
Aktuális témánk: nyári zápor

A zápor adott helyen rövid ideig 
tartó, helyi jellegű, heves eső. A zi-
vatartól az különbözteti meg, hogy 
nincsen benne villámlás. Legin-
kább a nyári félév délutáni órái-
ban fordul elő. (Egyes szakértők 
szerint tartama legalább 5 perc és 
mennyisége 1 órára átszámítva leg-
alább 20 mm.) 

A zápor szót hallva ne-
kem általában egy elvisel-
hetetlenül forró nyári 
nap jut az eszembe, ami-
kor lehetetlenség bármit 
is csinálni, még a gondol-
kodás is nehezen esik. És 
amikor már úgy érezzük, 
hogy nem bírjuk tovább 
ezt a földi poklot, akkor 
hirtelen mennydörgés 
hallatszik, szél kerekedik, 
beborul az ég és szakadni 
kezd az eső. A zápornak percek 
alatt vége, a nedves út egy ideig pá-
rolog, majd teljesen felszárad. Egy 
óra múltán már a zápornak sem-
mi nyoma nem marad, talán csak 
az emléke és a kissé felfrissült leve-

gő. A zápor nekem valami hűsítőt, 
enyhet adót jelent. Az angol nyelv-
ben „shower”-nek mondják a zá-
port, ami zuhanyzást is jelent. 
„Take a shower”, annyit jelent: zu-
hanyozni. Tetszik ez a kifejezés 
(zápor, zuhany), olyan képszerű. A 
zápor olyan mint egy gyors zu-
hanyzás: rövid, intenzív, frissítő, 

megtisztító. Csak ép-
pen nem az emberek 
zuhanyoznak, hanem 
a növényzet, az élővi-
lág. Az emberek csak 
közvetve, a természe-
ten keresztül kapják a 
zápor jótékony hatá-
sát. 

A Szentírás az ál-
dással azonosítja a zá-
port. „Showers of 
blessing” Ezékiel 

34,26. Magyarul: „És adok reájok 
és az én magaslatom környékére 
áldást, és bocsátom az esőt idejé-
ben; áldott esők lesznek”. Így kép-
zeljük valahogy az áldást: egy 
kellemes, frissítő érzés; az öröm, 

ZZááppoorr  vvaaggyy  áárraaddaatt
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A 2009 őszén indított Békéscsabai Ten Sing az áprilisi norvég TS-sze-

mináriumon fellelkesedve igent mondott egy kiváló lehetőségre. A 2010-
es Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági talál-
kozón, a KIE-Kávéház színpadán léphetett fel a 
Ten Sing az Újratervezés című koncerttel. 

A tavaszi és nyár eleji próbákon nagy erővel 
és lendülettel készült a csapat, amelynek én is 
tagja voltam. Két alkalommal rendkívüli próba-
napot is tartottunk, amikor tényleg igazi munka 
folyt, amely közben frissítésként jól esett egy-egy 
szelet pizza, túrós bukta vagy pohár limonádé. 
Ilyen esetben reggel 9 órától délután 5-ig igye-
keztünk finomítani a koncert minden részletén. 
Egyértelmű volt: a társaság összes tagja magas 
színvonalú, elismeréseket kiváltó produkcióért 
dolgozott, amivel fontos üzenetet közvetíthe-

tünk a közönség felé. Gyorsan teltek a napok és a hetek, közeledett 
a koncert időpontja. A felkészülés során egy hivatalos főpróbán, a 
telekgerendási ifitáborban is megmutattuk, milyen műsorral me-
gyünk az országos találkozóra. És eljött a várva várt július 15... 

A fellépés előtti pillanatok számomra nagyon gyorsan teltek el, 
úgy éreztem, hogy másodpercek vannak hátra a szípadra lépésig. A 
bemelegítés és a beéneklés közben is már csak az járt a fejemben, MM
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boldogság megtapasztalá-

sa. 
Úgy vélem azonban, hogy 

az áldást egy hosszabb próba 
is megelőzheti. Amikor nem 
látjuk egyből a megoldást, 
nem érezzük a felüdülést, 
nem tudunk boldogok lenni. 
Kérdéseink vannak, nem ért-
jük miért történik velünk 
ilyen sok rossz. Mint ahogy 
egy kondorosi házaspár beszá-
molt nem régen arról, hogy 
egy kiadós esti esőt követően, 
másnap reggel arra ébredtek, 

hogy 15 centiméteres víz áll a szo-
bájukban. Ők bizonyára nem 
kezdték el énekelni Daniel W. 
Whittle Showers of blessing 
(Áldás záporai) című énekét. 
Inkább azt kérdezhették: mi 
történik itt és miért velünk 
történik ez? Hol itt az áldás? 
Meddig tart még ez a megpró-
báltatás Uram? Bizony, nem 
mindegy, hogy zápor vagy ár-
víz. 

