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Életvezetés
Egy ismerősömmel szóba került, hogy lennének va-
lami csoportok életvezetéses témában. Úgyhogy el
is gondolkodtam, mi is az életvezetés, mint olyan.

A közlekedés hatóságilag három területre oszlik:
ember, jármű és pálya. Ilyen engedélyek kellenek a
(gépjárműves) közlekedéshez (persze csak nagy vo-
nalakban, lehetnek más kivételek). Az ember részé-
ről szükséges a jogosítvány. A jármű felől műszaki
vizsga. Pálya akkor megfelelő, ha „rendeltetésszerű
használatra alkalmas, és kielégíti a forgalombizton-
sági követelményeket”, amit szintén hatóság dönt
el. Lehet-e ennek más jellegű olvasata is? Kvázi pél-
dázatként életútra? Próbáljuk meg...

Ember

Alapvetően mi vezetjük az életünket. Személye-
sen. Aki nagykorú és nincs gondnokság alatt, az ren-
delkezik jogosítvánnyal saját életére és teljes fele-
lősséggel irányítja azt. Különböző reflexekkel, kész-

ségekkel, adottságokkal. Ki jobban, ki kevésbé látja át a helyzeteket. Ki gyorsabban,
hatékonyabban reagál, dönt, vezet, belátható, hogy haladásunk nagyban függ a ve-
zetésünktől. Különleges járművekhez, utakhoz szükséges lehet további készség,
felkészülés és felhatalmazás is. Ha esetleg nem tudunk levizsgázni, úgy utasként
veszünk részt a forgalomban. Bizonytalanság esetén pedig érdemes plusz órákat
venni egy megfelelő oktatótól.

Köszönjük, ha támogatod a Békéscsabai KIE-t!

8370425-1-04
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Jármű

Nem hanyagolható el a jármű sem. Kis képzavarral az is mi vagyunk. A papír hiá-
nya itt is megfelelőségünket jelzi. A fizikai megvalósulásunk ez, és persze már indu-
lásnál is vannak különbségek a márkák között. Elsőként a karosszérián akad meg a
szemünk, jó esetben megjeleníti a belső tartalmat, és ezen látszik egyből az évjárat,
minden sérülés, javítások. Aztán a motor teljesítménye, futómű, biztonsági rendszer
stb. mind meghatározza mire vagyunk képesek. Ez a hardverünk, amiből némi odafi-
gyeléssel ki lehet hozni az optimumot (nem feltétlenül a maximumot!), és rendes

karbantartással, szükséges javítga-
tásokkal általában megbízható
szerkezet. A bejáratáson sok múlik,
milyen elvárásokhoz „idomítottuk”
magunkat. Egy jármű teljesíthet
messze jobban eredeti kategóriájá-
nál, de persze jóval alatta is.

Pálya

A pálya, ami rendelkezésünkre
áll, ahol el kell jutnunk célunkhoz,
vagy legalább haladnunk kell. Ez
olyan játék, ahol nincs megállás,

nem lehet kiszállni. A forgalom lényege a dinamika (alapesetben), a parkolók sem
huzamos tartózkodásra vannak kitalálva. Van persze aki autópályán indul vagy a kö-
zelében és megtalálja azt. Más földúton kezd. Minden úthoz más jármű és vezetési
stílus a legjobb, azonban itt is azzal kell gazdálkodnunk, amink van. Itt sincs egyen-
lőség. Adott (élet)pályán futottunk eddig is, vezettük életutünket.

A járművek és jogosítvány is gyakran összefüggést mutatnak az úthelyzettel. Va-
lahogy kisebb utakon több közép- vagy alsó kategóriás jármű. Ahogy a különleges
járműre érvényes jogosítvány is gyakrabban fordul elő nagy gépeknél, amik általá-
ban a főutakon járnak. Vannak persze, akik valamilyen meggondolásból más úton
vagy más járműben ülnek, mint gon-
dolnánk. Mind fölfele, mint lefele.
Olykor nem illik a sofőr a járműhöz, a
jármű az úthoz, avagy a sofőr nem
érzi otthon magát az adott terüle-
ten.

