - Azt tudom, hogy ott
lakik! De hogy hívják?! - Hát így...”
Szóval S/soproni vagyok. Pontosab-
ban brennbergbányai. Igazi német
falu az osztrák-magyar határon.
Csodálatos hely a világ végén. Anno
mikor KIÉzni kezdtem még nem volt
nálunk internet, TV2 és még sorol-
hatnám. Térerő ma sincsen, erről is
született pár vicces történet az évek
során. Ennek meg a test"magassá-
gom"-nak köszönhetően kaptam a Törpe nevet. Ma már Budapesten élek a férjem-
mel, egyetemre járok (német-töri tanári szakra) , kávét iszom, star warst nézek sza-
badidőmben és a családok között ingázom.
Újabban felvetteda Horváthné SoproniRéka nevet, így látszik, hogyakárcsakaz
indiánok, Te is nevet változtatsz életed különböző szakaszaiban. Most milyen
szakaszban vagy?
Mint látod a nevek valahogy ragadnak rám. Soproni, meg Törpe, most Horváthné is,
azt hiszem a következő majd az "anya" lesz. No de ebben a szakaszban még nem
vagyok. Nagyon nem. Most éppen MA diplomázom tanári szakon, németül tanítom
a legkülönbözőbb embereket. Nagyon izgalmas meló! Közben jó háziasszony mód-
jára főzök, mosok, takarítok és persze KIÉzek. És ezt mind sokszor szimultán csiná-
lom. Míg berohanok a boltba, telefonon egyeztetek KIÉs programokat és otthon
amíg fő a húsleves mailekre válaszolok, németórára készülök és teregetek. Mond-
juk azért ez annyira nem egyedi... Egy szó mint száz: éppen az ingergazdag húszas
éveimet élem.
Annak ellenére, hogy a húszas éveidet éled, tudtommal elég sokmindent csinál-
tálmáraKIÉben. Miket?Mikben vettél részt?Miáll szívedheza legközelebb?
2009-ben lettem hivatalosan vezető, akkor kaptam meg életem első kótáját. Azóta
több kótatáborban voltam, vittem ki lányokat nyári táborba Németországba, ve-
zettem két évig a budapesti évközi Tappancs csoportot, szerveztem munkatárs-
képzést és benne voltam több nemzetközi program lebonyolításában is. A férjem
szerint halmozom a tisztségeket a KIÉben – van benne valami. Éppen a Tappancs
bizottság elnöki és az európai "Tappancs" (ESG) vezetői közé is beválasztottak.
Úgyhogy elég sok mindenbe belekóstoltam. Ami a legközelebb áll, hmm... A nagy-
lánytáborok és a nemzetközi programok vannak azt hiszem nálam a csúcson. A tá-
bori feeling és a részvevő korosztály együttesen nagyon izgalmas és mély dolgokat
rejt. A nemzetközi programok ugyanígy. Szerintem borzasztóan inspirálóak.  
Nagyon fiatal vagy. Pláne ha megnézzük, hogy egy országos szervezet elnöke-

ELNÖKASSZONY

2014 tavaszán új elnököt választott a KIE. A vele készült beszélgetésben sok

mindentmegtudhatszróla.



MMuuttaattóó 7. oldal

ként emlegetünk. Mimotivál egy ilyen fiatal embert egy ilyen posztmegszerzésé-
ben?
Ez egy felettébb érdekes kérdés. Szerintem nem a kor tesz elsősorban valakit alkal-
massá egy ilyen pozícióra. Mindenki más és más karakter, ez teszi ezt az egyesületet
színessé és vonzóvá. Évek óta csapatban dolgozom, erre tanított az egyesület, erre
tanított a pedagógus szak, erre tanított a családom és erre tanítjuk egymást a fér-
jemmel. Ebben a csapatjátékban nekem a koordinálói szerep áll jól, ebben érzem jól
magam, ebben tudok kiteljesedni és így érzem hasznosnak magam. Az egyesületnek
most erre volt szerintem és még sokak szerint szüksége. Hogy legyen valaki, aki
összetart, irányít, szól, ha kifutunk az időből, satöbbi.

A választást megelőző időben sokat töprengtem azon, hogy vállaljam-e a posztot és
végül a Bazilikában (ebbe a monumentális, impozáns templomba járok misére) az
egyik prédikáció alatt a pap, arról beszélt, hogy a vezetői szerepektől miért kell az
embernek óvakodnia és hú de el kell kerülni, mert a bűn ott nagyon közel van. Na
mondom, világos a válasz, nem vállalom. A prédikáció viszont ment tovább, és a pap
azt mondta: "Ismerjük testvérek az "egy fecske nem csinál nyarat" közmondást. Én
azt mondom, ez nem igaz!" és végül arról beszélt, hogy valakinek mindig be kell
dobnia magát ahhoz, hogy változzanak a dolgok. Ha arra várunk, hogy valaki majd
csak ugrik, akkor nem lesz semmi. Na akkor már tudtam, hogy ugrani fogok.
Római katolikus vagy tehát, és ha már felmerült: mi a véleményedA KIÉről, mint
keresztényegyesületről?Az Ibetüről, az"ifjúsági"részérőlmárbeszéltünk.
Ismét egy sztori, ha nem bánod. Az egyik cso-
porttársam, szintén vallásgyakorló katolikus,
megkérdezte, hogy melyik egyesületnek va-
gyok a tagja. Mondom a KIE. Az  első kérdés
egyből arra irányult, hogy melyik egyházhoz
tartozunk. Ökumenikusak vagyunk, hallja a
választ. Hmm, hát akkor biztos érdekes hit-
béli vitákat folytatunk. Nem? Hááát NEM!