Záport vársz, de özönvizet 
kapsz? Akkor valószínűleg 
egy bárkára van szükséged. 

ska
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hogy minden lépés, minden szó a helyén legyen. Közvetlenül a 
kezdés előtt közösen imádkoztunk, hogy az Úr áldása legyen a szereplé-
sünkön. Majd remegő hanggal és lábakkal színpadra léptünk és a Cold-
play Viva la vida című slágerével 
kezdtünk, ami megadta az alaphan-
gulatot a folytatáshoz. 

A koncert egyébként a főszereplő, 
Bence életébe enged betekintést. A 
dráma első jelenetében Bence késő 
este a tévé előtt szundikál, édesany-
ja ezt látva leteremteti és aludni kül-
di. Bence nem engedelmeskedik, a 
fotelben merül mély álomba, ahol 
egy tánccsoport tagjaként szerepel. 
Talán ez volt a legkritikusabb eleme 
a produkciónknak. Mary Mary duó 
Shackles című dalára egy másfél per-
ces koreográfiát sajátítottunk el a legjobb tudásunk szerint. A főhős 
Bence ugyan feleszmél egy pillanatra, de nagyon fáradt volt, így újra el-
alszik. A következő jelenetben Bence és családja az autóban ül és a dél-
afrikai labdarúgó világbajnokságról, egész pontosan a repülőtérről tart 
hazafelé. Az apróbb nézeteltérések figyelmetlenséghez és balesethez ve-
zetnek. Bence elveszti a családját az állandó viták, veszekedések miatt. 
Ide Gery Jules Mad World c. számát választottuk, amely kiválóan illesz-
kedik a történésekhez. A dráma zárójelenetében a tévé előtt alvó Ben-
cét édesanyja ébreszti. A fiú elmeséli rémálmát, ennek nyomán 
ébrednek rá, hogy bizony itt az ideje az „újratervezésnek”. Fohászként 
a Continental Halld imám c. énekét adtuk elő, ami a legjobban kifejezte 
a koncert üzenetét: figyeljünk egymásra, a családunkra, barátainkra és 
Istenre, hiszen benne lelhetünk békére és megbocsátásra. 

Ráadásként eljátszottuk a norvég Ten Singtől tanult szórakoztató drá-
mát, amelyben minden szereplő azt mutatja meg, hogy mit csinálna, ha 
nem a színpadon állna a Ten Singgel. Ezzel újabb közönségsikert arat-
tunk, hiszen nagyszerű összhangban mozgott a társaság. 

Összességében emlékezetesre sikerült a Szélrózsás szereplésünk, bár 
a technika néhol közbeszólt, azonban a csapat mindent megtett a sike-
rért, így egy élvezhető, értékes előadással szórakoztattuk az érdek-
lődőket. 

davide
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A nyári zápor olyan, mint az őszi, téli vagy a 

tavaszi, csak a körülmények teszik kellemesebbé.
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Minden évben 2-3 napos tábor-
ban veszünk részt, amit az idén au-
gusztus 6-8-án között tartottunk. 
A táborok egész napos elfoglaltsá-
got jelentenek, amelyek előrehala-
dásunkat segítik.
2-3 éve járunk rajzolni, vannak, 
akik később csatlakoztak hozzánk 
és van, aki már csak a rajztábor-
ban vesz részt.
A tábor lényege egy-egy tanult fo-
lyamat lezárása. Itt nyugodt és csa-
ládias körülmények között 
végezzük el a megbeszélt feladato-
kat.
Az utolsó nap végén, megbeszél-
jük az addig tanultakat, melyek 
egyénre szabottak, mivel több fé-
le technikával dolgozunk.
Szeretünk ide járni, Krajcsovszki 
Tamás - Toto - segítségével tanu-
lunk.
Toto - aki nem tud beszélni – de 
mi mégis megértjük őt, amit az is 
bizonyít, hogy ilyen régen járunk 
ide. A megértése csak rajtunk, em-
bereken múlik.
A közösségben végzett rajzolás ré-
vén nagyon sokat tehet az ember 
önmagáért is: erősödik az önmeg-
ismerés, a lelki feltöltődés, baráti 
kapcsolatok jönnek létre.
A rajzain keresztül Toto is jobban 