Szerencsére azért a sofőrök-jár-
művek-utak általában nagyjából
kompatibilisek. Ráadásul létezik je-
lentős forgalom is. Hol mekkora, mi-
lyen sebességű, zsúfoltságú, össze-
tételű. Érdemes felvenni a forgalom tempóját, amit persze meghatároz a pálya, a
jellemző járművek és a vezetési stílusok.
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A forgalomban egy szereplő azért biztosan lényeges még az utakon: a rendőrség.
Aki számon kérheti a sofőrön a tanultakat. Meg az aktuális szabályozást, ami eltér-
het a régen tanulttól, hisz közben változnak az utak, járművek. Ráadásul a közleke-
désben is van szokásjog, sőt olykor a szabályok betartása aránytalanul hátráltatná a
forgalmat. De attól még a szabályta-
lanság megmarad, ha gyakorlatban
bocsánatos is. Jó néhányan csak
rendőr jelenlétében tartják be a sza-
bályokat, ha nem tartanak tőle egész
más viselkedést mutatnak.

A KRESZ nagyjából egységes, min-
denkire ugyanaz érvényes alapszin-
ten; szükségszerű eltérések persze
vannak utak és járművek között, no
meg a sofőrök tekintetében. A lehe-
tőségek és képességek szerint fino-
modhatnak részletek, de alapvetően egységes hogyan közlekedjünk.

Vannak túlméretes járművek, nehezített pályák és számos speciális helyzet. Kü-
lön vészhelyzet, rizikó faktor, ha már fent vázolt módon a sofőr – jármű – út nem illik
össze, vagy legalább egyik nem megfelelő. Ilyenkor nem csak az adott személynek
lehet igen nehéz dolga, de a többieket is meglepheti. Mind a pozitív, mint a negatív
eltérés (pl. sebességben, méretben, vezetési szokásokban) forgalom többi szerep-
lőjére is veszélyt jelenthet.

Sántít a példa. Ráadásul még más képek, jelképek is vannak benne, kis erőszakkal
még számos párhuzam húzható. Akár a jármű tuningokra, ideiglenes forgalomsza-
bályozásokra, nehezen átlátható csomópontokra, megkülönböztető jelzésekre meg
egyéb kifejthető párhuzamokra is gondolhatunk. De talán szemlélteti, mekkora
rendszerben is kell vezetnünk életünket.

Nagyban segít, ha valahová megyünk, van úticélunk. Amire készülhetünk vezetési
készségeink és járművünk megfelelővé tételével, útvonalunk körültekintő választá-
sával. E nélkül is lehet közlekedni, élvezni az egészet merthogy közlekedni jó dolog.
Nem könnyű és egyszerű, de mindenképpen jobb a nem közlekedésnél. És a jól tel-
jesítőknek állítólag lesz még egy jobb út jobb járművel. Ha megfelelően vezettük
életünket és befutottuk pályánkat...

http://kie.hu/bekescsaba/mutato
kie.hu/bekescsaba/mutato
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INTERJÚ
Titkárok jönnek-mennek, de a KIE marad. Persze mindig kicsit változik ez által, meg
egyébként is. Legújabb titkárunk Menczinger Tamás.

Kezdjük a közepén. Meglehetősen hirte-
len kerültél a KIE epicentrumába a peri-
fériáról, ha jól érzékelem. Mi indított
egy ilyen mély vízbe ugrásra?
A középiskola utolsó évétől, amennyire
lehetőségem volt rá, mindig vállaltam
valamilyen diákmunkát. Most is szeret-
tem volna elfoglalni magamat az egye-
tem mellett más jellegű tevékenységgel.
Fontosnak gondolom, hogy a teológián
tanulok és a lelkészi pályára készülök
már az egyetemi évek alatt belelássanak
az ilyen adminisztratív és különböző
ügyek viteléhez szükséges dolgokba. Az
állásra való jelentkezés határidejének
utolsó napján értesültem a hirdetésről,
így meglehetősen gyors, és hirtelen lé-
pés volt. Valóban, már akkor mélyvízbe

