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Induljunk el Párizsba!
Franciaország fôvárosa,  Párizs az ország északi részén, a Szajna folyó partján fekszik. A két évezreden keresztül fontos szere-
pet játszó, az agglomerációval együtt mintegy 12 millió lakosú Párizs ma is a világ egyik vezetô gazdasági és kulturális központja.
A világ 500 legjelentôsebb vállalatából 38 székel Párizsban, de jelentôs nemzetközi szervezetek, mint például az UNESCO, az
OECD is párizsi központúak.

A világban Párizs az évi több mint 30 millió látogatóval a legnépszerûbb úticél a turisták körében.
Párizs egyik jelképe a Szajna-parton a francia forradalom 100. évfordulójára, az 1889-es világkiállításra készült 324 méter

magas Eiffel-torony.  Nevét a tervezôtôl, Gustave Eiffel mérnöktôl kapta, aki a Budapesti Nyugati pályaudvar épületét is ter-
vezte, de részt vett a Margit-híd és a szegedi Tisza-híd tervezésében is.  A torony mindig is megosztotta a franciákat, sokan a
csodálatos párizsi látképet féltették, híres mûvészek írtak alá petíciókat, hogy tiltakozzanak az építkezés ellen. Maupassant ál-
lítólag csak azért evett az Eiffel-torony éttermében, mert ez volt a város egyetlen étterme, ahonnan nem látszik a torony.

Az Eiffel-torony sok megpróbáltatáson ment keresztül, de még ma is a világ egyik leghíresebb épületeként ismerjük. Bár lu-
xus étterem és butitkok sokasága is található a toronyban, de az igazi látnivaló párizsi panoráma.

A 130 méter magas Montmarte hegy Párizs legmagasabb pontja,  számos mûvész élt és alkotott ebben az inspiratív környe-
zetben. 234 lépcsôn közelíthetô meg a dombtetôn álló, 1914-ben befejezett Sacré-Coeur bazilika, amely francia-porosz há-
borúban elesett francia katonák emlékére épült.  

Kihagyhatatlan látnivaló  Párizs legszélesebb sugárútja, az avenue des Champs-Élysées. A 2 km hosszú, 70 méter széles Champs-
Élysées-n minden valamirevaló divatmárka képviselteti magát csillogó üzletekkel, vannak színházak, kávézókat  a világ leggyö-
nyörûbb sugárútján. Itt van a világhírû kerékpárverseny, a Tour de France befutója, de itt tartják a francia nemzeti ünnepen,
július 14-én  a díszszemlét is.

A Champs Élysées végpontján a Diadalív, az Arc de Triomphe I.Napoleon császár és a mindenkori francia hadsereg dicsôsé-
gét hirdeti.

Az Arc de Triomphe-on számos felirat látható, amelyek a császár akaratának megfelelôen a napóleoni mintegy 174 helyszí-
nének – köztük Gyôrnek  is Raab néven – és a korszak összesen 660 tábornokának állítanak emléket. Itt van az Ismeretlen
katona sírja, amelyet folyton égô emlékmécses ékesít. A francia nemzeti érzés egyik szimbólumaként a francia nemzeti ün-
nepeken innen indulnak az ünnepi felvonulások.

A párizsi Notre-dame katedrális alapkövét 1163-ban fektette le III. Sándor pápa, ezután 157 évig, 1320-ig építették. A fran-
cia forradalom alatt majdnem teljesen elpusztult, 1845 és 1878 között azután az eredeti terveknek megfelelôen újjáépítették.
Így ma már szinte teljes pompájában látható.                                                          

Összeállította: Palotás Katalin

Rövid sétára invitáljunk olvasóinkat: 
négy egymást követô magazinunkban Európa négy nagy fôvárosában, Párizsban,

Rómában, Brüsszelben  és Londonban tervezzük sétáinkat.

A kép forrása: Stefan Krause, Germany, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18084579
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em kétséges, hogy törvény-
telen volt az eljárás, amely-
nek során a Fidesz az Iványi

Gábor lelkész vezette Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösséget több
mint négy évvel ezelôtt kizárta az álla-
milag elismert egyházak sorából. A jog-
sértést az Alkotmánybíróság és a Stras-
bourgban székelô nemzetközi bíróság is
kimondta. A magyar parlament elvileg
köteles lenne visszahelyezni jogaiba Ivá-
nyi felekezetét és a hasonló cipôben
járó többi vallási szervezetet. Ennek el-
lenére a Fidesz máig nem gondoskodott
a törvényesség helyreállításáról.
Hogyan lehetséges az, hogy semmibe

vesznek egy teljesen világos jogi verdik-
tet? A nyugati országokból érkezô láto-
gatók rendre errôl kérdezik Iványi Gá-
bort. Egyszerûen nem értik, mi történik
Magyarországon. Válaszai a lelkésznek
sincsenek. Nem érti ô sem. Hiába felel-
nek meg minden törvényi feltételnek, a
kormánynál eddig zárt kapukat találtak.
A testvérközösség mintegy negyven

iskolájában, szociális és egészségügyi in-
tézményeiben havonta 20-25 ezer em-
berrôl gondoskodnak. Túlnyomórészt
olyanokról, akikkel a Fidesz nem szíve-
sen foglalkozik: hajléktalanokról, nyo-
morban élô gyerekekrôl, idôsekrôl, ci-
gány családokról. A közelmúltban a

déli határon veszteglô menekülteknek
vittek mobil vécéket. Az már nem raj-
tuk múlt, hogy felállításukat megaka-
dályozták a magyar hatóságok. Újab-
ban – jelképes gesztusként is – napi
húsz adag ételt szállítanak a Városliget
beépítése ellen tiltakozó ligetvédôknek.
A kormánynak nagyon nem tetszik,

hogy Iványi Gábor politizál (értsd: Or-
bán Viktor ellenében politizál), de a
lelkész már azt is megkapta fideszesek-
tôl, hogy egyháza tuljadonképpen nem
vallási, hanem kartitatív szervezet. A
vádat Iványi nem tudja értelmezni. A
Magyarországi Evangéliumi Testvérkö-
zösség számára a karitatív munka a te-
ológia sarkalatos pontja, a hit gyakor-
lásának alapja: „A Biblia azt tanítja,
hogy még az ellenségeid is etesd meg.
Hetente összegyûlünk a munkatársa-
immal, és imádkozunk. Hálát adunk az
Örökkévalónak, hogy segíthetünk a rá-
szorulókon.”
Iványi elsôsorban elvi szempontból

tartja elfogadhatatlannak az egyházi mi-
nôsítés megvonását, de a lefokozásnak
súlyos anyagi következményei is vannak.
A szervezet fenntartásában mûködô in-
tézmények elesnek az egyházaknak alanyi
jogon nyújtott állami támogatásoktól, a
testvérközösség nem jut hozzá az egy-
házi egyszázalékos felajánlásokhoz sem.

A kiesett bevételek miatt Strasbourg
anyagi jóvátételre kötelezte a kormányt.
A Magyarországi Evangéliumi Testvér-
közösség végül több mint 1,2 milliárd
forintot kapott, egy csaknem félmilli-
árdos követelésrôl még nincs megálla-
podás. Az összeg a 2014 végéig tartó
idôszak kompenzálására szolgál, a vesz-
teség azóta újratermelôdik. A megalázó
procedúra folytatódik, állandóan pe-
reskedniük kell a kormánnyal a jog-
szerûen járó pénzekért. 
– Csoda történt – a lelkésznek nincs

más magyarázata rá, hogyan sikerült
túlélniük az elmúlt éveket. Volt olyan
pillanat, amikor úgy tûnt, menthetet-
lenül elborítják a hullámok. Végképp
kiürült a kassza, Iványi válságstábot hí-
vott össze. Másnap jött az értesítés,
hogy egy elhunyt 24 millió forintot ha-
gyott rájuk. Fellélegezhettek, tûzoltásra
pont elég volt a pénz. A legváratlanabb
helyekrôl érkezô csoda aztán többször
megismétlôdött. Iványi viccesen „ate-
ista tagozatnak” nevezi azokat a szim-
patizánsokat, akik nem vallásos létükre
részt vesznek a testvérközösség karitatív
tevékenységében. Sokat köszönhetnek a
holland reformátusoknak is: minden
nyáron Magyarországra utaznak, és fel-
becsülhetetlen értékû önkéntes munkát
végeznek. Ingyen újítanak fel épülete-

TÚLÉLNI
a zsarnokságot
Czene Gábor írása a Népszabadság 2016. július 23-i számában jelent meg.

N
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ket, még a felhasznált alapanyagokat is
saját zsebbôl fizetik. Francia üzletem-
berek egy csoportja rendszeresen küld
pénzbeli  támogatást.
Annak érzékeltetésére, hogy a ma-

gyarországi nagy keresztény felekezetek
részérôl a szolidaritásnak milyen meg-
nyilvánulásait tapasztalja, a lelkész el-
mesél egy történetet.
Az Egyesült Államok nagykövetsége

vallásközi imatalálkozót szervezett,
ahova kakukktojásként Iványi Gábor
is meghívást kapott: egyedül ô képviselt
olyan vallási közösséget, amelyet az ál-
lam nem hajlandó egyházként elis-
merni. Az összejövetelen az egyik pro-
testáns püspök arról gyôzködte az
amerikai vendéglátókat, hogy Magyar-
országon teljes a vallásszabadság. Iványi
ellenben kijelentette, hogy nálunk csak
szelektív vallásszabadság van.
Az egyházak egy részét valóban meg-

tartották jogaikban, mások némi csuk-
lóztatás után visszakapták státuszukat.
Akadnak azonban felekezetek, amelyek
máig jogfosztott állapotban mûködnek.
A Magyrországi Evangéliumi Testvér-
közösség esetében ennél is többrôl van
szó: a kormány próbálja lejáratni, in-
tézményeit ellehetetleníteni. 
A vita szûk körben folytatódott. A

protestáns püspök kifejtette, hogy
mindnyájan versenypályán vagyunk.
Lehet, hogy valakik stadionban futnak,
mások pedig libalegelôn: attól ez még
futóverseny.
Nyilván tréfált, próbálkozunk több-

ször is, de Iványi mindannyiszor a fejét
rázza. Minél inkább kételkedünk, annál

határozottabban. Higgyük el, komolyan
gondolta. Közölte is a püspökkel, csak
olyan egyházi vezetôk beszélnek így, akik
képesek elmenni Felcsútra, hogy felszen-
teljék Orbán Viktor stadionját. Az ima-
találkozónak sértôdés lett a vége.
Hosszú évekbe telt, mire a Magyar-

országi Evangéliumi Testvérközösség –
miután kirekesztette a kommunista ha-
talommal kollaboráló metodista egy-
ház –a pártállam hanyatlásakor elnyerte
az egyházi rangot. Amit aztán a máso-
dik Orbán-kormány vett el tôle.
Méltánytalanság lenne egy kalap alá

venni a két korszakot. Annak idején
Iványi Gábor és társai folyamatos tit-
kosszolgálati megfigyelésnek, zaklatás-
nak, megfélemlítésnek voltak kitéve.
Tiltakozásuk megtorlásaként felfüg-

gesztett börtönbüntetést kaptak, és még
örülhettek: járhattak volna rosszabbul.
Ilyen veszély – remélhetôleg – ma

nem fenyeget. Csak éppen a csalódott-
ság jóval nagyobb. Iványi Gábor an-
nak idején magától értetôdônek tar-
totta, hogy szembefordul a diktatúrával.
Az ellenállásnak volt egyfajta pátosza,
ami mára keserûséggé változott.
Most azzal a Fidesszel kell megküzde-

niük, amelynek eszményképe valaha nem
az illiberális állam, hanem a valódi több-
párti demokrácia volt. – Nem tudunk
magunkhoz térni abból a sokkból, hogy
az egyik rendszerváltó párt foszt meg a jo-
gainktól – mondja csendesen a lelkész.
A Fidesz szerinte visszahozott egy

elfeledettnek hitt korszakot, a két vi-
lágháború közötti urambátyámvilágot.
A szocializmus ateista ideológiát hirde-
tett, a jelenlegi kormány a keresztény-
ségével kérkedik. Követeli, hogy az Eu-
rópai Unió alkotmányába kerüljenek
be a keresztény értékek, miközben –
idézzük Iványit – embertelen magatar-
tásával a pogányokat is megszégyeníti.
A lelkész szerint kívülrôl nem lehet

megmondani, hogy kinek milyen lehe-
tôsége van fellépni a jogtiprások ellen.
Csak annyit kér mindenkitôl, hogy „te-
gyen meg mindent, amit erôszak nélkül
megtehet”. Iványi Gábornak a hetve-
nes években jutott eszébe a gondolat, de
úgy érzi, kezd újra aktuálissá válni: már
az is eredmény, ha legalább egy boldog
napra megszabadulunk a zsarnokságtól.

ÚJ MAGISZTER | Túlélni a zsarnokságot

Mûhelytitkok
A jobboldal folyton a foglalkoztatottság növelésérôl, a szakmunká-
sok képzésérôl és a „munkalapú” társadalomról prédikál. Szegény-
ségtôl sújtott vidéki településeken Iványiék beindították a szakkép-
zést. Elôzôleg feltérképezték, milyen állami forrásokra számíthatnak,
nem kevés ráfordítással mûhelyeket hoztak létre. Majd kiderült,
hogy a fodrászokra és a cukrászokra jár a támogatás, a kômûvesekre
és az ácsokra mégsem. A szaktanárok egy részét kénytelenek vol-
tak szélnek ereszteni.

Máskülönben senkit sem bocsátottak el a testvérközösség intéz-
ményeiben dolgozó nagyjából ezer ember közül. A fizetéseket min-
den hónapban átutalják tizedikéig. Persze a rossz hírek a kis falvakba
is eljutottak, a munkatársak egy része nehezen viseli a bizonytalan-
ságot. „Aggodalmaskodók már a bibliai idôkben is voltak, igyekeztem
megnyugtatni ôket” – csillapította a kedélyeket Iványi.