ki tudja fejezni magát, és az ér-
zéseit az emberek felé.
Ö is részt szokott venni alkotó-
táborban, (pl. Magyarbánhe-
gyesen egy hetes táborban) 
hogy folyamatosan fejlessze 

magát.
Ezeken a táborokon még nagyon 
fontos szerepet játszik a másik 
ember elfogadása, az önzetlenség, 
és a kritikák elfogadása.
Ilyenkor együtt ebédelünk – néha 
mi főzünk – de most Toto közvet-
len családtagjai is részt vettek a 
közös ebéden. A mostani ebédet 
pártolóink készítették el, amit ez-
úton is szeretnénk megköszönni 
nekik! 
Mindenkinek, aki szeret, vagy sze-
retne rajzolni, annak ajánljuk, 
hogy látogasson el egy-egy alkotó-
körbe, hogy betekintést nyerjen 
és meghozza a kedvét a tanulás-
hoz.
Foglalkozásaink kéthetente van-
nak, szombat délutánonként a Ki-
nizsi utcai KIE-házban.
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Krajcsovszki Tamás
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TT--FFaakkttoorr
Egy ember fuldoklott a tengerben. 
Arra ment egy hajó, és azt mondták neki: 
“Nem kell egy kis segítség?” 
Ő azt válaszolta: “Nem, köszönöm. Isten majd megment.” 
Aztán arra ment egy másik hajó. Azt mondták: 
“Nem kell egy kis segítség?” 
És azt mondta megint, “Nem, köszönöm. Isten majd megment.” 
Később aztán megfulladt, és a Mennyországba került. 
Azt kérdezte, “Istenem, miért nem mentettél meg?” 
Isten azt felelte, “Két nagy hajót is küldtem érted…” 
(A boldogság nyomában) 

5. oldal

Időnként van úgy, hogy összecsapnak a fejünk felett a hullámok, és ki-
látástalannak tűnik a helyzetünk, de van úgy hogy csak egyszerűen 
képtelenek vagyunk meghozni egy döntést, pedig már lépnünk kellene, 
mert tarthatatlan a helyzet… Előfordul, hogy megbántanak, megsérte-
nek minket, nem tudunk megoldani egy konfliktust vagy esetleg belső 
konfliktusainkat… 

Hosszasan sorolhatnám, hogy milyen élethelyzetekbe kerülhetünk, 
amit talán jobb lenne kikerülni. Egy biztos: az Úr segít nekünk minden 
helyzetben. Hihetetlen sokféle úton-módon segíthet nekünk és van 
úgy, hogy egy embertársunkon keresztül segít… A T-faktornak tulajdon-
képpen ez a célja. Ha van bármiféle problémád, amit szeretnél megosz-
tani és együtt gondolkodni róla valakivel vagy egyszerűen csak azt 
szeretnéd, hogy valaki meghallgasson, a T-faktor munkatársai erre a 
célra hozták létre a KIE egyéni, személyes segítő szolgáltatását, amely 
50 perces konzultáció jellegű beszélgetések keretében működik. A be-
szélgetések négyszemközt zajlanak és bizalmasak. A munkatársakról 
és a szolgáltatásról bővebben olvashatsz a www.kie.hu/bekescsaba/t-
faktor oldalon. 
Bátran kérj időpontot a 70/58-44-196 számon, ha úgy érzed, hogy szük-

séged van rá, hogy valaki meghallgasson. 
Az első lépés mindig nehéz, nehezen ké-
rünk segítséget, mert félünk, hogy meglát-
ják a gyenge oldalunkat. De ki az, aki 
mindig erős és bátor és mindig boldo-
gul egyedül?! Nem véletlenül mondta 
Gyökössy Bandi bácsi, hogy: 
„Mindenkinek szüksége van támasz-

ra és arra is, hogy támasz legyen.” 
H.
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AA  pprrooffii  hháázzaassssáággkköözzvveettííttőő  --  BBccssKKIIEE
Ma 1000 házasságkö-
tésre 562 válás jut. 20 
évvel korábban ez a 
szám 346 volt. Aggasz-
tó jelenség ma Magyar-
országon, hogy egyre 
kevesebb házasság köt-
tetik és ezekből is egy-
re több végződik 
válással. Ezért is olyan 
örvendetes, ha hírt ka-
punk valamelyik ked-
ves ismerősünk 
házassági szándékáról. Különösen szívet melengető, ha az egybekelni 
szándékozók KIE-s fiatalok. Legutóbb idén augusztusban kaptunk kéz-
hez egy elegáns esküvői meghívót, mely arról tájékoztatott, hogy Szeve-
rényi Ági és Mohácsi Tomi összekötik életüket az Úr színe előtt. A 
szerkesztőség egyöntetű döntése volt, hogy a mostani Mutatóban az if-
jú párral készüljön interjú. 