ugrásnak tűnt, aztán az állásinterjún kiderült számomra, hogy még mélyebb a víz,
mint amire számítottam.  Hogy ennél a képnél maradjuk: szerencsére tudok úszni,
és Kata, az előző titkár nagyon sokat segít. Egyelőre ő az én mentőövem.
Húszas éveid elején jársz, viszonylag jelentős gyülekezeti tapasztalatokkal.
Mennyire élsz/éltél a szombathelyi evangélikus gyülekezetben és mennyiben más
a KIE?
Kőszegen tanultam az evangélikus középiskolában,
ahol az iskolalelkészünkön keresztül ismertem meg
a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséget. Ez-
után konfirmáltam felnőttként. Lassan már négy
éve, hogy jelen vagyok a gyülekezetben. Itt talál-
tam meg a helyemet, sok barátot szereztem, és az
itt eltöltött idő erősített meg az elhívásomban is.
Sokat ad nekem az otthoni gyülekezet, és azt gon-
dolom, hogy olykor én is tudok egy kicsit adni, ami-
kor valamilyen formában részt veszek a különböző
munkaágak tevékenységében. Egy gyülekezetben
ugyanolyan fontos szerepe van a középkorúaknak
és az idősebbeknek, mint a gyerekeknek, és a fia-
taloknak, sőt a fiatalokat sokszor talán még nehe-
zebb megszólítani, mint az idősebb korosztályokat.
Talán azt mondhatjuk, hogy a KIE ennek a szolgá-
latnak a „gyülekezete”, amiben háttérmunkát vál-
lalva próbálom segíteni az egyesület működését.
Az önéletrajzodban a német nyelvismeretedet jelenítetted meg, de mintha valami
angol versenyen is jelen lettél volna. Ez valami tévedés, vagy említésre sem mél-
tó?
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Óvodás korom óta tanulom a németet, ebből érettségiztem és szereztem meg a
nyelvvizsgát is. Angolt csak általános iskolában tanultam két évet, illetve egyszer el-
kezdtem önszorgalomból is. Amire Te gondolsz, az bizonyára az az angolverseny le-
het, amit középiskolámban szerveznek meg minden évben a megye középiskolái szá-
mára. A szervezésben és előkészítésben szoktam segíteni, illetve volt, hogy cikket ír-
tam az eseményről a helyi napilapba. Egyébként a teológián tanult ókori nyelvek
egyelőre lefedik a nyelvtanulási kapacitásomat, de mindenképpen szükségesnek ér-
zem a modern-nyelvismeretem felfrissítését is. Tervben van az angol tanulása is.
Logisztikus és mezőgazdász is vagy, meg persze aktuálisan teológus és admi-
nisztrátor. Melyiknek érzed leginkább magad, és a jövőben milyen egyéb identitást
szeretnél még felvenni?
Melyiknek is érzem magam leginkább…
hm, nehéz kérdés. Mezőgazdász annyi-
ban vagyok – ha egyáltalán lehet ezt
mondani –, hogy mezőgazdasági osztály-
ban érettségiztem, illetve egyszer „vé-
letlenül” sikerült elindulnom az OSzTV-n
(Országos Szakmai Tanulmányi Verseny),
amin a döntőbe kerültem.  Az érettségi
után elvégeztem egy egyéves OKJ kép-
zést, így lettem logisztikai ügyintéző.
Most pedig az evangélikus teológián ta-
nulok. Azt gondolom, másodéves hallga-
tóként nagyképűség lenne teológusnak
neveznem magam. (Elvégre az orvostan-
hallgatókat sem nevezzük orvosoknak az
egyetemi éveik alatt.  ) Tény azonban,
hogy a teológia áll a legközelebb hoz-
zám. Az Evangélikus Egyház az, ami az életem legnagyobb részét átszövi. Valóban
igaz, hogy aki egyházi szolgálatot vállal, az már egy életvitelt jelent a számára. Na-
gyon érdekelnek és nagyon szeretem a természettudományokat is, elsősorban a
biológiát. Talán egyszer még lehetőségem lesz ehhez a területhez is komolyabban
közelebb kerülnöm.
Hogy tervezed – immár nagyjából átlátva az itteni munkádat –, meddig titkár-
kodsz a KIE-ben és az adminisztratív teendők mellett mennyire lesz kapacitásod
és kedved a „mozgalmi” életbe is bekapcsolódni?
Még csak egy hónapja dolgozom a KIÉnél, így nem mondhatom, hogy már átlátom a
teendőimet. Most még csak kisebb feladatokat, megbízásokat, munkákat láttam el,
ami azért még nem mutatja meg a jövőbeni teljes, valós képet. Arra még várnom kell.
Az igazi munka pedig majd csak nyáron jön, amikor beindul a szezon. Jönnek a külön-
böző fesztiválok és táborok, amik hozzák majd a feladatokat. Azt hiszem, az után lesz
majd egy teljes, reálisabb képem. Mint már említettem, több szempontból is hasz-
nosnak találom ezt az állást. Az egyetem mellett nagyon jó kereseti kiegészítés, il-
letve hatalmas tapasztalatszerzési lehetőség mindamellett, hogy keresztyén közeg-
ben szolgálhatok. Így hát nincsenek konkrét terveim, hogy meddig leszek itt. Az
egyetemi idő alatt, amíg a jelenlétem kölcsönösen hasznos, addig biztosan.  Egy-
előre a háttérben maradva próbálok tevékenykedni, ismerkedni az egyesülettel, de
ki tudja… a jövőben talán majd a „mozgalmi” életben is jobban szerepet vállalok.
Úgy legyen! Köszönöm a beszélgetést.
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Szilveszter - újratöltve
A hétvége, a szombat este általában a szórakozásé,
a felhőtlen kikapcsolódásé. A szilveszterre ez még
inkább igaz. A békéscsabai KIE-ben immár hosszú
évek óta hagyomány, hogy összehozzuk ezt a ket-
tőt, fiatalok és régebb óta fiatalok együtt ünneplik
az újesztendőt, méghozzá pótszilveszter formájá-
ban.