Ördögi és aljas propaganda
A Magyarországi Evangéliumi Tetsvérközösség idén ôsszel ünnepli
egyházzá nyilvánításának harmincötödik évfordulóját, méghozzá
október elsején, egy nappal a fideszes „kvótaellenes” népszavazás
elôtt.

Az ellenzéki pártok abban egyetértenek, hogy a kérdés értelmet-
len és hazug, de arról, mi a helyes lépés, megoszlanak a vélemények.
Bár legnagyobb támogatottsága a bojkottnak van, létezik más opció
is: elmenni szavazni, és a kormánnyal szemben behúzni az igent, vagy
érvénytelen szavazatot leadni. Utóbbi esetben a protestálók nem já-
rulnak hozzá, hogy a népszavazás eredményes legyen.

Iványi Gábor mindenképpen a bojkott mellett van. Szerinte ez nem
népszavazás, hanem ördögi és aljas kormánypropaganda. A legjobb
messzire elkerülni, hibát követ el, aki bármilyen formában részt
vesz benne. Ugyanakkor a lelkész egyetért azzal, hogy október 2-án
a demokraták minél nagyobb számban vonuljanak utcára: szeretné,
ha tömegek demonstrálnák, hogy a magyarok otthon vannak Euró-
pában, és nem engedik magukat kikergetni onnan.
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Milyen a várva várt vakáció 
a világban, meddig tart?
Japánban a tanítás április 1-jén kez-

dôdik, és március 31-ig tart. A diákok
195 napon át járnak iskolába. A nyári
szünet itt július 20-tól szeptember 1-ig
mindössze 40 napos.
Az Amerikai Egyesült Államokban

június végétôl szeptember elsô hétfôjéig
tart a vakáció. 
Az európai országokban általában jú-

lius és augusztus hónapban nincs tanítás.
A leghosszabb iskolai szünetet – má-

jus 25-tôl szeptember 1-ig – az orosz ta-
nulók élvezhetik, a legrövidebb a szü-
nidô Hollandiában, ahol 6-7 hetes.
És mi a helyzet nálunk? Idôrôl idôre

tiltakozások hangzanak el a túl hosszú-
nak tartott nyári iskolaszünet ellen. Van-
nak ígéretek a rövidebb, arányosabban
elosztott szünetek tervezésére, egyelôre
azonban június közepén befejezôdik a
tanév, és szeptemberben kezdôdik újra.
A 6-10 hetes nyári szünet beosztása

Európa más országaiban is komoly fel-
adatot ad a szülôknek. Ott, ahol egy hó-
napos szabadságot is kivehetnek, vagy
van nagyszülô, aki vállalja a gyereket
hosszabb idôre is, jóval kisebb a gond.
Nálunk a szülôk közül sokan két hétre is
alig tudnak távol lenni a munkahelyük-
tôl, így problémát jelent érdekes és ér-
telmes programokkal megtölteni a gye-
rek szabadidejét. A fizetôs nyári táborok
elképesztô választéka a jelentôs költségek
miatt valójában csak a középosztálybeli
szülôknek nyújt lehetôséget, a magyar
kisiskolások többségének a kerületi, il-
letve városi napközis táborokon kívül
más nincs is. A hosszú nyári szünet azok-
nak a gyerekeknek a legrosszabb, akikre
a család anyagilag keveset tud fordítani,

az ô hátrányuk tovább nô azokkal a sze-
rencsés társaikkal szemben, akik külön-
féle kreatív és sporttáborokban, belföldi
és külföldi üdülôhelyeken nyaralnak.    
Az Európai Szülôk Magyarországi

Egyesülete szerint az iskoláknak mint
közintézményeknek sosem lenne sza-
bad bezárniuk, éppen ott kellene helyi
közösségeknek, tanulótereknek létre-
jönniük, ahol az értelmes, gyerekbarát,
de fejlesztô elfoglaltságok lehetôségét
folyamatosan biztosítani lehetne. 
Ugyanakkor szakemberek véle ménye

szerint bármilyen nyár vár is a  gyerekre,
ideális esetben a szünet elsô egy-két-
három hetében az iskolai kötöttségektôl
éppen csak megszabadulva lehetôséget
kell adni a lustálkodásra is, ezzel nincs
gond, a gond a további 8-10 héttel van. 
A nyári szünet egyik nagy kérdése,

hogy kell-e tanulni, vagy sem. A Nevel-

jük együtt! Facebook-csoport alapítója,
Tôkés Hédi pedagógus szerint a nyár a
legalkalmasabb idôszak arra, hogy a gye-
rek az iskolán kívüli világban új ismere-
tekre és készségekre tegyen szert, így
nem javasol kötelezô feladatokat, viszont
annál inkább a közösen összeállított szor-
galmiakat, például a megnézendô fil-
mek listájának, az elolvasandó könyvek
jegyzékének összeállítását. Azt is hang-
súlyozza, hogy hagyni kell a gyereket,
hogy ô találjon ki valami elfoglaltságot
magának. Nem mellesleg szakemberek
véleménye szerint tévedés azt hinni,
hogy a gyerek állandóan a szülôvel sze-
retne lenni, valójában a saját korosztály
a legkedvesebb társaság, emiatt a nap-
közis táborok nagyon alkalmasak lehet-
nek a szünidô egy részének az eltöltésére.

VAKÁCIÓ! VAKÁCIÓ!
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Bemutatjuk a Csillagszállót, a kulturális utcalapot,  amely az Oltalom Karitatív Egyesület for-
mabontó kiadványa. Elsô számát Göncz Árpád ajánlásával 2008 októberében adtuk ki. Létrehozásával az volt a célunk, hogy
újszerû módon segítsünk a hajléktalanokon. Az újság árusítása nem pusztán munkalehetôséget biztosít számukra, hanem al-
kalmat a kapcsolatfelvételre és önmaguk elfogadtatására. A lap terjesztôit abban is segítjük, hogy az árusítás – más utcala-
poktól eltérôen – alá-fölérendeltségtôl mentes partneri viszonnyá alakulhasson, ahol az árus valódi kulturális értéket kínál
az érdeklôdôknek, akik a Csillagszálló megvásárlásával adományozókból vevôkké válnak, hiszen pénzükért a lap árát messze
felülmúló, igényes olvasnivalóhoz jutnak. 

A folyóirat neve az utcai szakzsargonból származik: a csillagszálló lakói mindazok, akik a szabad ég alatt töltik az éjszakát.
Árusaink a Csillagszálló logójával ellátott kötényben dolgoznak, szociális munkások felügyeletével. A folyóirat 360 forintba

kerül – a vételár fele a terjesztôt illeti meg. A lap Budapesten jelenleg a Dankó utcai Könyvesházban és az Írók Boltjában kap-
ható, de találkozhatnak vele hajléktalan terjesztônknél a Deák téri aluljáróban vagy a lapbemutató rendezvényeken havi egy
alkalommal. Hogy minél többen megismerhessék a folyóiratot, nyitottunk az alternatív terjesztési formák felé: a lap elôfizet-
hetôvé vált, és irodalmi esteken, ugyancsak hajléktalan emberek segítségével, népszerûsítjük.

A Csillagszálló kezdetben havonta, 2010 után pedig negyedévente jelenik meg; tematikus számaiban a szépirodalmi, pub-
licisztikai és szociográfiai írások olyan alapvetô emberi léthelyzeteket, létkérdéseket járnak körül, mint a hajléktalanság, a pszi-
ché, a prostitúció, a törvényen kívülre kerülés, valamint életünk olyan meghatározó élményeit dolgozzák föl, mint a gyerek, a
kórház, az iskola, az áldozat vagy az ünnepek. E kérdések mindannyiunk számára fontos emberi üzenet jelentenek, ám az egye-
temisták az igényes olvasnivaló mellett szociális, humanitárius és szociológiai szakmai forrásként is hasznosítják a Csillagszállót. 

Hazánkban az elmúlt évtizedben a szépirodalom olvasása kevesek kiváltsága lett; sokan nem találják az utat az igényes,
de közérthetô kortárs irodalomhoz. A Csillagszálló kulturális folyóirat kortárs írók és irodalomkedvelôk egymásra találásában
is segítséget nyújt.

Az eddigi számok tükrözik azt a törekvésünket, hogy egyaránt megjelentessünk teljesen ismeretlen vagy szakmai berkekben
már ismert, illetve közismert szerzôket is. A lap irodalmi rovatát mindig egy klasszikus szerzô – például Gárdonyi Géza, Gelléri
Andor Endre, Karinthy Frigyes, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond – a szám témájához kapcsolódó verse vagy prózája vezeti be. Ezt
követik a kortárs szerzôk írásai: regényrészletek, novellák, versek. Minden lapszámban bemutatkozási lehetôséget adunk egy-
egy kortárs képzô- és fotómûvésznek is: képeikkel és a velük készített interjúkkal. A Csillagpor rovatban tárcákat, esszéket ta-
lál az olvasó, a Csillagtér pedig a szakmai lapokból is méltatlanul kiszoruló mûfajnak, a szociográfiának, valamint riportoknak,
interjúknak, kisebb tanulmányoknak biztosít helyet. Egyedül a Csillagszállóban olvasható rendszeresen beszélgetés hajlékta-
lan emberekkel. Lapunkat a gyerekeknek és szüleiknek szánt Kicsi Csillag rovat zárja mesékkel, könyvajánlóval.

Szerzôink között szerepel többek között Bartis Attila, Cserna-Szabó András, Dunajcsik Mátyás, Erdôs Virág, Esze Dóra, Ga-
raczi László, Jónás Tamás, Karafiáth Orsolya, Lackfi János, Legát Tibor, Mestyán Ádám, Mézes Gergely, Péntek Orsolya, Pé-
terfy Gergely, Schüttler Tamás, Schein Gábor és Závada Pál. 

Lapunk az interneten is elérhetô: www.oltalom.hu; https://www.facebook.com/csillagszallo/?fref=ts
Szerkesztôség: 1086 Budapest, Dankó utca 9. Tel.: +36 20 470 3434, E-mail: csillagszallo@gmail.com                                                                

PÁLFI ANNA

Évek óta foglalkoztatott a gondolat, hogy alakítsunk egy
olyan tolerancia alapú közösséget, amelyhez a késôbbiekben
bárki csatlakozhat, programjain egyaránt szívesen vesznek
részt a fiatalok és az idôsebbek. Az elképzelésem túlnôtt a
Wesley és Budapest keretein,  felmértem, a terv megvalósí-
tásához megfelelô humán és anyagi erôforrások szükségesek. 

Tevan Ildikó, a Tevan Alapítvány elnöke ugyanilyen öt-
lettel már fél évvel elôbb felkereste a Centropa Alapítványt.
Miután a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség mun-
katársa lett, szerette volna bevonni a Wesley közoktatási in-
tézményeket ebbe a programba. Az ötletet megosztottuk
Kopcsik István régióvezetôvel, aki teljes egyetértéssel támo-
gatta céljainkat. Megkerestük a Centropa Alapítványt, ahol
hasonló projektekkel foglalkoznak, tehát a programokhoz
szükséges humán és anyagi forrásokat – kapcsolataik révén –
tudják biztosítani. 

A 2015–16-os 
tanév legnagyobb
projektje 
aWesley-ben
ÚJ MAGISZTER | Csillagszálló6
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WESLEY PROJEKT

ÚJ MAGISZTER | Tolerancia alapú közösség 7

A projektbe több alapítvány, szer-
vezet is bekapcsolódott. A több hóna-
pig tartó szervezômunka eredménye-
képpen 2016 januárjában megalakult a
Közös Nevezô Oktatási Program,
amelynek az elsô szemináriumát Bu-
dapesten, az Európa Tanács Ifjúsági
Központjában tartottuk, a Közös Ne-
vezô, a Centropa Alapítvány, a Wesley
János Óvoda, Általános Iskola és Gim-
názium, a Tevan Alapítvány, az Uccu
Roma Informális Oktatási Alapítvány
és a Haver Informális Zsidó Oktatási
Közhasznú Alapítvány közremûködé-
sével. Szervezôcsapatát Kenesei Mar-
cell (Centropa-vezetô), Czingel Szilvia
(Centropa), Horn Tamás koordinátor,
Tevan Ildikó (Tevan), László Flóra
(Uccu), Dés Júlia (Haver) és Lónyai
Zsuzsanna (Wesley) alkotta. A szemi-
nárium létrejöttében a fent említette-
ken kívül közremûködött az Amerikai
Egyesült Államok magyarországi nagy-
követsége, a Nyílt Társadalom Intézet,
illetve az Európa Tanács Ifjúsági Köz-
pontja is. 

A szeminárium, amelyre 13 település
más-más kulturális, szociális, vallási hát-
terû oktatási intézményének 37 peda-
gógusa jelentkezett , lehetôséget terem-
tett arra, hogy közösen olyan oktatási
projekteket dolgozzunk ki, amelyek ösz-
szehozzák a diákokat, hidakat építenek a
társadalom különbözô szegmenseit kép-
viselô iskolák közt. Az országosan meg-
hirdetett pedagógus továbbképzésen – a
szervezôkön kívül – a Wesley intézmé-
nyeket a budapesti MÁV-teleprôl öt, a
Wesley Kincseibôl egy, Felsôdobszáról
három pedagógus, emellett az abaújkéri
intézmény vezetôje, Szabó László, és ré-
gióvezetônk, Kopcsik István képviselte. 

Már februárban lezajlott a Közös
Nevezô Program slam csapatának elsô
találkozója. A Wesley-s (Budapest, Fel-
sôdobsza) és a pécsi diákok néhány be-
melegítô játék keretében ismerkedhet-
tek össze, majd a Páva utcai Holokauszt
Központ munkatársai tartottak nekik
játékos, érzékenyítô foglalkozást. A nap
folyamán kezdôdött el a munka Hor-
váth Kristóffal, akivel a gyerekek közös
daluk szövegén dolgoztak. A program-
nak az Izraeli Kulturális Intézet adott
helyet.