M.: Mikor, hol és hogyan ismerkedtetek meg? 
Tamás: - 2006. novemberének végén, egy KIE Irodalmi Kávéházon. Ági szerve-

ző volt, engem pedig elhívott az édesanyám, aki már hosszú évek óta IFI-s. 
M.: Mikor döntöttétek el, hogy összeházasodtok? 
Ági: - Mindketten házasságpártiak voltunk, sokat beszélgettünk róla, és gyűj-

töttük a bátorságot ehhez a komoly döntéshez. A konkrét elhatározás és a 
nagy nap kitűzése jegyességünk egy éves évfordulóján született meg. 

M.: Amennyiben Tamás megkérte Ági kezét, ennek mi a története? 
Tamás: - Meghívtam Ágit egy kétszemélyes vacsorára, együtt járásunk két-

éves évfordulóján egy jaminai étterembe, mely közel áll a szívünkhöz és ti-
tokban elhívtam a szüleinket is. Egyszer csak a vacsora közben „előkerült” 
egy rózsacsokor, egy jegygyűrű, majd letérdeltem és megkértem Ági kezét. 

M.: Milyen rövid távú és hosszú távú terveitek vannak? 
Tamás: - Két gyerek, három szoba, négy kerék… :DDD 

M.: Milyen tanácsokat kaptatok rokonoktól, barátotoktól a házasságotok-
kal kapcsolatosan?
Ági: - Tudjuk megbeszélni a problémákat, figyeljünk egymásra. Házi-
asszonyok tanácsolták: várjam mindig vacsorával az uram. : ) 

Tamás: - Ha kell, tudjunk megbocsájtani a másiknak. 
M.: Ti milyen tanácsokat adnátok a házasság előtt álló fiataloknak? 
Ági: - Bátran vágjanak bele…! 
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Tamás: - Sokat beszélgessen egymás-
sal a pár! 

Most következzék egy humorosnak 
szánt teszt annak 
megtudakolására, hogy mennyire 
ismeri egymást az ifjú pár. 

Mi a párod kedvenc színe? Tamás 
szerint Ágié a narancssárga, bor-
dó, Ági szerint Tamásé a kék, kocsi-
ban piros. Mi a saját kedvenc 
színed? Ági: narancssárga, bordó, 
Tamás: kék, zöld, kocsiban piros. 

Mi a párod kedvenc étele? Ági szerint Tamásé a vaníliás kifli, Tamás szerint 
Ágié az anyukája-féle húsos makaróni. Mi a saját kedvenc ételed? Ági: saj-
tos-tejfölös hús, amit az édesanyám készít, Tamás: a családi specialitásunk, 
a töltött virsli. 

Mi a párod kedvenc együttese (ha nincs, akkor kedvenc zenei stílusa)? Ági sze-
rint Tamásé: trance, Tamás szerint Ágié: együttes Hot Jazz Band, zenei stí-
lus: jazz. Mi a saját kedvenc együttesed (ha nincs akkor kedvenc zenei 
stílusod)? Ági: jazz, klasszikus, klezmer, Tamás: trance. 

Mi a párod kedvenc könyve, ha nincs akkor kedvenc költő vagy író? Ági sze-
rint: Nem tudom, de szeret olvasni Tamás és sokat is olvas. Tamás szerint 
Ági: Nem tudok kedvencről. 

Mi a saját kedvenc könyved, ha nincs akkor kedvenc költő vagy író? Ági: han-
gulattól függ. Tamás: sci-fi-t és az utóbbi időben háborús regényeket olva-
sok szívesen. 

Mi a párod kedvenc szabadidős tevékenysége? Ági szerint Tamásnak: szerel-
getés (számítógép, orsós magnó), Tamás szerint Áginak:  kézműveskedés, ki-
rándulás, vízpart. Mi a saját kedvenc szabadidős tevékenységed? Ági: 
kreatívkodom vagy sütök-főzök. Tamás: elektronikai készülékek bütykölése, 
orsós magnók, számítógépek. 