Aki lemaradt. Akinek hamar véget ért. Aki nem tudott
betelni vele. Aki csak félig ünnepelte. Aki nem a KIE-
ben mulatott. Ők most mind együtt várták január utol-
só napját, hiszen immár menetrend szerint érkezett a

pótszilveszter.
A szokásokhoz természetesen minden alkalommal új elemek is kapcsolódnak. A

pótszilveszter ezúttal másképp, más helyszínen és más időpontban kezdődött. A
sportolni vágyók már késő délután elkezdhették a közös ünneplést, méghozzá tö-
rölközővel, melegítővel és tornacipővel
felszerelkezve. A formába hozásban
ezúttal a Forma Bontó Rekreációs Köz-
pont volt a partner, hiszen egy aktív
foglalkozás keretében ismerhették
meg a legbátrabbak, hogy mi fán terem
a spinning.

És ez még csak ízelítő volt, hiszen
akik az est során, immár szellemi fris-
sességüket is bizonyították, további le-
hetőséget nyertek arra, hogy megmu-
tassák, hogyan tekernek a hétközna-
pokban. Visszaköltözve a KIE-házba Szikora Misi frappáns játékvezetése mellett a
kellemest a hasznossal egybekötve, izgalmas vetélkedő zajlott a függőség és a füg-
getlenség jegyében. A helyesen válaszolók szívószálakat gyűjthettek, majd értékes

bérletek is gazdára találtak. A nyertesek pedig
spinninggel kezdhették a februárt.