Szerintem ebben az egyesületben az a jó,
hogy nyitottak vagyunk mindenki felé és nem
erőltetünk semmit. Az összetartozásunk nem
egyházhoz kötött, hanem a tudathoz, hogy
Krisztusban testvérek vagyunk. Számtalan-
szor hallom első alkalommal érkező résztve-
vőktől, hogy olyan jó, hogy befogadjuk őt, ahogy van. Szerintem ez a lényeg.
A küldöttgyűlésen, ahol legutóbb elnöknek választottak, röviden bemutattad a
programod. Mondanál róla pár szót? Hogyan gondolkozol a KIE munkáról? Mik
(kellene, hogylegyenek) a főcélok?Hogyan kívánodelérniezeket?
Szerintem a KIE munka, ahogy a nevében van egy keresztény, fiatal lendületes
egyesület kell hogy legyen. Szeretném, ha többet tudnánk egyesületben belül egy-
másról, hogy mindenki meg tudja tapasztalni, hogy valami sokkal nagyobbnak a ré-
sze, mint a helyi egyesülete, vagy akár az országos KIE. Elvégre a YMCA a világon a
legtöbb fiatalt megmozgató egyesület. Szerintem ez zseniális és végtelenül moti-
váló! Ennek a szerteágazó hálónak vagyunk mi is a részesei. A nemzetközi kapcsola-
tok és programok felélénkítése révén remélem, hogy jobban be tudunk kapcsolódni
ebbe a vérkeringésbe és minél több fiatal kerül lendületbe. Itthon is több csoport-
közi programot szeretnék és egy nagy KIE alkalmat, ahol "magunkat" ünnepeljük.
Emelett egy fiatalos profil/megjelenés kialakítását is célul tűztem ki, többed ma-
gammal ez már folyamatban is van.
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Szereteda szakrajzot?Megaz irodalmat?
Az irodalomban a saját értelmezésű verselem-
zést szeretem, amikor tanult, magolós dolgo-
kat kell tudni, azt nem. A szakrajzot szeretem,
de ott is csak a saját elképzelésű megterve-
zett házak rajzait.
Érzelem vagy logika, amikor rajzolsz ilyen
kompozíciókat?
A fejemben egy körvonalas kompozíció látszik
a színnel együtt, mielőtt leülök rajzolni. Utána
egy logikailag felépített ötlet, rajzolás közben
lépésről-lépésre tervezett, szerkesztett rajz,
ami a végére kiforrja magát. Szerintem az ak-
kori hangulatom befolyásolja a kép összhang-
ját, amit a színválasztás dominál a legjobban.
A forma a versekben is lényeges, bár nálada

képek, ötletek talán inkább erősségek. Érzed-e, egy helyzetben, gondolatban,
hogy ezt jó lenne megírni?Végülis az ihletről, inspirációról, egymű születéséről
kérdezlekpersze.
A versekben az ütem és az időmérték mellett fontos a jó forma, a rendezettség és
a tisztaság. Ahogy a rajzokban úgy a sorok között is.

Érzem, de inkább a rajzolásban. Nagyon sokszor van egy képsorozat vagy ötletso-
rozat a fejeben, amit úgy érzek le kell rajzolnom. Sajnos előfordul, hogy nem tu-
dok másra se figyelni, pedig kéne.
Művészként gondolsz-e magadra, vagy nem jut ilyesmi eszedbe pl. pingpongo-
zás közben?Érzékenyembernektartodmagad?
Magamra nem szoktam gondolni, inkább előfordul, hogy egy alkotás körvonalaira,
de ezt az előzőkben tárgyaltuk. Nem tartom magam érzékenynek, nyilván vannak
mélypontok, de mindenkinél. Inkább romantikus típusnak tartom magam, de sze-
rintem ez nem érzékenység, vagy ha az, akkor igen, érzékeny vagyok.
Sok munka van a műveidben meg a próbálkozásaidban, hogy észrevegyék.
Mennyire keseredsz el a kudarcok vagy
akár pofonok kapcsán, amiket óhatat-
lanulmegkapsz?
Egy művel – most lehet rajz lehet vers –
sokat foglalkozom, átgondolom, hogy
minél precízebb legyen – tehát ha úgy
tetszik, akkor azzal sokat foglalkoztam.
Nem igazán szeretem a pofonokat, de
abból sokat szoktam tanulni. Nehezen
adom fel, bár amit nagyon sokan, nagyon
sokszor mondanak, azt lehet, hogy abba-
hagyom. Egyébként elkeserít a kritika,
hiszen a saját szórakoztatásom mellett a