Mi a párod kedvenc filmje? Ági szerint Tamásnak: vígjátékok, Tamás szerint 
Ágié: Az élet szép. Mi a saját kedvenc filmed? Ági: Forest Gump, A napfény 
íze, stb., Tamás: én nem tudnék csak egy filmet megnevezni. 

Melyik bibliai könyv vagy apostoli levél a legkedvesebb a párod számára? Ági 
szerint: nem tudom Tamásnak melyik, Tamás válasza: Ágié az Énekek éne-
ke. Melyik bibliai könyv vagy apostoli levél a legkedvesebb a számodra? 
Ági: nekem a Példabeszédek, Tamás: én nem tudom eldönteni. 

Köszönöm az interjút, nagyon sok boldogságot kívánok a szerkesztőség 
nevében. 

ska
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A nyári zápor a nagy hőségben olyan 
frissítő, lehűti a levegőt, szivárványt varázsol az égre.E
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A világ kiszámítható. Vagy kaotikus. És kaotikus? 

Örök kérdések ezek, nem is könnyű a válasz. Persze azért megkísé-
reljük. Tapasztalatilag. 

Volt már kísérletekről szó a lapban, ismét egy kísérletre hívnám az 
erre fogékonyakat. Kell egy kád kellemesen meleg víz, egy személy a 
vízbe és egy szappan. Vélhetőleg sokak tapasztalata, hogy a szappan 
hajlamos beleesni a kád vízébe. Ezt követően adódik a kérdés: hol a 
szappan? 

Amíg nem mozdulunk nagyjából kiszámítható. Amint érte nyúlunk 
megindul az áramlás, vele a szappan is. Valamerre. Kiszámítható-e a 
mozdulatunkat követően, hová kerül kísérletünk tárgya? 

Sok mindent figyelembe vehetünk a szappan laposságától testünk 
áramvonalasságáig. Számítsunk, gondolkodjunk vagy intuitíve próbál-

junk ráérezni a célszerű megoldásra? 
Ne tévesszen meg, hogy a hely szűke 
miatt előbb-utóbb elkapjuk a szap-
pant. A hogyan a lényeg: logikával 
vagy érzéssel? 

Számunkra ilyen a világ. Így műkö-
dik, így működünk. 

mis

A nyári zápor felfrissülés, 

fellélegzés a hőségben.
Z

8. oldal

Ernyőmizéria
Egy fickó új esernyőt vesz és mivel fél, hogy 
ellopják, egy cédulát tesz rá a ruhatárban: „Ez az 
esernyő egy középsúlyú ökölvívó bajnoké, aki 
három perc múlva visszajön.” Mikor visszaér és 
indulna haza, az esernyő helyén csak egy cédulát 
talál, ezzel a felirattal: „Az esernyőt a 
hosszútávfutó bajnok vitte el, aki soha nem jön 
vissza.” 

Nélkülözhetetlen 
– Elégedett az új titkárnővel, igazga-
tó úr? 
– Máris nélkülözhetetlenné tette 
magát. Az irodában mindent úgy át-
rendezett, hogy rajta kívül senki 
sem ismeri ki magát.
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„„ÉÉnn  sseemm  ííttéélllleekk  eell  ttééggeedd””

Milyen lehetett a názáreti Jézus közelsége? Miért vágyott a közelében 
lenni mindenki? 

Személye, tisztasága miért nem taszította az embereket? Miért ment 
hozzá az, aki nem érezte magát tökéletesnek, hanem éppen gyengének, 
olyannak, aki hibázott, elbukott vagy nem is akart jól csinálni semmit. 
Aki merte vállalni hibáit, rossz döntéseit, elbukásait, bűneit, nem szépí-
tett a helyzeten. Aki nem kezdett el viselkedni. Viszont elkezdett sírni, 
gyógyulni, felszabadulni. Menedéket és feloldozást talált. Erőt a tovább-
lépéshez attól, aki tudta, hogy ismét el fog esni. 

Persze voltak, akik „csak” betegségük orvoslását várták Tőle. Ez is be-
lefért ölelésébe. 

Közösségeinkben vállalhatóak-e a hibák, krízisek, mélységek? Gyer-
mekeink elmondják, elmondhatják-e, ha hibáznak vagy nagy a baj? Bíz-
nak-e abban, hogy felemeljük őket vagy tartanak ítéletünktől, 
„tisztaságunktól”? Menedék vagyunk-e vagy törvénytábla? 