Még mielőtt igazán elindult volna a február,
folytatódott a játék és a pótszilveszter! Zozó és
Dave újra elhozta a „Magyarország, szeretlek!”
hangulatát, ahol egy kis tudás mellett a szeren-
csére, gyorsaságra, kreativitásra és természete-
sen jó kedvre volt szükség. Ezek nem is hiányoz-
tak, így az, hogy a két csapat közül melyik gyűj-
tött több pontot, gyorsan el is törpült. Na jó,
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azért el kellett ismerni a kígyósi külö-
nítmény dalfelismerésében, tippelés-
ben és szókeresésben is felülmúlta a
Boldi vezette ellenfelet!

A szervezett játék után a (pót)szil-
veszter kapcsán elmaradhatatlan (gye-
rek)pezsgős koccintás, valamint a virsli
és a szendvics sem maradt el, így azért
senki sem maradt étlen-szomjan. Ja-
nuár utolsó és február első klubja ezt
követően maratoni pingpong bajnok-
sággal és kellemes beszélgetésekkel
folytatódott és fejeződött be.

Egy biztos: a szilveszter újratöltve is jól sikerült! Annak is, aki lemaradt, akinek
hamar véget ért, aki nem tudott betelni vele, aki csak félig ünnepelte és annak is, aki
az újesztendő beköszöntével nem a KIE-ben mulatott.

davide

Ko-Repeta

A Békéscsabai KIE Kortárs és munkatárs képzésének speciális ajánlata azoknak,

akik szívesen tanulnak együtt fiatalabbakkal. Elszámolható közösségi szolgálat

gyanánt. Részletek a kie.hu/bekescsaba/ko-repeta oldalon, jelentkezni is itt le-

het.

No, de mi is ez?

A Kazinczy általános iskolával vettük fel a kapcsolatot és segítünk a napközis ta-

nároknak, aktuálisan 7. és 5. osztályban. Kicsiben indultunk, öt középiskolás vég-

zi aktuálisan és mindenki heti egyszer vállalta, hogy megjelenik a napköziben.

Az iskola, a tanárok örülnek nekünk, mégiscsak segítséget jelentünk. Az iskolá-

sok meg várják a „nagyokat”, lassan természetes, hogy hozzájuk lehet fordulni.

Van itt kikérdezés, magyarázat, gyakorlás, mindenféle. Kapcsolatok.

És a lényeg: vannak eredmények. Többször is jó jegyet hoztak, akikkel mi foglal-

koztunk.

Ez azért nem rossz :)

http://kie.hu/bekescsaba/ko-repeta
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ÉVKEZDŐ

Január végén, Budapesten gyűltek össze a KIE munkatársai, hogy együtt, hiva-

talosan is megkezdjék a 2015-ös évet. A nagy komolyság sem hiányzott: a Sön-

dörgő zenekar basszus szekciójának segítségével test- és kreatív zenéltünk,

gyümölcsé turmix segítségével határoztuk meg a KIE idei ízét, a Gárdonyi tea-

ház és a Pickwick leleményes teakreációinak hála pedig kisebb csoportokban is-

mertük meg egymást és azt, mit is keresünk ott. Itt. A KIÉben.

Egy biztos: egy lélekben, egy közös gondolattal csaptunk bele az új évbe és

idén is rengeteg helyen találkozhatnak velünk azok, akik egy fiatal, Istennel élő,

és ezáltal végtelenül boldog és szeretetteljes közegben kívánnak időt eltölteni.

Találkozzunk Budapesten, Békéscsabán, Balatongyörökön, vagy épp a Media-

wave fesztiválon, a Csillagponton, Sopron környéki, mecseki táborainkban, a

Tappancs előtalálkozóján, a Balaton parton, vagy Békés megyében!