A következô program során a szed-
resi diákok találkoztak a Wesley Kin-
csei Általános Iskola diákjaival, a
MÁV-telepi iskolában szervezett
Roma Napok keretében. A projekt-
ben részt vevô két iskolán kívül a he-
lyi diákok is jelen voltak, így csaknem
150 gyerek vett részt a rendezvényen.
A gyerekek játékos, interaktív formá-
ban ismerkedhettek meg a roma kul-
túrával, volt tánc, totó, kézmûves fog-
lalkozás, foci, kiállítás, versmondás.
A program zárásaként a tornaterem-
ben bulit szerveztek. Délután rövid
buszos városnézés következett, a vég-
állomás a Citadella volt. Itt már csak a
projektben részt vevô gyerekek voltak
jelen, a késôbbiekben a Wesley Kincsei
diákjai látogattak el Szedresre. A Wes-
ley Kincsei koordináló tanára Turánné
Román Éva Zsuzsanna. 

Április közepén indultak Pécsre a
MÁV-telepi és felsôdobszai gyerekek,
hogy végre megszülessen az a dal, ame-
lyet a budapesti Wesley János Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola és Gim-
názium, a Wesley Abaújkér felsôdob-
szai tagintézménye, a  Bárczay Gábor
Általános Iskola és a pécsi Kovács Béla
Általános Iskola diákjai közösen írtak,
illetve adtak elô Pécsett, a Széchenyi
téren.  A Halló, Lajos! címû rapdal
segítôje Horváth Kristóf, azaz Színész
Bob, aki egyrészt a magyar slam poetry
egyik kiemelkedô alakja, másrészt re-
mek drámapedagógus és Beck Zoltán,
aki a 30Y rockegyüttes alapítója és
énekes-gitárosa, a zenélés mellett a Pé-
csi Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Karán egyetemi adjunktus-
ként a Romológia Tanszéken dolgozik. 

A diákok motiválásában, a szer-
vezésben nagy szerepe van az ese-
ményben részt vevô tanároknak,  ne-
kik köszönhetô, hogy végül összeállt
a dalok szövege és flashmob kereté-
ben elô is adhatták közös szerzemé-
nyüket. 

A pécsi kollégák mellett köszönjük
a Wesley pedagógusainak, Csikós An-
namáriának,  Majsai Virág Eszternek
(Budapest), illetve Fejér Imrének és
Bajzák Mónikának (Felsôdobsza) az
áldozatos munkát.

A dal az alábbi linken hallgatható
meg: https://www.youtube.com/watch
?v=wo0QHHdYCkg, a mai napig mint   -
egy ötezren voltak kíváncsiak az alko-
tásra.     

Létrejött a Wesley (MÁV-telep) és a
Fazekas Gimnázium közötti, az  „Ami
összeköt....” grafitty projekt is. A két-
napos programon az elsô alkalommal a
Fazekas gimnáziumban jártak a gyere-
kek. Ismerkedtek, terveket rajzoltak,
megnézték az iskolát és részt vettek egy
tanórán. Második alkalommal a MÁV-
telepen találkoztak, ahol vegyes csapa-
tokban tolerancia-foglalkozás, majd ko-
moly tervrajzkészítés volt a program,
ezután jött a lényeg, a festés. A falfest-
mények témája – a gyerekek döntése
alapján – a tenger és a sárkányok. Szinte
mindenkinek ez volt az elsô graffiti-
zése. Külön köszönet a projekt mûvé-
szeti vezetôjének, Majsai Virág Eszter-
nek, a MÁV-telepi iskola rajztanárának
és a segítô kollégáknak. 

A program sikere óriási, a gyerekek
a sok tapasztalat mellett rengeteget ta-
nultak egymástól, egymásról. Ez – bí-
zom benne – a felnôttekre is igaz. Az
élmény minden résztvevôben kitöröl-
hetetlen. Ezért iskolánk úgy döntött,
hogy a következô tanévben is folytatni
kívánja a projektet, újabb partnereket
bekapcsolva.

Budapest, 2016. június 11.
LÓNYAI ZSUZSANNA

KÍVÁNCSIAK VAGYUNK 
OLVASÓINK VÉLEMÉNYÉRE!

Észrevételeiket, 
véleményüket, 
gondolataikat 

várjuk akár e-mailen
palotas.katalin1@gmail.com

akár postai úton
1086 Budapest, 
Dankó utca 11.
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PÁLYÁZATI HÍREK

A projekt a legjobb gyakorlatok felkutatására koncentrál, és
egy rehabilitációs és reintegrációs program kifejlesztését tûzi
ki célul, mely a fiatal kábítószer-használókat célozza meg, és
az alábbi célkitûzéseket foglalja magába:

– korai fázisban történô beavatkozás és célzott konfliktus-
deviancia-kutatás megvalósítása az összes olyan helyzetben,
amely elôsegítheti a konfliktus-devianciák kialakulását, be-
leértve a kábítószerekkel való élést és visszaélést, különös fi-
gyelmet szentelve a kiskorúak és családi környezetük globá-
lis helyzetének, valamint tanácsadás nyújtása fiataloknak és
családjaiknak még a különbözô anyagok nem-problematikus
felhasználásának esetében is;

– az egészséges fejlôdés újrakezdési esélyeinek növelése in-
tegrált folyamatok támogatásán keresztül; egy public-pri-
vate partnerség létrehozása, amelynek keretében különleges
és egyedi tapasztalatokkal és készségekkel rendelkezô szak-
emberek, folyamatos párbeszéd és hálózatépítés közepette fej-
tik ki mûködésüket;

– pszichológiai és gazdasági akadályok leküzdése új gya-
korlatok és mûködô folyamatok megvalósításán keresztül,
amely lehetôvé teszi a sérülékeny ka-
maszok és családjaik számára, hogy egy
olyan speciális szolgáltatás elônyeit él-
vezzék, mely nemigen tartozik a ha-
gyományos értelemben vett megelôzô
gondozás körébe.

A projekt prioritása tehát a rehabi-
litáció. A partnerek fô tevékenységei a
két éves munka során a kölcsönös ta-
nulás, a jó gyakorlatok cseréje és az
együttmûködés kultúrájának fejlesz-
tése.

A projekt hosszú távú és globális eredménye egy olyan in-
novatív rehabilitációs és reintegrációs program létrehozása,
mely nemcsak a fiatal kábítószer-használókat mint direkt cél-
csoportot vonja be, hanem családjaikat is, akik fôszerepet ját-
szanak a rehabilitáció és a rehabilitáció utáni idôszak folya-
mataiban, a közösségbôl való kiszakadás elkerülése érdekében.

A projekt kézzel fogható produktumai az alábbiak lesznek:
• Egy kutatási beszámoló, mely az alábbiakat foglalja 
magába: 

• Létezô megoldások adatbázisa, 
• Létezô legjobb gyakorlatok kézikönyve, 
• Szükségletelemzés és szükségletfelmérés beszámoló.
• Egy zsebkönyvben összefoglalt Rehabilitációs 
és Reintegrációs Program,

• Egy Irányelvgyûjtemény multiplikátorok számára

A projektindító partnertalálkozót a koordinátor rendezte
2015. december 15–16-án az olaszországi Bari melletti kis-
városban, Bitontóban. 

ÚJ MAGISZTER | Rehabilitáció új utakon8

Az Oltalom Karitatív Egyesület partneri részvételével a múlt év végén indult a 2 éves ReWIND címû 
projekt („Rehabilitation Way in New Directions” projektazonosító:

JUST/2014/JDRU/AG/DRUG/4000006629). 
Az Európai Unió JUSTICE pályázat keretében az olasz Eughenia Società Cooperativa Sociale szervezet

koordinációjával megvalósuló program további partnerei a görög K.E.D.D.Y. of Evia, 
a spanyol Fundacion Benefico Docente Docete Omnes, a román Asociaţia de Mediere a Conflictelor 
”MISIT”, a portugál Associação Intercultural Amigos da Mobilidade „Mobility Friends” és az osztrák

E.N.T.E.R. GmbH. A projekt teljes költségvetése 335 261,50 euró, melynek 80%-a 
a vissza nem térítendô támogatás, és 20%-a a partnerek által biztosított önrész.

REHABILITÁCIÓ ÚJ UTAKON

Megjegyzés: A projektet az Európai Bizottság támogatta. A közleményben megjelentek nem szükségszerûen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

„Work in progress” – az elsô ReWIND partnertalálkozón Bitontoban
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A partnerek bemutatkozása után a projekt munkatervé-
ben és a feladatok elosztásában, valamint a további partner-
találkozók helyében és idôpontjában történt megállapodás a
program teljes idôtartamára. A minôségi és átláthatósági kri-
tériumok biztosítása érdekében megállapodás született az
egyes munkafázisok monitoringjáról, értékelésérôl és az ered-
mények folyamatos disszeminációjáról.

A projekt jelenlegi fázisában minden partnerországban le-
zajlott a rehabilitációs és reintegrációs szolgáltatás megalkotá-
sát megalapozó többlépcsôs kutatás. A kutatási tervnek meg-
felelôen elsôként a fellelhetô forrásokból rajzolták meg a
kutatók az adott országot meghatározó drogvonatkozású szak-
politikai, jogi keretet, és gyûjtötték össze a drogfogyasztásra és
kezelésre vonatkozó legfontosabb információkat. A kutatás
második fázisában a drogfogyasztásban érintett kliensek részére
nyújtott – prevenciós, ártalomcsökkentô, rehabilitációs – szol-
gáltatások, illetve szolgáltatók adatbázisát építették a kutatók,
valamint jó gyakorlatokat kerestek a drogrehabilitáció terüle-
tén. Ezt követôen került sor minden partnerországban a terep -
munkára, melynek során szociális és egészségügyi szolgáltatók,
valamint fiatal droghasználók és családtagjaik tapasztalatait
gyûjtötték össze kérdôíves módszerrel. 

A hazai kutatást nehezítette, hogy az utóbbi években Ma-
gyarországon nem volt olyan több korcsoportra vonatkozó fel-
mérés, amely a drogfogyasztási szokásokat vizsgálta volna. 
A szakértôi becsléseket alapul véve a magyar fiatalok drogfo-
gyasztásban felülmúlják a nyugat-európai társaikat. Hasonlóan
az európai kontextushoz a szerhasználat egyre fiatalabbakat is
érint, és az európai trendekkel ellentétben nálunk a lányok
sem nagyon maradnak el a fiúktól. A riasztó trendek nem lát-
szanak igazolni a lassan 3 éve hatályba lépett új Büntetô Tör-
vénykönyv, valamint a szintén 2013-tól érvényes Nemzeti
Drogellenes Stratégia hatékonyságát. Vagyis a fiatalokat nem
rettentik el a drogfogyasztástól a szigorúbb büntetések. 

A fiatalok riasztó drogfogyasztási trendjei mögött az olcsón
elérhetô szintetikus kannabinoidok, designer drogok széles
körû elterjedtsége mellett feltételezhetôen szerepet játszik az
iskolai prevenció utóbbi években – bürokratikus okokból –
való visszaszorulása is. Jelenleg az iskolák alig felében része-
sülnek a tanulók drogprevencióban. 

A prevencióval, ártalomcsökkentéssel és rehabilitációval
foglalkozó számos hazai szervezet a fiatalok megváltozott drog-
használati szokásaira hívja fel a figyelmet: „Manapság a kliens,
aki bejön hozzánk, egy 17 éves gyerek féléves vagy maximum
egyéves drogkarrierrel, de teljesen tönkremenve, tönkretett
idegrendszerrel, kiégve és a drog hatására teljesen izolálva.” 

A kutatás során összegyûjtött rizikófaktorok – mint ami-
lyen többek között a biztos családi háttér hiánya; drogfo-
gyasztás, alkoholizmus, pszichiátriai problémák által érintett
családtagok; munkanélküliség; strukturálatlan szabadidô, si-
kertelenség még jól szituált családok esetében is – mellett a
hazai szakértôk kiemelik, hogy a magyar gyerekek egy sajá-
tos alkoholfogyasztási és gyógyszerszedési „kultúrába” nônek
bele, ahol minden helyzetre a „megiszom valamit” vagy a „be-
kapok egy tablettát” a válasz. Ezt a mintázatot ismétlik a
 fiatalok a késôbbiekben az aktuális drog használatával.

A második partnertalálkozót az Oltalom Karitatív Egye-
sület szervezte Budapesten 2016. június 13-14-én. Többek
között ekkor került sor a partnerországok kutatási eredmé-
nyeinek bemutatására.