Hazatalál-e a tékozló fiú a kitárt karokba vagy hiába várjuk? Való-
ban a fiú motiváltságában van a hiba? Vágyik-e a mi tiszta ruhás ölelé-
sünkre? 
„A teljes szeretet kiűzi a félelmet.” (1 János 4,18b) 
Az Atya szeretete feloldja félelmeinket, mit tesz a mi szeretetünk, fél-

tésünk? 
marcsi

Nagy Krisztián

A nyári zápor a legjobb a nyárban, 

mivel felfrissül tőle a levegő.

Sz

Szeretem mert üdítő, lemossa a port 

mindenről, finom, illatos, csillogó. Olykor 

viszont viharos, veszélyes.

Nem szeretem, mert elmoshat 

programokat, például a bicajozásomat.

M

Brazil kávé
– Ez a kávé igazán nagyon 
remek – udvariaskodik a 
vendégségben lévő Pacs-
mag a háziasszonynak. 
– A férjem hozta egyene-
sen Brazíliából. 
– És még ilyen meleg…? 
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- Útban hazafelé tudtam csak meg,
hogy elhagyott a nyár, kit szívem szeretett.
Ellopta lelkemnek boldogságát,
csak fosztogatott, merre csalfa lába járt.
Néztem, néztem útját, hol menekült,
láttam, hogy minden erdő koldusbotra került.
Csak suhogtak a színes levelek, 
melyeket a nyár ragadós keze elcsent.
Oh, Ti szegény erdők, nincstelenek,
Titeket is megloptak, kéregethettek.

Jaj, mindenütt lehorgasztott fejek,
nem keringőznek napraforgó-szerelmesek.
Nem bújócskáznak fűszál-gyermekek,
felégetett tarló, sikoltozó füvek.
Viráganyókák nem mosolyognak,
a szirmaikat Te mind-mind elkoboztad.
A kegyelemért könyörgő ajkak,
most csak kérlelnek Téged, már nem dalolnak.
De felhőapókák nem búslakodnak,
talpig sötét színben Terád haragusznak.

Mégis él a sok közös pillanat,
emlékeink Veled már nem, de velem vannak.
Sóhajt egy áldozat, egy pusztaság,
hol pilléket űznek és rágják a szénát.
Hisz most árván maradtam, elhagytál,
tudd meg, hogy nem szeretlek soha-soha már!
Te csaló, semmittevő kaján,
neved ne halljam, arcod ne lássam immár!
Tudom már, hogy csak gyűlölni lehet,
nem Te voltál nekem, csak én voltam Neked!

- Hallod? Megkondult az ősz harangja,
a meggyalázott táj személyed nem akarja.
Nem kellesz már, ígérnek s tagadnak,
nélküled is, ezután is lopnak s adnak.
Habár már szánt-vet, és mégsem arat,
bennem a fájdalom, mint jó, szorgos paraszt.
Eljön, mikor én ígérek s tagadok,
de én nem lopok soha, mindig csak adok.
- Látod? Te nagy hazug, csalárd, nézd meg,
nézzél szét, Te akartad, hát Te tetted ezt.
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11. oldal
PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ::

Október 16. 15:00 - Futónap a Széchenyi ligetben 
November 3. 16:30 - Filmklub (Miyazaki sorozat első film: Chihiro 

Szellemországban)
November 6. 17:00 - Irodalmi Kávéház a Luther u. 1. sz. alatt 
November 10-17. - Ten Sing szeminárium a Norvég Ten Sing vezetésével 
November 13. 17:30 - A Norvég Ten Sing és a Békéscsabai Ten Sing koncertje a 

Luther u. 1. sz. alatti nagyteremben, majd nyitott Klub a KIE-házban (Kinizsi. 
u. 11.)
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A nyári zápor felfrissít 

és megmozgat, 

dinamikát visz a 

punnyadt nyárba.
M

Szörnyű sokszínűsége a 

gyermekkoromnak; földnek meleg illata, 

árokparti fű puhasága; félelem is, 

dörgés, villámlás, ilyen tiszta hangok.
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Civilizáció
– Apa, segítenél ne-
kem a házi feladat-
ban? – kérdezi a 
kisfiú. 
– Persze, szívesen. 
Mit szeretnél tudni? 
– Hogy mi az a civili-
záció? 
– Az, amikor a televí-
ziót kapcsolod be 
azért, hogy megtudd, 
milyen idő van, ahe-
lyett, hogy kinyitnád 
az ablakot. 
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12. oldal