MMuuttaattóó 9. oldal

Áhítat
Így, hosszú í-vel. Szívem szerint meg fonetika alapján rövid i-vel írnám, de hát

nem úgy kell.
A lényeg, hogy bizony a kie.hu jobb oldalán minden héten új áhítat jelenik

meg. Tőlünk, nekünk. Elfogultan bár, de talán nem alaptalanul javasolhatom

rendszeres (praktikusan heti) tanulmányozását. Persze a régebbiek is megtalál-

hatók.
Sőt. Ha megírnád a tapasztalataid vagy csak szívesen kommentálnád, esetleg

lennének áhítat író ambícióid (és legyenek bátran) – jelezd itt: ahitat@kie.hu.

Megígérjük, válaszolunk.Milyen érdekes, hogy az ígéret is hosszú í :)

Idén is készült egy programfüzetünk, mely segít tervezni a program-

jainkat. Az kie.hu/tappancs/programfuzet/2015, oldalon elérhető a

teljes anyagde néhány programot ki is emelnénk.

Április 17. és 19. között a Sóvárban, Balatongyörökön tartjuk

idei tábori előtalálkozónkat. Ez is egy lehetőség, hogy találkoz-

zanak a nyári táborok résztvevői és már összerázódhasson a

csapat. Balatongyörökön mindig annyi remek program vár,

most sem lesz ez másképp, számítunk Rád!

Idei kótatáborainkat a Mecsekben tartjuk a Hetvehely melletti

Sás-völgyben. A 14-18 éveseket várjuk, augusztus 9. és 16. között

a fiúkat, augusztus 16. és 23. között pedig a lányokat.

Tappancs

ahitat@kie.hu
http://kie.hu/tappancs/programfuzet/2015


10. oldal MMuuttaattóó

Sóvár programok

– Balatongyörök (Petőfi u. 1.) –

Tappancs

Havi rendszerességgel tartunk tappancs foglalkozást az általános iskolás korosztá-

lyú gyermekeknek délután 15-17.30 között.

Következő alkalmaink: március 21., április 25., május 9.

Már a hagyományoknak megfelelően ádvent első vasárnapján egy csendesség és

kis hangverseny mellett került megáldásra Balatongyörök ádventi koszorúja.



MMuuttaattóó 11. oldal

Böjti csendesség

Március 22-én 15-órai kezdettel hívunk mindenkit a hagyományos böjti csendességünkre, ahol a

lelki feltöltődés mellett kézműves foglalkozással, és süteménnyel is várunk mindenkit sok sze-

retettel.

Istentisztelet

Havi két alkalommal tartunk protestáns istentiszteleteket vasárnaponként 18 órai kezdettel. A

hónap második vasárnapján református, míg az utolsó vasárnap evangélikus szolgálattal.

Következő alkalmunk március 8-án lesz.
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Hajnalvárás
Sokadik éve tartunk hajnalvárást Békéscsabán. Húsvét szombatjáról vasárnapra vir-
radóra vagyunk együtt – tényleg virradóra, azaz még sötétben kezdjük el, hajnali 5
órakor. Úgyhogy az előző esti Klubról többen haza sem mennek ilyenkor.

Éneklünk, felolvasunk verseket, bibliai részeket, mindenféle gondolatokat.
Együtt várjuk a feltámadás hajnalát. Mintegy másfél-két órás az egész, szép nyu-
godt, merengő, sietség nélküli. Miért is sietnénk épp’ ekkor?

Immár világosban együtt reggelizünk, beszélgetünk. Utána aki akar még elmegy
a saját kedvenc templomába az istentiszteletre. Vagy hazamegy aludni. Vagy ami-
hez kedve van.

Idén is várunk szeretettel minden érdeklődőt.

Köszönjük, ha támogatod aBékéscsabai KIE-t!8370425-1-04

Nyomkereső tábor
– hátha téged is érdekel –

2015-ben is tervezünk ám Nyomkereső tábort, ismét Dánfokon. Megvan már az idő-
pont is: július 13-17. Érdeklődőket is szívesen látunk.
Már jelentkezni is lehet a kie.hu/bekescsaba/nyomkereso oldalon, részletek is itt
lesznek hamarosan. Tavaly is jól sikerült, miért is lenne idén másként?!

http://kie.hu/bekescsaba/nyomkereso