ZATYKÓ JUDIT, DR. SZALAY ANDRÁS
az Oltalom Karitatív Egyesület munkatársai

PÁLYÁZATI HÍREK
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A ReWIND projekt partnersége a 2015. decemberi projektindító partnertalálkozón, Bitontóban

További információ 
nyerhetô a projekt Facebook-oldaláról: 

https://www.facebook.com/Rewind-174704449595001
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A múlt
Orosházán 1947 óta, több, csaknem 70 éve folyik a gyógypedagógiai nevelés-ok-
tatás. Az elsô idôszakból nem maradt fenn sok irat, de az bizonyos, hogy két ta-
nulócsoport mûködött a városban egy-egy gyógypedagógus vezetésével. A cso-
portokat jobbára „súlyosabb fogyatékossággal rendelkezô” tanulók alkották. Az
iskola helyzete az ezt követô idôkben hol romlott, hol pedig javult. Volt úgy, hogy
7 csoportot is tudtak indítani, de esetenként csupán kettôt. 
Az 1961. évi III. törvény hatására az iskola nevében meg kellett jelennie a ki-

segítô szónak, ez jelezte a normál tantervû iskoláktól különbözôséget. 
Az 1985. évi I. törvény ismét változást hozott az iskola életébe. A nevébôl eltûnt

a kisegítô jelzô, helyette általános iskola lett. Ez a törvény kimondta az iskolák szak-
mai önállóságát, a pedagógusok szakmai szuverenitását, és lehetôvé tette az együtt
nevelést, bár az integráció kifejezést kerülte.
Az 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény igyekszik a nemzetközi elvárásokhoz

igazodni. Megszünteti a „képezhetetlenség” fogalmát, bevezeti a „képzési kötele-
zettséget” a legsúlyosabban fogyatékosok részére. Ennek eredményeként az oros-
házi intézményben is elindul a korai gondozás és a súlyosan-halmozottan fogya-
tékos gyermekek fejlesztô felkészítése.
Az iskola életében a következô jelentôs változást a 2000-es év hozta. Az intéz-

mény az önkormányzat fenntartásában Békés Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény néven szervezôdött újjá. A gyerekek Orosházáról és a kis-
térségbe tartozó településekrôl jártak be az intézménybe, ahol biztosították az óvo-
dai, általános iskolai, speciális szakiskolai ellátásukat. Az óvodában beszédfogya-
tékos, az iskolában nagyrészt enyhe értelmi fogyatékos, ill. integráltan autista,
valamint középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket oktattak és neveltek.
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül gyógypedagógiai tanács -

adással, korai fejlesztéssel és gondozással, logopédiai ellátással, fejlesztô felkészítéssel
foglalkoztak a szakemberek, szakmai segítséget adtak az integrált nevelésben is, biz-
tosították a gyógytestnevelést.
2003-ban az addigi fenntartó Orosházi Önkormányzat átadta az intézményt

fenntartásra a Békés Megyei Önkormányzatnak, 2007-tôl megszûnt az addigi ön-
állósága, mezôkovácsházi székhellyel a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium,
Szakképzô Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium tagintézménye lett.
Ellátták a testi, értelmi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékos-

ság esetén halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztését, oktatását, tehát bôvült az el-
látottak köre, de a szakszolgálati tevékenység elvesztésével a tevékenységi körök csök-

Bemutatkozik
aWESLEY
OKTATÁSI BIRODALOM

WESLEY JÁNOS
Gyógypedagógiai Óvoda, 

Fejlesztô Nevelés-oktatást Végzô Iskola,
Speciális Szakiskola, Orosháza

Rendhagyó történelemóra a helyi 
múzeum igazgatójának irányításával
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kentek. Az iskolába járó gyermekek és szüleik, valamint az ott dolgozók tiltakozása
ellenére az intézményt 2010-ben a Békés Megyei Önkormányzat mint fenntartó,
pénzügyi okokra hivatkozva be szándékozta zárni és a tanulókat a továbbiakban a
magyarbánhegyesi intézményében kívánta ellátni. A Magyar Evangéliumi Testvér-
közösség vállalta az intézmény további mûködtetését, így továbbra is az addigi he-
lyén folytatódhatott a tanítás.

A je l en
2010 szeptemberétôl az orosházi intézmény fenntartója a Magyar Evangéliumi
Testvérközösség (MET), és Wesley János Általános Iskola, Szakiskola, Elôkészítô
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Szakközépiskola néven a szegedi iskola tagin-
tézménye lett a többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. 
Ellátja a sajátos nevelési igényû (elsôsorban tanulásban értelmileg akadályozott

vagy más fogyatékos) gyermekek óvodai és általános iskolai nevelését-oktatását, a
súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztô nevelését-oktatását, elôké-
szítô és szakképzô évfolyamokon biztosítja az általános iskolai tanulmányaikat be-
fejezett tanulók speciális szakiskolai felkészítését.
2014 szeptemberétôl az intézmény önállóvá vált, és Wesley János Gyógypeda-

gógiai Óvoda, Fejlesztô Nevelés-oktatást Végzô Iskola, Speciális Szakiskola néven
folytatja mûködését. 
Alapfeladatunk azoknak a sajátos nevelési igényû gyerekeknek, tanulóknak az óvo-

dai, illetve iskolai ellátása, akik a többi gyermekkel együtt nem foglalkoztathatók. Az
óvodánkba jelenleg 11 kisgyermek jár, fejlesztô-oktató nevelésben pedig 12 tanuló
részesül.  Az általános iskola 1-8. évfolyamára összesen 112 gyermek jár, a speciális
szakiskolai oktatás 9. évfolyamán 13 fô kezdte meg az évet. Tanulóink többsége, 113
fô hátrányos helyzetû, közülük 55-en halmozottan hátrányos helyzetûek.
Iskolánk szeretetteljes, családias légkörével, gyermekközpontú pedagógiájával,

módszertani sokszínûségével, egyénre szabott haladási ütemével, sajátos eszköztá-
rával olyan iskola kíván lenni, ahol a sajátos nevelési igényû (tanulásban akadá-
lyozott, értelmileg akadályozott, súlyos, halmozottan fogyatékos, autista, testi, ér-
zékszervi fogyatékos) gyermekek sikerélményekhez juthatnak úgy, hogy a
képességeikhez és a fejlôdési lehetôségeikhez mérten felállított követelményrend-
szernek eredményesen megfelelnek. 
Célunk minden tanulónknak lehetôséget nyújtani képességeik maximális ki-

bontakoztatására, hogy beilleszkedve a társadalomba boldog aktív és alkotó fel-
nôttekké váljanak. Élményekben gazdag mindennapokat és érzelmekkel teljes
légkört igyekszünk teremteni, ahol megvalósul a tanulás alkotó, felfedezô jellege.
Nálunk az élet színes és változatos. A pezsgô hétköznapokat kiegészítik olyan

rendezvények, mint a minden év szeptemberében megrendezett projekt-hét. Ez egy
tematikus, egész hetet felölelô esemény, ahol minden tanórán az adott témán ke-
resztül történik a tananyag feldolgozása. A hosszú nyári szünet után a közös
munka játékos jellege megkönnyíti tanulóink visszazökkenését a dolgos hétköz-
napokba, valamint az elsô évfolyamos csemetéknek is lehetôséget ad társaik meg-
ismerésére, megkönnyítve a beilleszkedésüket. Áprilisban tartottuk a „Rímek
közt” elnevezésû hagyományos megyei versmondó versenyt, ezen az eseményen sok
iskola – közöttük „többségi” iskolák is – képviseltették magukat. Az iskolai ün-
nepségeket a szülôk számára is elérhetôvé tettük. A gyerekek és pedagógusok kö-
zösen lépnek fel olyan alkalmakkor, mint a karácsonyi vagy éppen a farsangi ün-
nepségek. A családok a rendezvények lebonyolításában tevékenyen részt vesznek.
A tanévet a „Nyárköszöntô Wesley-parti” nevû esemény zárja. Gyerekeink zenés

mûsorszámokkal készülnek erre, de évrôl-évre kibôvül mûsorajánlatunk a helyi „sztá-
rok”, klubok és csoportok fellépéseivel. A partin bárki szabadon részt vehet, nyilvános
rendezvény, az iskola udvarán. Ezzel az a nem titkolt szándékunk, hogy nyissunk a vá-
ros lakossága felé, megismertessük ôket tanulóinkkal, pedagógusainkkal, felhívjuk a fi-
gyelmet közös emberi értékeinkre. Hiszen Nirje* szavaival „nincs kétféle ember, két-
féle életmód, kétféle bánásmód, egyféle van, ami emberhez méltó”.                  

SZIN JÁNOSNÉ

Iskolanap a "Száz év szépség" 
jegyében
Ballagás az iskolánkban
Farsangoltunk
Rendhagyó történelemóra a helyi 
múzeum igazgatójának irányításával

* Bengt Nirje, az értelmi fogyatékosok érdek -
védelmével foglalkozó svéd szervezet elnöke
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NAPSOROLÓ

Június az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, 30 napos. Nevét Junóról, a római istennôrôl kapta, aki
Jupiter felesége volt. A népi kalendárium Szent Iván havának nevezi.

Szent Iván éjszakájának, más néven nyárközép éjszakájának, nyári napfordulónak  a június 23-áról 24-
ére virradó éjszakát nevezik Magyarországon. A nyári napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek
kapcsolódnak, ekkor van az év legrövidebb éjszakája,  a fény és a sötétség váltakozásának mágikus ere-
detet tulajdonítottak. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az
emberek nagy tüzeket raktak, hogy elûzzék a sötétséget.

Mi történt júniusban?
✸ 970 éve született I. László magyar király, aki 1077-tôl 1095-ig uralkodott.
1192-ben avatták szenetté.

✸439 éve született Hollandiában Rubens, aki van Dyckkal a barokk festészet
legjelentôsebb képviselôje. Rubens nemcsak sikeres mûvész volt, hanem a
francia, az angol és a spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban, itá-
liai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját mûhelyét.
Életmûvét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, de festett táj-
képeket és portrékat is. Festményei a barokkra jellemzô mozgalmasságot és ér-
zékiséget tükrözik, színei szinte világítanak.

✸172 éve lôtték le börtöncellájában a 38 éves amerikai Joseph Smith-t,
a mormon egyház megalapítóját. A mormon egyház tagjai számos vallás ele-
meibôl összeálló tanításuk alapján aszkétikus életvitellel készülnek a minden
idôk végén elérkezô újjászületésre. Smith számos hívet gyûjtött maga köré, de
különösen a többnejûség propagálásával kihívta maga ellen a puritán lakosság
haragját. Nem csupán dicsôítette a poligámiát, hanem állítólag saját magának
is 22 felesége és 56 gyereke volt. Közössége az egyetlen volt az amerikai társa-
dalomban, amely indiánbarát politikát folytatott. Amikor különbözô bûncse-
lekmények miatt kiszabott büntetését töltötte a börtönben, a felbôszült nép-
tömeg áldozata lett. Halála után Brigham Young vette át a mormonok vezetését.
A közösséget Utahba vezette és a Nagy-Sóstó partján megalapította Salt Lake
City városát. A nemzetközileg 15 millió tagot számláló egyház Magyarorszá-
gon is jelen van.

✸145 éve a jen a hivatalos fizetôeszköz Japánban.
✸136 éve született Amerikában Helen Keller, az egyetlen vak-süket-
néma írónô, akit a fogyatékos emberek szószólójaként emlegetnek. 23 éves ko-
rában barátai segítségével írta meg és adta ki fôiskolás diákként a  21 éves ko-
ráig tartó életérôl szóló önéletírását. A jószolgálati céllal általa létrehozott
Lions mozgalom 1925-ös, Ohióban megtartott konvencióján felszólította a

Napsoroló

▲ Peter Paul Rubens

▲ Helen Keller
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szervezet tagjait, hogy "legyenek a vakok lovagjai a sötétség elleni kereszteshadjáratban".  Ezen idôponttól a Lions moz-
galom legfôbb célkitûzése a harc a megelôzhetô és visszafordítható vakság ellen lett. Helen Kellert világhírû szerzôként
és szónokként tartja számon az utókor .

✸ 61 éve hagyták el a szovjet csapatok Ausztria területét, ezzel véget ért az ország megszállása.
✸ 26 éve jött létre a két Németország gazdasági egyesülése. 
✸ Immár 13 esztendeje, hogy elindult az országos múzeumi program, a Múzeumok Éjszakája. 2016-ban a Múzeumok
Éjszakájának tematikája a „Hôsök, felfedezôk, újítók” címet viseli, és „fôvárosa” Kecskemét, Katona József szülôvárosa.
A Múzeumok Éjszakáján a látogatók a sok helyszín bármelyikén személyesen is találkozhatnak az ô hôseivel, a felfede-
zôk pedig a látogatók lesznek! „Ahol a Bánk Bán - mint a hazaszeretet üzenete – született, ott minden megtalálható, ami
igazán jó és magyar" – mondta a város polgármestere. Kecskeméten meghirdették az idei Múzeumok Éjszakájához kap-
csolódó szakmai pályázatokat. Ezek arra ösztönöznek, hogy a Múzeumok Éjszakáján részt vevô közgyûjtemények és ki-
állítóterek minél gazdagabb programkínálattal, innovatív kezdeményezéssel és a helyi identitást és kötôdést erôsítô ese-
ménnyel várják a látogatókat 2016. június 25-én délutántól kora hajnalig. 

✸ A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját világszerte évente 1988. június 26 óta, Magyarországon
1997-tôl kezdôdôen tartják meg hivatalosan, ebbôl az alkalomból a szenvedélybetegségek ellen küzdô szervezetek tarta-
nak prevenciós elôadásokat. A nap és az ENSZ 1987-es határozatának egyik fô célja az, hogy az illegális kábítószer-fo-
gyasztást világviszonylatban 50 százalékkal csökkentsék. Mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szere-
ket a világban. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelôs. Az utóbbi évekig Európában a
leggyakrabban használt kábítószerek a kannabisz-származékok voltak, míg napjainkra jelentôsen növekszik a különbözô
szintetikus, részben még legálisnak számító tudatmódosító szerek használata. Magyarországon 1997 óta tartják hivata-
losan a kábítószer elleni küzdelem napját.

✸ 1991. június 30-án fejezôdött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról és az ország visszanyerte ön-
állóságát. Ez a nap lett a Magyar Szabadság Napja. Az esemény emlékére minden év júniusának végén országszerte ren-
dezvényeket tartanak, a fôvárosban Budapesti Búcsú néven.

A Julius Caesarról elnevezett Július az év hetedik hónapja, a népi kalendárium szerint Szent Jakab hava.

Milyen fontosabb események történtek július hónapban?
✸ 1776 óta július 4-én ünneplik a Függetlenség Napját az Amerikai
Egyesült Államokban, ekkor nyilvánították ki az amerikaiak  függetlenségi
nyilatkozattal Nagy-Britanniától elszakadásukat. Felvonulásokkal, grill-part-
ykkal, tûzijátékokkal ünneplik az eseményt.