SSáággii ZZoollttáánn kötetünk képeinek aallkkoottóójjaa, valamint néhány szám
óta versei is megtalálhatók a Mutatóban. Őt kérdeztük.
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célom “hatni a világunkra”*. *utalás azegyikmunkaágunkra –a szerk.)
Szerinted a befutottabb művészek tehetségesebbek vagy szerencsésebbek a töb-
bieknél?Gondolom még nem látsz bele a művészvilágba, de talán már találkoztál
aműködésmódjával, hogyképzeledel ilyen irányú jövődet?
Szerencsésebbek. Nem azt mondom, hogy nem tehetségesek, csak szerencséseb-
bek. Nem csak azért, mert bennük van valami más – bár ez egy furcsa megállapítás,
mert mindenkiben van valami más, csak nem feltétlen jön elő –, másrészt őket vala-
milyen szinten el is indítják a befutás útján.

Nehéz a művészvilágban, sokan vannak, ezért is próbálkozom mással, vagy ritkább
dolgokkal. PL: absztrakt geometria, ugye szerkesztve, alkoholos-filccel, és ami na-
gyon fontos, hogy próbálom az ide tartozó művészeket pl. Vasarely-t nem utánozni.
Teljesen új formákat bemutatni. Visszatérve a filchez, ezért is ezzel rajzolok és nem
festek. Szerintem sokan festenek, bár sokan mondják fessek.
Végül szerinted10 évmúlvamileszveled?
Nem tudom mi lesz. Inkább csak célok vannak. Versekkel kapcsolatban egy esetleg
több verses kötetnek örülnék, de csak akkor ha szakmailag elismert, tehát nem ga-
gyi. Rajzokkal kapcsolatban nagyobb célokat tűztem ki. Először az ország nagyobb
városaiba eljutni kiállítással. Majd külföldre is jó lenne, de ez mind csak feltételes
mód, sajnos – bár ki tudja. Ja és egy- két díj, elismerés is jó lenne. Persze ez nagyké-
pűen hangozhat, de hát miért ne álmodjak nagyobbat, ha ez motivál?
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Elhadartad gyors a himnuszt,hitted, hogy ezzel megtisztulmajd a már piszkos papírlap,s bátran kezded újra, mind azt...
De múltad, polcon ottmarad,törölgetned kell por miatts ápolnod kell jövőd is, mert,ha nem írsz, nincs mit elolvasni.

Havas dal
Nem látsz át vastag hófalon,pedig mögötte van a folt,mit úgy kerestél magadon,s ez a folt üvöltve- üvölt,mert nem tudod még a trükköt,mivel átláthatsz a tükrön.
Imádd úgy a csupasz telet,mint múlt nyáron vad szerelmet.Savanyút, mint az édeset,a zajt, mint fennséges zenét,mert majd, ha nem lesz még rosszse,akkor jó lenne már az is.
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Húsvéti hajnalvárás

Nagyon korán, még napkelte előtt gyönyörűen énekelnek a madarak, mi meg su-
hanunk a bringáinkon álmosan, lelkesen.

A KIE ház már/még nyitva: félhomály, meleg, csend - a klubosok alszanak, egy
közülük már ébren. Halk ébresztő, arcmosás, álmos szemek, mécsesek meggyúj-
tása, szövegek kiosztása, székek pakolása. Az írásvetítő halkan duruzsol, körben
ülünk már, énekelünk, imádkozunk, felolvasunk, megfejtjük, mi mindent rejt ma-
gában a hajnalvárás szó. Odakinn pirkad. „…Ez a metszéspont a kereszt... Megve-
tett volt... Ő sem nyitotta ki száját... Elvégeztetett... Áldott légy... Ne félj, mert...
mit Ő elvégzett 3 év alatt... Halotti sírnak... A hét első napján, korán reggel, ami-
kor még sötét volt... Feltámadás... dicsővé tesz téged... Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem
örök élete legyen."

Megvirradt, reggel van, hat órakor ragyogó napsütés. Húsvét vasárnap regge-
le! A hét első napja, Jézus feltámadásának ünnepe. Megterítjük az asztalokat,
szeletelünk, pucolunk, kávét- teát főzünk, körbe üljük az asztalt áldást mondunk,
reggelizünk tizenöten, majd tizenheten, tizennyolcan, tizenkilencen. Hála az Úr-
nak!

marcsi

AA nnyyáárr nneemm ccssaakk sszzüünneett!!

TTáábboorrookk,, ttaalláállkkoozzóókk,, eesseemméénnyyeekk

ééss mmiinnddeennffééllee.. AA kkiiee..hhuu//bbeekkees-s-

ccssaabbaa ééss kkiiee..hhuu oollddaallaakkoonn lláát-t-

hhaattoodd mmii kkéésszzüüll,, ddee aa FFaacceebbooo-o-

kkoonn iiss ootttt vvaaggyyuunnkk!!
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