✸ 1806 júliusában erdélyi arisztokrata családban jött világra Teleki
Blanka,  a magyar nônevelés egyik úttörôje, a nôi egyenjogúság harcos híve.
Bár festészetet és szobrászatot is tanult, késôbbi pályájára a legnagyobb hatással
mégis nagynénje, Brunszvik Teréz, az elsô magyarországi óvodák alapítója volt.
Blanka is a nônevelést választotta hivatásául: 1846-ban magyar tanítási nyelvû
leánynevelô intézetet nyitott Pesten. Ez az iskola számít az elsô olyan ma-
gyarországi leányiskolának, ahol szakszerû oktatás folyt. A szabadságharc bu-
kása után részt vett a forradalmárok rejtegetésében. 1851-ben Bécsben elfog-
ták, és Pestre szállították, itt a haditörvényszék 10 évi várfogságra ítélte,
ahonnan 6 év börtön  után amnesztiával szabadult. Nevét országszerte több
iskola ôrzi.

✸ 1818 júliusában született Semmelweis Ignác orvos, akit az anyák meg-
mentôjeként tartunk számon. Semmelweis azt tapasztalta, hogy a klórvizes kéz-
mosás megszünteti a boncolás utáni hullaszagot, osztályán ezt kötelezôvé tette,
jóllehet a kórokozó baktériumokat még nem ismerte. Megfigyelése szerint a
klórmész a gyermekágyi lázat meg tudja elôzni. Módszerének köszönhetôen ke-
vesebb nô halt meg szülés után, gyermekágyi lázban.  Szélmalomharcot vívott
az akkori orvostársadalom tekintélyes képviselôivel, ragaszkodott a kórtermek
rendszeres takarításához, szellôztetéséhez, napoztatásához és a gyakori ágyhu-
zatcseréhez. A takarékosságból szennyes ágynemû felhúzását elbocsátással bün-
tette. Eljárását mások nem alkalmazták, nem látván be a gyermekágyi láz ma-
gas halálozási száma és a tisztasági intézkedések között ok-okozati összefüggést.
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✸ 1849 júliusában Segesvárnál vereséget szenved Bem tábornok serege
az orosz és az osztrák hadsereggel szemben. A magyarok körülbelül 1200 fôt
veszítettek és legalább 500 fô foglyul esett.

✸ 1872-ben kezdôdött meg a budapest Margit-híd építése. A Margit-híd
a Szent István körutat és a Margit körutat köti össze a Margit-sziget érintésé-
vel. A fôváros második állandó hídjaként 1872 és 1876 között épült, 1876. áp-
rilis 30-án avatták fel. Tervpályázatát 1871-ben írták ki, melyen az elsô díjat
Ernest Goüin francia mérnöknek ítélték. 1944 november 4-én a Pest felôli há-
rom nyílás tartószerkezete felrobbant a délutáni csúcsforgalom idején, sok ál-
dozatot követelve. A budai részeket 1945. január 18-án robbantották fel. A há-
ború utáni újjáépítéskor a félszélességû hidat 1947 ôszén, a teljes hidat pedig
1948 nyarán adták át.

✸ 1883 júliusában Prágában, az Osztrák-Magyar Monarchia fôvárosában
született Franz Kafka, német anyanyelvû zsidóként. Ez az etnikai helyzete
eleve kisebbségre, elszigeteltségre kárhoztatta, amit tovább mélyített, hogy
Kafka a többségükben hivatalnoki és kereskedôi foglalkozású családjától is el-
idegenedett: író lett, holott nem ezt várák tôle. Mûveit német nyelven írta.
Kafka írásai híresek a pszichológiai és fizikai részletességrôl, a rémálmokba il-
lôen kínos helyzetek leírásairól. Leghíresebb novellái : Az átváltozás, Az éhe-
zômûvész, A fegyencgyarmaton, híres regényei pedig  A per, Amerika (az ere-
detihez közelebb álló új fordítás címe Az elkallódott fiú) és A kastély. „Én
intenzíven magamba szívtam annak a kornak minden negatív elemét, amely-
ben éltem”– vallja. Sajátos abszurd humora és a zsidó hagyományokon alapuló
látásmódja a közép-kelet-európai irodalmak képviselôiben folytatódott, és
közvetlenül is nagy hatással volt a francia egzisztencialista irodalom olyan je-
lentôs képviselôire, mint Sartre és Camus.

✸ 1889 júliusában jelent meg a Wall Street Journal angol nyelvû amerikai napilap elsô száma. Az újság, amely
a legnagyobb példányszámú, a legújabb adatok szerint 2,1 milliós példányban kiadott lap az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, különösen nagy hangsúlyt helyez a gazdasági és üzleti hírekre. 

✸1962 júliusában Franciaország elismerte Algéria függetlenségét, ezzel Algéria egy sajátos fejlôdési pályára lépett, amely
ötvözte az arab nacionalizmus és az államszocializmus bizonyos elemeit. Algéria észak-afrikai arab állam, Afrika legnagyobb
területû országa, mintegy negyven millió lakossal. Afrika északnyugati részén fekszik, földközi-tengeri partvonala 1200 km
hosszú. A mediterrán partvidéket a 300–400 km széles, árkokkal, termékeny medencékkel és völgyekkel több párhuzamos
vonulatra osztott Atlasz-hegység választja el a Szaharától. Algériát a franciák 1830-ban kezdték megszállni Franciaország ke-
reskedelmi érdekeinek védelme címén, és véres háborúban foglalták el az algériai partvidéket: az ott élô lakosságnak csaknem
egyharmada pusztult el a harcokban és a civil lakosság ellen tervszerûen elkövetett atrocitásokban. 1834-ben  Algériát francia
birtokká nyilvánították és fôkormányzót neveztek ki az élére. 1870-tôl a franciák nagy létszámú betelepítéssel a partvidék kul-
turális arculatát, etnikai összetételét és birtokviszonyait a bennszülött lakosság számára elônytelenül változtatták meg. A füg-
getlenség deklarálásával az iparban és a mezôgazdaságban jelentôs államosításokra került sor. Az iszlámot Algéria államvallá-
sává tették – ezzel együtt Algéria államvezetése és közigazgatása a világi berendezkedésû arab államokénál lényegében semmivel
sem volt vallásosabb. Az ország a függetlenségét követôen belépett az Arab Ligába és az Afrikai Unióba.

Augusztus az év nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. Nevét a híres római császárról Au-
gustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap – különös módon – a július után szintén 31 napos, annak
köszönhetô, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a Caesarról elnevezett július-
ban van. Szokták még az augusztust kisasszony havának, nyárutónak, az új kenyér havának nevezni.

Milyen fontosabb események történtek augusztusban?
✸ 1946 augusztus 1 óta a magyar forint Magyarország hivatalos fizetôeszköze, valutája.  2008 február 26-tól kez-
dôdôen a forint szabadon lebeg rugalmas árfolyamrendszerben. A forint a középkori Magyar Királyságban és az Oszt-
rák–Magyar Monarchiában is ismert pénznem volt. A második világháború utáni hiperinflációt követôen vezették be a
pengô helyett a mai forintot. Kibocsátásakor még arany alapú pénz volt. A forint váltópénze a fillér, de ez 1999 óta már
nincs forgalomban. A forint Magyarország európai uniós csatlakozása után is megmaradt, várhatóan még sokáig forga-
lomban lesz. Kivonásának idôpontja egyelôre még bizonytalan. 
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✸ Augusztus 2-án emlékezünk meg a roma holokausztról, amelynek so-
rán a több milliós európai cigányság 20-30 százalékát, a megszállt európai or-
szágok cigányságának csaknem felét gyilkolták meg a második világháborúban. 

✸Augusztus 6-án dobták le Hiroshimára az elsô atombombát. Senki sem szá-
molt az atomrobbanások rettenetes pusztításával és velejárójával, a sugárszennye-
zôdéssel. Amikor Truman amerikai elnök értesült róla, hogy Hirosimára atom-
bombát dobtak, fölkiáltott: „Ez a történelem legnagyobb eseménye!” . Az
amerikaiak az atombomba bevetésével akarták rákényszeríteni a japánokat a fel-
tétel nélküli kapitulációra. Hetvenegyezer ember azonnal meghalt, azokat, akik ké-
sôbb haltak meg a sebek, az égések vagy a fehérvérûség következtében, pontosan
nem is számolták össze. A japán katonai vezetés még mindig abban a hitben volt,
hogy az ellenállás folytatása biztosíthatná a tisztes feltételeket a megegyezéshez. Au-
gusztus 9-én ledobták Nagaszakira a következô atombombát, itt nyolcvanezer em-
ber halt meg azonnal, ezek után augusztus 14-én Japán beleegyezett a feltétel nél-
küli kapitulációba. Ugyanezen a napon, augusztus 6-án tartják a nukleáris
fegyverek betiltásáért folyó harc világnapját. A Békevilágtanács elnöksége 1978.
július 13-i moszkvai ülésszakának javaslatára a hirosimai atombomba-támadás év-
fordulóját nyilvánították világnappá. Ezen a napon arra emlékezik a világ, hogy
1945. augusztus 6-án dobták le Hirosimára az amerikaiak az elsô atombombát.
A hivatalos becslések szerint 140 ezren vesztették életüket azonnal vagy néhány hó-
nap leforgása alatt az akkor körülbelül 350 ezer lelket számláló japán városban. A
robbanás körzetében 1,2 kilométeres sugarú körben minden a földdel vált egyen-
lôvé. A hirosimai emlékmûvön több mint 240 ezer név szerepel, a sugárfertôzé-
sek okozta egészségkárosodás ugyanis a mai napig szedi áldozatait. Két éve az öt
nukleáris nagyhatalom – az Egyesült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia,
Franciaország és Kína – nyilatkozatban erôsítette meg eltökéltségét, hogy erôfe-
szítéseket tesz a nukleáris fegyverektôl mentes világ megteremtésére, és tartja ma-
gát a kísérleti atomrobbantásokra kihirdetett moratóriumhoz.

✸ Jeles ünnepünk augusztus 20-án államalapító Szent István király ün-
nepe,  Magyarország nemzeti és állami ünnepe – I. István király szentté ava-
tásának évfordulója. 1083. augusztus 20-án I. László király VII. Gergely pápa
engedélyével, a magyar püspökök, apátok jelenlétében I. István király ezüstlá-
dába zárt ereklyéit nyughelyén, a székesfehérvári bazilikában oltárra emelte, ami
I. István király szentté avatását jelentette. Buda visszavívásának emlékére 1686-
ban XI. Ince pápa katolikus ünnepként határozta meg Szent István napját.  XIV.
Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát és törölte ezt a napot,
mint ünnepet. Mária Terézia magyar királynô azonban 1774-ben ismét elren-
delte a Szent István-nap megtartását, ekkor azonbanmárnemzeti ünnepnek nyil-
vánított  augusztus 20. napját. 1771-ben elôször Bécsbe, majd Budára vitette
Szent István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet azt követôen évrôl-évre
egyházi körmenetben vittek végig a városon a szent király ünnepén. István erek-
lyéjét a legenda szerint az 1083-as szentté emelésekor épen találták a koporsó-
jában, és már az 1222-es Aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét. Való-
színûleg a tatárjárás vagy a török idôk alatt veszett el, késôbb (1590 körül) a
raguzai (dubrovniki) dominikánus kolostorban találtak rá, talán még IV. Béla
vitette oda menekülése során. A Szent Jobbot - amelynek ezüst ereklyetartóját
1862-ben készítették - ma Budapesten a Szent István-bazilikában ôrzik. István
ereklyéjét a Szent Koronával együtt a második világháború végén a nyilasok
Nyugatra szállították. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza
Ausztriából Budapestre, és 1947-ig ismét szereplôje volt a Szent István-napi ün-
nepnek. A Szent Korona csak 1978-ban került vissza az Egyesült Államokból.
A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta ennek meg-
felelôen rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Az elsô szabad választáson lét-
rejött Országgyûlés 1991. március 5-i döntése a nemzeti ünnepek - március 15.,
augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját emelte a Magyar Köz-
társaság hivatalos állami ünnepe rangjára.
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A következôkben tájékoztatást adunk arról, hogyan építhetjük meg 
a magaságyat és milyen kiegészítô berendezéseket szerezzünk be. 

A magaságyat ôsszel vagy tavasszal készítsük el. Az ôszi építés azért elônyösebb, mert a magvetésig a ta-
laj némileg megülepszik, és tavasszal a lesüllyedt talajt a szükséges mértékben pótolhatjuk.

A magaságy szélessége 120 cm, a keret magassága pedig 80 cm legyen. Ezt két oldalról kényelme-
sen lehet mûvelni, hiszen 60-70 cm-re a felnôtt ember könnyen be tud nyúlni, Keskenyebb ágyat csak
akkor indokolt készíteni, ha a helyi körülmények miatt a magaságy csak az egyik oldalról kezelhetô (pél-
dául a másik oldalon fal, kerítés vagy sövény van). 

A magasság hossza tetszôleges, de azért 6 méternél hosszabb ágy készítése nem látszik elônyösnek,
mert ez a kezelést és az öntözést megnehezíti.

Természetes talajon a munka a kijelölt helyen a talaj felsô 25 cm-es (egy ásónyomnyi) rétegének ki-
emelésével kezdôdik. A kitermelt földmennyiséget a magaságy mellett deponáljuk. A gödör aljába ez-
után mûanyag hálót, ennek hiányában dróthálót fektetünk le oly módon, hogy a háló az egész gödröt
– a gödör falát is! – kibélelje. Erre azért van szükség, hogy megakadályozzuk a vaknodokok és a mezei
egerek behatolását. A háló lyukbôsége ne legyen 6-8 mm-nél nagyobb. 

Ezután következik a szerves anyagok beterítése. Ennek az a lényege, hogy a legnehezebben bomló,
korhadó anyagok alulra kerüljenek, majd az e fölött lévô rétegek egyre gyorsabban bomló, korhadó anya-
gokból álljanak. Voltaképpen ez az élettani magyarázata a magaságynak, hiszen a fokozatosan elbomló
szerves anyagokból szén-dioxid szabadul fel, ami elôsegíti a növények asszimilációs tevékenységét, a bom-
lás nyomán keletkezett hô pedig átmelegíti a gyökerek által behálózott talajréteget, és meggyorsítja a ma-
gok csírázását, valamint a gyökerek és a föld feletti részek vegetatív fejlôdését. 

AZ ELSÔ RÉTEG 
Ez a tömör állapotában 20 cm vastagságú réteg a leghosszabb idô alatt elbomló, cellulózban gazdag
anyagokból áll. Ehhez célszerû egész évben gyûjteni a gyümölcsfák koronájának ritkításából, a dísz-
fák és cserjék metszésébôl származó gallyakat és vesszôket, a szôlôvenyigét, kukorica- és napraforgó-
szárat, nádtörmeléket, amelyeket ajánlatos 5-10 cm-es darabokra felaprítani, hogy a réteg könnyeb-
ben tömöríthetô legyen. Abban az esetben, ha a magaságy helyén lévô talajréteg kiemelésekor a
földben több cserebogárpajort találunk, célszerû talajfertôtlenítô szert kiszórni.

A réteg elhelyezése és elegyengetése után az anyagot alaposan tapossuk meg.

Bálint gazda azt tanácsolja a tanároknak, 
az iskolásoknak, hogy létesítsünk magaságyat!
A magaságy a mini édenkert – vallja közel 
négy évtizedes tapasztalatai alapján.

Sokan vannak, akik a kertészkedést nagyon egyszerû, könnyen elsajátítható hobbinak tartják,
holott a kert valójában nagyon bonyolult, sok közgazdasági és élettani összefüggést rejtô, 
és nem csupán fizikai, hanem szellemi erôkifejtést igénylô tevékenység is – vallja dr. Bálint
György, a mindnyájunk által sokra értékelt, köztiszteletnek örvendô Bálint gazda.
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A MÁSODIK RÉTEG
Ez a 20 cm vastagságú réteg ugyancsak lassan bomló anya-
gokból áll. Korhadása közben felmelegszik, és hôt juttat a fe-
lette levô talajrétegbe. Ide kerülhetnek a nyári szerves hulla-
dékok, például a bab és a borsó, valamint a burgonya, a
napraforgó, a kukorica szára, nádtörmelék, a kipréselt, kifô-
zött szôlôtörköly, az évelô virágok levágott szára, szalma, az
állatok takarmányozására valamilyen okból már nem alkalmas
széna és a nyers, éretlen komposzt.

Ezt a réteget is alaposan meg kell tiporni, és ha nagyon szá-
raz volna, akkor meg kell öntözni.

A HARMADIK RÉTEG
Ez a 25-30 cm vastagságú réteg könnyebben korhadó,
részben már elbomlott anyagokból tevôdik össze. Ha mó-
dunk van rá, akkor a telek közelében valamilyen parlag-
területen szedjünk fel gyeptéglákat. Éles ásóval tégla nagy-
ságú darabokat vágunk a természetes gyepbôl, és ezt
lapáttal kiemeljük. A gyeptéglák kb. 15 cm vastagságúak
lesznek. Ezeket a gyepes felületükkel lefelé rakjuk rá a
második rétegre.

Kiegészíthetjük a harmadik réteget még egy 15 cm vas-
tagságú réteggel, amelyet lekaszált fûbôl, lehullott lombból,
érett komposztból keverünk össze. Minél többféle anyag-
ból van, annál nagyobb a valószínûsége, hogy a magaságy-
ban minden termesztett növény megtalálja a maga opti-
mális növekedéséhez, fejlôdéséhez szükséges valamennyi
tápanyagot.

Ennek a rétegnek a kialakításához nagyon jól megfelel a
fenyôkéreg. Ebbôl a hulladék anyagból országunkban több
millió köbméter halmozódott fel az importált fenyôrönkök
kérgezése során. Viszonylag könnyen humifikálódik, és be-
lôle megközelítôleg semleges kémhatású talaj képzôdik. A fe-
nyôkéreg talajtakarásra is kiválóan alkalmas, mert megôrzi az
alat ta lévô talajréteg nedvességét, megakadályozza a gyomo -
so dá sát, és tápanyagot is ad át a növényeknek. Kiváló tu laj-
donsága, hogy száraz és nedves állapotban egyaránt jól jár-
ható, nem porzik, és nem piszkolja a lábbelit.

A NEGYEDIK RÉTEG
Ez a réteg már olyan szerves anyagokból áll, amelyekbe a mé-
lyebben gyökerezô növények gyökerei is behatolnak, és be-
lôlük táplálkozhatnak.

Aki olyan szerencsés körülmények között kertészkedik.
hogy módja van istállótrágyát beszerezni, az a legjobban te-
szi, ha szalmás szarvasmarhatrágyából alakítja ki ezt a réte-
get.

Igen jó és a naturális gazdálkodás követelményeinek meg-
felelô anyag erre a célra az érett komposzt, amelyet 10%-os
arányban össze lehet keverni baromfi-, házinyúl- vagy galam b -
trágyával, illetve istállótrágyával is.

A komposztot a kertben keletkezett szerves hulladékokból
állítjuk elô. Erre a célra a kert egyik félreesô, lehetôlség sze-
rint félárnyékos zugában jelöljünk ki helyet, ahol a hulladé-
kokat kazalba halmozzuk össze. A kazal szélessége másfél
méter, magassága 20-150 cm legyen. A kazal hossza attól
függ, hogy mennyi szerves hulladékunk gyûlik össze.

A tetejét, ha a szükséges magasságot elérte, tenyérnyi föld-
réteggel takarjuk. Ebbe akár valamilyen nagy levelû zöldség-
félét (tököt, dinnyét) is ültethetünk, hogy a kazal által elfog-
lalt helyet is hasznosítsuk. 

Késô ôsszel, amikor már több idônk van, a komposztka-
zal anyagát átforgatjuk, meglevegôztetjük. Ezzel az oxigén je-
lenlétében szaporodó mikroorganizmusoknak kedvezünk, és
elôsegítjük a korhadás folyamatát. Még egy tavaszi forgatást
beütemezve a szerves hulladékokból másfél év alatt érett
komposzt képzôdik.   

Az érett komposzt barna színû, homogén, szagtalan (vagy
kellemesen földszagú), könnyen kiszórható, jól lapátolható.
Tartalmazza mindazokat a tápanyagokat (makro- és mikro-
elemeket), amelyekre a termesztett növényeknek szükségük
van. Kiválóan alkalmas a kertek talajának trágyázására, a ta-
laj termékenységének javítására.

Mibôl készülhet a komposzt? Minden elbomlásra képes
szerves hulladékból, ilyen a bab, a borsó, a burgonya szára, a
lekaszált fû, az érett magokat nem tartalmazó gyomok, a
szôlôtörköly, a fatüzelésû kályhák hamuja. Ne kerüljön a ko-
posztba kô, építési törmelék, salak, üvegtörmelék, konzerv-
doboz, mivel nem korhadnak el, a diófák és a vadgesztenye-
fák levele, ezek ugyanis csökkentik a talaj termôképességét, de
ugyanúgy beteg növényi részeket se tegyünk  a komposztba,
megfertôzhetik a növényeket. 

AZ ÖTÖDIK RÉTEG
Ez a felsô, 20 cm vastagságú termôréteg, a magaságy helyé-
rôl kitermelt talaj, amelyet jó minôségû kerti földdel keverünk
össze, ebbe nô bele a termesztett zöldségfélék gyökérzetének
a zöme.

Arra kell törekedni, hogy a felsô talajréteg fizikai, kémiai
és biológiai állapota optimális legyen.

A talaj fizikai szerkezete akkor megfelelô, ha tartós, apró
morzsákból áll, ennek következtében a vizet jól tárolja, de vi-
szonylag könnyen átereszti a fölösleges vízmennyiséget. Benne
elegendô levegô van a gyökerek élettevékenységéhez, és a
növényeket bôségesen ellátja tápanyagokkal. 

A jó termôtalaj a tápanayagot felvehetô formában tartal-
mazza. Nagyon fontos a talaj kémhatása. A magaságyban ter-
melendô növények többsége a semleges vagy az enyhén sa-
vanyú kémhatású talajokban fejlôdnek jól, ezért a túlságosan
lúgos vagy pedig túlságosan savanyú termôrétegbe talajjavító
anyagokat kell keverni.

A talaj biológiai állapota akkor kedvezô, ha benne az élet-
tani folyamatok erôteljesen zajlanak le, sok benne a mikro-
organizmus.

Számolni kell azzal, hogy a magaságy talajtömege a vege-
tációs idô alatt tömörödik, és emiatt megsüllyed. Ez termé-
szetes jelenség, fôleg az elsô és a második réteg korhadása kö-
vetkeztében áll elô. Ezért nagyon fontos, hogy ezt a két
réteget a berakás után tiprással alaposan tömörítsük, az ötö-
dik, felsô réteget pedig egészen a keret pereméig töltsük fel.
Ha ôsszel készítjük a magaságyat, akkor a földet egy kissé pú-
posan rakjuk bele, és tavasszal, a felsô réteg elmunkálásakor,
illetve a vetés és a palántázás megkezdése elôtt pótoljuk a meg-
süppedt talajt.
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Isztambulban született. Szülei örmények voltak és keresztények, az elsô világháború
utáni török mészárlások elôl menekültek Budapestre. Édesapja rövid idô múlva el-
hagyta a családot, édesanyja nôi szabóként tartotta fenn magukat, nagyon nehezen.
A jómódú, elit körnek végzett munkája során szerzett összeköttetéseivel el tudta
intézni, hogy fia bekerüljön Budapest egyik elit gimnáziumába, a Trefort utcai gim-
náziumba. Egyszerû, szegény családok gyerekei nemigen járhattak ebbe a ginm-
náziumba, osztálytársait, Weiss Manfréd és Albrecht fôherceg fiait luxusautók
hozták-vitték az iskolába. Ara Jeretzian sport vonalon ért el sikereket, ô volt az
iskola legjobb sportolója és ez adta meg azt a tekintélyt, amely valamennyire el-
lensúlyozta a vagyoni különbségeket. 

Érettségije után, az 1930-as évek elején megismerkedett az erôsödô nemzeti szo-
cialista mozgalmak jelszavaival, mint „ a munkaállam, a mindenki a tehetsége sz-
erint, a testvériség, az elôjogok megszüntetése” . Átérezve és elfogadva az
elképzeléseket, belépett a Nyilaskeresztes Párt ifjúsági szervezetébe. 1937-38-ban
már a szervezet országos vezetôje volt, munkatársaival együtt a nemzeti szocializ-
mussal szimpatizáló magyar ifjúság szervezése volt a céljuk és feladatuk. Mozgal-
muk, a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom Ifjúsági Szervezete, elsôsorban
az egyetemisták körében toborzott tagokat. A mozgalom taglétszáma és jelentôsége
rohamosan nôtt, az ország különbözô pontjain 1600 különbözô ifjúsági szervezet
mûködött. Valamennyien egyetértettek abban, hogy a szervezetnek saját magának
kell programot kialakítani,  jelszavuknak: „emberibbé emberré és magyarabb
magyarrá” válásának megfelelôen.

Hamarosan azonban a vezetôségben elvi problémák alakultak ki: nem egyeztek
meg a szervezési feladatokban, de fôként a zsidókérdésben képviselt álláspontban
sem. Jereztian szerint a zsidó túlsúlyt a gazdasági életben nem azzal kell megoldani,
hogy betörik néhány zsidó tulajdonú üzlet kirakatát, sokkal inkább úgy, hogy az
ifjúság elsajátítja és felhasználja az elért sikerek módszereit. Az elvek külön-
bözôsége miatt függetleníteni szerették volna magukat a párt vezetôségétôl, ehhez

Egy örmény, aki nyilas volt:

A védett ház története

Ki volt  Ara Jeretzian? 

ARA JERETZIAN

Hamisított igazolvány

A Zichy utca 1., ahol a kóház mûködött

Feleségével és gyermekeivel

Képek: auroraprize.com, http://db.yadvashem.org
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viszont nem járultak hozzá, így Ara Jeretzian leköszönt. A
párt néhány nap múlva kizárta ôt is, és a hozzá csatlakozókat
is a mozgalomból.

1944 október 16-án megalakult Magyarország egyetlen
hungarista kormánya, a Nemzeti Összefogás Kormánya,
amely német segítséggel átvette a hatalmat.

Ekkor hangzott el Szálasi Ferenc hadparancsa a rádióban,
lehetett tudni, hogy ez elsôrorban a zsidók felszámolását je-
lenti. 

„A személyes kapcsolatokon túl élt bennem a vágy az
üldözöttekkel együttérzésre  és segítésükre. Pontosan
éreztem az üldözöttek borzalmas helyzetét, kiszolgáltatott
tehetetlenségüket, mert örmény fajtám ugyanilyen rém-
ségeket élt át és szüleim is hasonló borzalmak elôl menekül-
tek el otthonukból, minden értéküket hátrahagyva, az
életüket mentve.

Szinte magam elôtt láttam a lezárt házakban remegô, bi-
zonytalanságban meghúzódó embereket, akik tehetlen
rémületben várják, mikor jön értük valamilyen nyilas alaku-
lat, hogy korra ée nemre való tekintet nélkül elhurcolja ôket
a halálnál is borzalmasabb bizonytalanságba.

Elhatároztam, hogy bármi áron, de segítem ôket. Egyedül
vagyok és gyenge ahhoz, hogy az eseményeket megváltiztas-
sam, de akin lehet, segíteni fogok” – vallja könyvében, a
Védett házban Ara Jeretzian. 

Budapest VI. kerületének polgári védelmi parancsnokaként
kapcsolatai és hamisított papírok segítségével az ötemeletes,
a Haas és Czjek porcelán üzletnek is helyet adó Zrínyi utca 1.
számú házat sikerült a svéd követség védelme alatt álló védett
házzá nyilváníttatni. Itt kezdôdött el a házban lakó zsidó or-
vosokkal a kórház szervezése és az orvosi munka.  A lakók az
elsô és a második emeletrôl kiköltöztek és a felsôbb
emeleteken zsúfolódtak össze, sokan a pincében lévô rak-
tárakban találtak menedéket. Jeretzian engedélyeket, ok-
mányokat, bélyegzôket hamisított, ezek segítségével orvosi fel-
szereléseket és gyógyszert szerzett be. Az ebben a kórházban
tevékenykedô 40 zsidó orvosnak és családtagjainak élete kock-
áztatásával szerzett hamis papírokat. A komoly képzettségû,
neves zsidó orvosok segítségével a nyilas terror alatt színvon-
alas orvosi munka folyt a kórházzá alakított házban.

Sikerült körülbelül 400 zsidô életét megmenteni. A saját
életét nem féltette.

Jeretziant 1945-ben a szovjet titkosszolgálat letartóztatta
és alaptalannak bizonyult vádakkal ugyan, de fél évig fogva
tartotta. A hatvanas évektôl kezdve Bécsben élt és 91 évesen,
2010-ben ott is halt meg.

Az általa megmentettek a háborút követôen kérték, hogy
hivatalosan is ismerjék el hôsiességét. Kérésük teljesítésére
1981-ig várni kellett, ekkor adományozta neki a Jed Vasem
a Világ Igaza kitüntetést.  

PALOTÁS KATALIN
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A versenyeken részvétel, a tudás megméretése már régóta az oktatás és a fejlesztô
pedagógia módszerei közé tartozik. Tanulóink hátrányos helyzetétôl függetlenül a
tanult ismeretanyag és gyakorlati alkalmazásának egyik legjobb kontrollálási eszköze.

2016 áprilisában iskolánkénti versenyek zajlottak 3 kategóriában: grafika, szö-
vegszerkesztés, prezentáció.

Az iskolákban mindhárom kategóriában versenyeztek a diákok, és az elküldött
versenyfeladataikat értékelve kerültek be a döntôbe:

Abaújkérrôl 2 tanuló
Felsôdobszáról 2 tanuló
Szegedrôl 3 tanuló
Gyürérôl 2 tanuló
Kincseibôl 2 tanuló
MÁV-teleprôl 3 tanuló
Az informatikai verseny jó hangulatban, 2016. május 23-án került megrende-

zésre Gyûrén, ahol megfelelô kapacitású gépeket biztosítottak a versenyhez. 
Külön köszönetünket fejezzük ki a gyürei iskola vezetôségének a színvonalas

helyszín megteremtéséért és a diákok csodálatos ellátásáért.
Mindhárom kategóriában született I. helyezett, akiket nagyobb ajándékkal, a

II. helyezettet kisebb ajándékkal jutalmaztuk.
A verseny értékelése:
A legtöbb iskolában a meglévô gépek lehetôségeit kihasználva az alapismerete-

ket, az alapalkalmazásokat megtanítják kisebb-nagyobb hiányossággal, DE:
A tanulók az összetettebb, komplex feladatoknál elakadnak, és sajnos, szöveg -

értési gondjaik vannak. Tudom, ez az informatika oktatásában általános probléma,
de szeretném felhívni erre a tényre pedagógusaink figyelmét.                TEVAN ILDIKÓ

WESLEY INFORMATIKAI VERSENY

INFORMATIKAI VERSENY 
a 2015/16-os tanévben 
a Wesley közoktatási 
intézményekben

ÚJ MAGISZTER | Wesley informatikai verseny20

oroshaza:Layout 1  8/7/16  1:12 PM  Page 8



66 éves korában meghalt Esterházy Péter.
Van pillanat, amikor egy nemzedék, sôt, egy kultúra hal meg egyetlen ember halálával – írja Esterházy Péter
halálhírére reagálva a barát, Lengyel László.

Nevezetes család örököseként, híres-nevezetes arisztokraták sarjaként jött világra. A családot az ötvenes évek
elején kitelepítették, a néhány éves kitelepítés maradandó emlék maradt a családnak – nagyregénye, a Har-
monia Caelestis, majd a sokkal késôbb megírt Egyszerû történet vesszô száz oldal is errôl az élményrôl szól. A
nagyregény kiegészítô köteteként a Javított kiadás szembesítés az édesapja ügynökmúltjával. 

Az 1979-ben megjelent Termelési-regény már teljesen mutatja az Esterházy-próza jellemzôit, a nyelvjáté-
kokat, az iróniát, a valóság és a fikció közötti határ elmosódását. A könyv nagy siker lett és egyszer és min-
denkorra  kijelölte Esterházy Péter helyét a magyar irodalomban.

A szintén nagy sikert aratott Bevezetés a szépirodalomba gyûjteményes kötetet sokan Esterházy Péter fô mûvé-
nek tartják. A kötetben különféle mûfajú írások találhatók, a képregénytôl a drámán át a kisregényig.

Család, történelem, politika, foci és persze mindenek elôtt az irodalom – egészen tavalyig ezek voltak Es-
terházy kedvenc témái. Aztán 2015-ben sajnos új szereplôvel bôvült a témák sora.

Esterházy elôször tavaly ôsszel, a göteborgi könyvvásár kapcsán beszélt nyílt levelében betegségérôl a nagy-
közönségnek:

Errôl sokat tudnék beszélni, a varázsról, a titokról. És milyen lelkesen, ihletetten. Hiszen ez tölti be az életem.
(Zárójel. Ez kicsit megváltozott, ezért is nem vagyok személyesen jelen, most igyekszik más betölteni az életem, de
így meg a hasnyálmirigyrákról tudnék lelkesen és ihletetten beszélni, amitôl ugyan most megkímélem a tisztelt pub-
likumot, de ne reménykedjen, elôbb-utóbb hosszabban is szólok róla, I am afraid.)

A betegség a fôszereplôje a Szûts Miklós festményeihez írt, a 2016-ban megjelent Bûnös-nek, ebben már
beszél az íráshoz és a betegséghez való viszonyáról is.

A 87. Ünnepi Könyvhetet Esterházy Péter nyitotta meg. A Vörösmarty téren tartott, Dés László által kísért
ünnepi beszédében a könyvek és az olvasás fontosságáról szólt. 

A könyvhétre megjelent Hasnyálmirigynapló kérdése: mit lehet tenni, ha a test, amely addig mindenestül a mun-
kát szolgálta, egyszerre az írás ellen fordul? Mi történik, amikor a halálos betegség mindennapi gyakorlattá válik? 

A szó szoros értelmében utolsó erejével több alkalommal hosszú órákig dedikálta a könyvet.

Temetésén Várszegi Asztrik püspök és fôapát búcsúztatta, azt hangsúlyozva, hogy örökségét meg kell ismer-
nünk, fel kell fedeznünk és élnünk kell belôle. A magyar fiatalság úgy gyászolhatja Esterházy Pétert, hogy fel-
olvas mûveibôl, és mûveiben forrást talál jelenéhez és jövôjéhez.

Mindannyian gyászolunk, mert szerettük ôt, de gyászunk nem reménytelen. Arra gondolok, hogy nem magunkat kell
gyászolnunk, hanem ôt kell megköszönnünk a Teremtônek. A történetnek nincs vége, most kezdôdik – mondta a fôapát.

Esterházy Péter
(1950–2016)

MEGEMLÉKEZÉS

ÚJ MAGISZTER | Esterházy Péter 21

A 
ké

p 
fo

rr
ás

a:
 C

si
gó

 L
ás

zl
ó 

fo
tó

m
ûv

és
z 

- 
K

ör
ké

p 
an

to
ló

gi
a-

so
ro

za
t, 

C
C

 B
Y-

SA
 3

.0
, h

tt
ps

:/
/h

u.
w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

/w
/in

de
x.

ph
p?

cu
ri

d=
13

71
11

8

oroshaza:Layout 1  8/7/16  1:12 PM  Page 9



ÚJ MAGISZTER | Könyv22

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Az Ünnepi Könyvhét szerves része a Gyermek-
könyvnapok rendezvénysorozata, a gyermekek és a
 fiatalok számára készült újdonságokkal. A könyvhét bu-
dapesti és vidéki helyszínein külön programsorozato-
kon vehettek részt a gyerekek.
A könyvheti esemény prospektusában külön, hang-

súlyosan szerepelnek a programajánlatok és a gyer-
mek- és ifjúsági kiadványok. A bôséges kínálat miatt
nagyon nehéz feladat a megjelent gyermek- és ifjúsági
könyvek, a kamaszkrimik, az ifjúsági antológiák között
válogatni.

A Manó könyvek sorozatá-
ban jelent meg Király Le-
vente könyve: Van egy
kutyánk...

Ez a könyv tele van ku-
tyákkal, nem is akármilye-
nekkel! Van például egy
skót juhász, aki pulcsit hor-
gol magának; egy yorkie,
akinek a kedvence a meggy;
no meg egy bernáthegyi, aki
eladó egy hordóboltban. A
könyvben sok jó kutyás verset találunk, emiatt kutyá-
soknak, gyerekeseknek, vagy csak kutyás verseket ked-
velôknek egyaránt szórakoztató lehet.

Lackfi János kötete, a Robban az iskola humoros,
ôszinte vallomás a mai kamaszos gyerekek és a gyere-
kes kamaszok életérôl,
problémáiról, az ôket kö-
rülvevô komolykodó fel-
nôttekrôl. A versekbôl
akár tananyag is készül-
het az általános iskolától
a gimnáziumig.

A Csimota Kiadó gondozásában jelent meg Kollár
Árpád könyve:  A Völgy, írta Tárkony.
A Völgyben él Tárkony, a nemköltô költô, aki másra

sem vágyik, mint világhírre, na meg hogy egyszer végre
tényleg kialudhassa magát. Az alvás már egészen jól megy,
ám a világhír még várat magára. Szerencsére rengeteg ba-

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

A budapesti Vörösmarty téren került sor  június
9-én a 87. Ünnepi Könyvhét megnyitójára. Az
eseményt Supka Géza irodalomtörténész kez-
deményezésére 1929 óta rendezik meg.

A nyolc és fél évtizedes hagyománynak meg-
felelôen a könyvhét elsôsorban a kortárs ma-
gyar irodalom közreadásának ünnepe, ame-
lyet a  Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk  Egyesülése
szervezett.

A június 13-ig tartó eseménysorozaton a Vö-
rösmarty téren több mint ezer szerzô dedikált,
és több mint 200 kiadó kínálatából válogathat-
tak az olvasók.

A budapesti helyszín mellett 80 vidéki helyen
tartották meg a könyvünnepet.

Szegeden a Somogyi-könyvtár immár kilen-
cedik alkalommal szervezte meg 28 könyvki-
adó és 80 szerzô részvételével az országos
könyvünnep mintegy 147 programját.

Salgótarjánban a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár igazgatója és Salgótarján Megyei
Jogú Város alpolgármestere köszöntötte a
megnyitón megjelenteket.

Nyíregyházán, a Megyei Könyvtár elôtti Kos-
suth téren Darvasi László író ünnepi megnyitó
beszédével indult a színes eseménysorozat.

Gyula városa ebben az évben az ünnepi prog-
ramok kiemelt helyszíneként író-olvasó talál-
kozókat, könyvbemutatókat, felolvasóesteket
szervezett.

Székesfehérvár is csatlakozott az Ünnepi
Könyvhét országos rendezvénysorozatához.
Bemutatók, koncertek, gyerekprogramok, be-
szélgetések, dedikálások tették emlékezetessé
ezt a hetet.

ÜNNEPI 
KÖNYVHÉT
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rátja van – például Lajos, a min-
denes meg Hentes Kopasz, a két-
jobblábas balhátvéd, és ott van
még az ellenségre lekváros pala-
csintával rontó Oregán is –, akik
mind segítenek Tárkonynak a vi-
lághíresítésben. Kollár Árpád
Tárkony-meséit Nagy Norbert
rajzai keltették életre. 

Kôrösi Zoltán: Ami a szí-
vedet brummja... címû
könyve a medvékrôl szól.

A medvék sokfélék lehet-
nek – van közöttük barna, ör-
vös, selyembundás és lobon-
cos –, ám bárhogy is nézzenek
ki, belül medve mindegyik. A
kötet medverseiben a mackók
sokszor olyanok, mint a gyere-

kek: szanaszét hagyják a zoknijaikat, szívesen ölelgetik
a kiskutyákat, néha küszködnek a cipôjük befûzésével,
és bizony az is elôfordul, hogy kicsit félnek a sötétben. 

Jelen! címmel kortárs ifjúsági novellákat válogatott
Dávid Ádám és Gaborják Ádám. 
Szerelmes vámpírok és az elnyomás ellen küzdô

 kamaszok helyett az itt és most világába visz a Móra
Könyvkiadó és a József Attila Kör Ifjúsági antológiája. A
díszletek és a helyszínek is-
merôsek, függetlenül attól,
hogy egy iskolai öltözôben,
egy balul sikerült matek -
órán, vagy éppen egy lon-
doni albérletben ját  -
szódnak a történetek. És is-
merôsek maguk a szereplôk
is, akik olyan, mindenki ál-
tal jól ismert problémák-
kal küzdenek, amelyeket
csak a kívülállók nevezhet-
nek átlagosnak.  

Winkler Róbert Nagy-
 városi természetbúvár
könyve olvasásakor rájö-
vünk,  közvetlen környeze-
tünk tele van izgalmasabb-
nál izgalmasabb állatokkal,
legfeljebb nem vesszük észre

ôket, pedig ahogy Winkler Róbert is írja az elôszóban,
ha tudjuk, hogy mire kell figyelnünk, akkor „tíz perc
ácsorgás a buszmegállóban is tartogathat olyan zooló-
giai élményeket, mint egy afrikai szafari”.

A Tilos az Á könyvek sorozatában jelent meg Mészá-
ros Dorka: Én vagy senki regénye. 711 – mind-
össze ennyi a titokzatos üzenet, amelyet tizenegy ka-
masz kap meg egy kisvárosban. A rejtélyes számok
július 11-én nyernek értel-
met, ezen a napon ugyanis
valaki meg akarja mérgezni
ôket. Hárman meghalnak.
Az életben maradt fiatalok el-
határozzák, hogy nem hagy-
ják annyiban a dolgot, saját
kezükbe veszik a nyomozást,
és megpróbálják kideríteni,
ki állhat a gyilkosságok hát-
terében.  

Csak idô kérdése volt,
mikor születik gyerek-
könyv minden idôk leg-
híresebb magyar focistá-
járól. Kemény Kristóf
könyve: a  Puskás Öcsi
– A külvárosi vagány
hihetetlen kalandjai
a világhírû focista gye-
rekkorára koncentrál,
egészen pontosan a sze-

rény kezdetekre, ahol a kispesti csapatban focizó apuka
a kötélen száradó harisnyából készít rongylabdát a fiá-
nak, és ahol még egy kis lázas betegség sem tartja vissza
a fiút attól, hogy kiszökjön a grundra focizni.

5 évestôl 11 éves korig ajánl-
ható a Matek mindenhol
összeállítás. A HVG kiadó
 jelentette meg ezt a könyvet,
amely a matematikát élve -
zetessé szeretné tenni. 101
trükk, játékok és feladványok
segítségével ez sikerül is.
A játékoknál életkormu-

tató jelzi, hogy melyik kor -
osztállyal mûködik a legjobban, de a legtöbbjük köny-
nyen alakítható a gyermek tudása és hajlandósága
szerint. 
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Ámosz Oz a legismertebb kortárs izraeli író, a mûveit ed-
dig 40 nyelvre fordították le. A Nobel-díjas Isaac Singer
a „legizraelibb írónak” nevezte. Évek óta az irodalmi No-
bel-díj egyik legfôbb esélyeseként emlegetik. 2010-ben a
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégeként
Budapesten nyilatkozta: „Ha nem kapom meg a Nobel-
díjat, akkor is boldog és kiegyensúlyozott emberként ha-
lok meg.” 
Legutóbbi regénye, a Júdás, 2014-ben jelent meg hé-

berül, majd egy évvel késôbb a szerzô elnyerte a német
Nemzetközi Irodalmi Díjat. 
Ahogy kritikusai megfogal-

mazzák, a Júdás tipikus Oz-
regény: érett, intelligens, bölcs,
felkészült, alapos és elgondol-
kodtató történet, amiben az
író a szereplôinek hányatott
élettörténetét és személyes kál-
váriáját árnyalva eltérô nézô-
pontokból ábrázolja Izrael és
Palesztina bel- és külpolitiká-
jának viharos eseményeit.

1962-ben nagy sikert aratott a Goncourt-díjas író, Robert
Merle A sziget címû regénye. A regényben hatásos mó-
don keveredik a fikció a valósággal. Megtörtént eseményt

vett alapul, amelynek aztán a
legfontosabb momentumait
felhasználva bontotta ki a
messzi, óceániai szigeten le-
zajló, kitalált történetet.
Merle ma is elevenbe vágó

regénye egyrészt izgalmas ka-
landregény, másrészt egy fel-
kavaró és komor látomás,
amely érzékletesen mutat rá a
faji elôítéletek borzalmas kö-
vetkezményeire. 

Ajánlunk egy litván írónôt,
Giedra Radvilaviciütét, aki-
nek keleti túlélési stratégiáit és
bensôséges lázálmait érdemes
megismernie a magyar olva-
sónak is. Az írónô se mûfajá-
ban, se történeteiben nem ha-
lad a kijelölt csapásokon, nem
marad a tiszta kategóriákban.
A Ma éjjel a falnál alszom
címû könyvében hajfestés és temetés, hányinger és kárpi-
tos, cukrászda és kutyaugatás, vécé és tévé adják a hét-
köznapok pátoszát és abszurditását.

A 2015-ös Nobel-díj kitün-
tetettje, Szvetlana Alekszi-
jevics könyve, a Csernobili
ima nyomasztó, sôt, sokkoló
olvasmány. A csernobili ka-
tasztrófa minden részletérôl
minden nyelven olvasható
információ: ismerjük a mû -
szaki és a halálozási adato-
kat, megneveztek bûnösö-
ket és áldozatokat, de ez a
könyv, amely interjúk soro-

zata, döbbenetes olvasmány. Az író nem tesz mást, mint
lejegyzi a vallomásokat, krónikás, tényfeltáró. Alekszijevics
az elôzô könyveiben a háborúk borzalmait gyûjtötte össze,
Csernobillal foglalkozó, 1997-ben írott könyve csak most,
jócskán megkésve került a magyar olvasókhoz. A szovjet
Pompejiben megállt az idô, egyfelôl konzerválta a múltat,
a barakkokat, a szegénységet, a primitív körülményeket,
másfelôl elôrevetít egy apokaliptikus jövôt.

A Militánsok néven ismert bankrablóbanda erôszakos
tettei a kilencvenes években egész Svédországot megráz-
ták, hatásai a mai napig érezhetôk. Az eseményekrôl író
neves krimiszerzôket, Anders Roslundot és Stefan
 Thunberget, nem a rendkívüli bûncselekmény-sorozat
érdekelte, hanem egy család tragédiája. A Hajsza címû
könyvük bemutatja, hogyan lehet feldolgozni, ha testvé-
reink egy egész ország leghírhedtebb bûnözôivé válnak.  A
könyv valós eseményeken alapul, de nem e miatt a krimi
miatt lenyûgözô az olvasmány, hanem sokkal inkább an-
nak a nyomon követése, hogy hogyan teszi egy Balkánról
bevándorolt apa bûnözôvé a fiait.  

NÉHÁNY AJÁNLATUNK 
AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTRE

MEGJELENT 
KÖNYVEKBÔL:

Esterházy Péter Hasnyál -
mirigynaplója az egyik leg-
ran gosabb magyar író legutol -
só könyve.
A könyv a hasnyálmirigy-

rák diagnosztizálásával kezdô-
dik, és naplószerûen rögzíti
mindazt, amit a betegség tu-
datosulása elindított. Mind-
azt, ami ezzel fokozatosan
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megváltozott. Mert itt új idôszámítás kezdôdött, írja Es-
terházy: szinte semmi sem maradt úgy, ahogyan korábban
volt.
Most is kacagtató poénjai, nyelvjátékai ellenére a mû

súlyos olvasmány, hiszen valami vissza nem fordítható fo-
lyamat állomásait rögzíti: miképp alakul ki a magát egész-
ségesnek gondoló naplóíróban a betegség tudata, a még és
a már konfliktusainak sorozata.

Darvasi László Taligása arról
az emberrôl szól, aki Európa-
szerte könyvekkel kereskedik,
és titkos küldetéssel a boszor-
kányperre készülô Szegedre
küldik. A regény monumen-
tális látomás az emberi féle-
lemrôl és szenvedélyrôl.

Bruck András az 1990-es években emigrált Ameri -
kába. New York zsidó világában élve új könyvében,
New Yorkba zárva címmel szenzációs képet rajzol er-
rôl a világról, érzékletes, derûs tablót, hiteles pillanat -
ké pekkel.

Budapest ostromának leg-
utolsó szakasza, a budai
Vár körüli harcok, a kitö-
rési kísérlet, a Sziklakórház
orvosainak hôsies helytál-
lása elevenedik meg Flaut-
ner Lajos könyvében, A
Sziklakórház végnapjai-
ban. Feltûnik Karády Ka-
talin is, aki tevékeny rész
vállalt az üldözöttek meg-
mentésében.

Megjelent Márai Sándor A
Teljes Napló sorozatának
új kötete, az 1974-77 kö-
zötti idôszakról.

Rejtô Jenô regényes életének elsô
irodalmi feldolgozása – mûvei és
a korabeli dokumentumok alap-
ján – Matuscsák Tamás Rejtô
Jenô elveszett naplója címû
könyve.

Mi vezet arra embereket,
hogy csoportba verôdve má-
sok ellen támadjanak? Miféle
helyzetek, beidegzôdések és
indulatok idézhetik elô azt,
hogy falusi járókelôk, piaci
vevôk nekiessenek olyan
szomszédjaiknak, akik nem-
rég menekültek meg a halál-
gyárakból? Hogy kerülhet va-
laki lincselôk közé? Závada

Pál Egy piaci nap címû regénye ezekre a kérdésekre ke-
resi a választ.

Köves József arról számol be,
hogy mi történt a két világhá-
ború közötti szépségkirálynôk-
kel. Az Elfelejtett királynôk –
szépségek és sorsok szórakoztató
olvasmány, az író dokumentu-
mok, újságok és könyvek segít-
ségével rekonstruálja a hajdani
eseményeket, szociológiailag és
társadalomtörténetileg is ele-
mez. A fôszereplôk a szépségki-
rálynôk, de hiteles képet ka-
punk a kor Magyarországáról is.  

2015-ben meghalt a 20. század egyik nagy írója, a német és
európai történelem tanúja, Günter Grass.  Halála elôtt
megírt könyve,  A végességrôl, három részbôl épül fel: pró-
zai szövegekbôl, versekbôl és rajzokból, ezek gyakran ki-
egészítik egymást. Pályáját képzômûvészként kezdte és ez-
zel a késôbbiekben sem hagyott fel. A könyv rajzaiban
tollak, tojások, madarak tûnnek fel, a versek tárgyszerûek,
józanok, de a legszebbek a mesteri prózai szövegek, amelyek
így, a halál közelségében sokat mondanak el az életrôl. A
könyv témája az aggkor és ennek is a mindennapjai, a ha-
lál elôtti koré, amit igyekszünk elfeledni, eltüntetni, és a fé-
lelem az elkerülhetetlen veszteségek miatt. Utolsó könyve
komor képet fest a saját világáról, de a mi világunkról is. 
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A hangulatos, meleg nyári estéken könnyen kedvet kap az ember egy üde salátára vagy valamilyen bográcsos ételre, íny-
csiklandó, grillezett harapnivalóra, annál is inkább, mivel bôséges a választék friss gyümölcs- és zöldségfélékbôl.

Ki ne szeretné a bográcsban fôtt, kissé füstös ízû fogásokat, amik jó szaftosak, zamatosak, és egy pohár borral legurítva a
legjobbak? A jellemzôen paprikás-hagymás alappal készülô ételeket nem bonyolult összedobni, általában mindenkinek van
egy kis trükkje, amivel kicsit máshogy készíti, mint mások, olyan fûszerrel bolondítja meg, ami egyébként nem velejárója,
csípôsebbre készíti, vagy éppen ellenkezôleg, több hagymával édesebbre fôzi. Ez a változatosság az, ami miatt minden bog-
rácsolás különleges élmény. Hiszen egy jó bográcsolás nemcsak arra jó, hogy egy jót együnk, hanem összehoz egy társaságot
- amíg fô az étel, át lehet beszélni a világ nagy dolgait, órákig lehet vitatkozni teljesen lényegtelen vagy éppen borzasztó fon-
tos dolgokról, és persze mindenki megoszthatja a többiekkel, hogy ô valójában hogyan készítené a lábasban rotyogó fogást.
Hiszen a bográcsoláshoz mindenki ért, elméleti síkon egészen biztosan, olyan dolog ez nálunk, mint a foci, csak szerencsére
a végeredmény azért általában jóval élvezhetôbb.

A bográcsozáshoz nincs szükség sokféle kellékre:mindössze a speciális fôzôedényrôl,a bográcsról, megfelelô állványról meg
egy jókora keverôkanálról kell gondoskodnunk. Nagyon sokféle bogrács közül választhatunk, a legtöbb edény zománcozott,
de kapható vas, rozsdamentes acél, illetve vörösréz lemezbôl készült változatban is. Jelentôs különbség nincs köztük, ám so-
kan úgy tartják, hogy az öntöttvas bográcsban kapja a legjobb ízt az étel, ennek viszont a legfôbb hátránya az, hogy az elsô
használat elôtt meg kell szabadítani a szintetikus lakktól, amellyel rozsdásodás ellen kezelték, és késôbb is nehéz tisztán tar-
tani. Méretét, ûrtartalmát aszerint válasszuk meg, hogy általában hány személyre szeretnénk fôzni. Azt sem árt persze tud-
nunk, hogy melyik bogrács milyen étel készítésére alkalmas.

A megszámlálhatatlan bográcsos recept közül kettôt ajánlunk elkészítésre.

BABGULYÁS BOGRÁCSBAN 
Babgulyás bográcsban idô- és munkaigényes étel, de ha mindent elôkészítünk, akkor a tûzrakás
után már csak rakosgatni kell a bográcsba az alkatrészeket, persze mindent a megfelelô idôben.

HOZZÁVALÓK / 8 adag

Gulyáshoz
• 50 dkg fejtett bab (tarka vagy száraz)
• 5 dkg füstölt szalonna
• 2 nagy db vöröshagyma
• 4 gerezd fokhagyma
• 3 közepes db paprika
• 2 teáskanál fûszerpaprika
• bors ízlés szerint (ôrölt)
• 1 kg marhalábszár (vagy marhanyak)
• 2 közepes db paradicsom
• só ízlés szerint
• 2 dl vörösbor
• 4 db babérlevél
• 1 db chili
• 2 közepes db sárgarépa
• 2 közepes db fehérrépa
• 1 kis db zeller
• 2.5 l víz

Csipetkéhez
2 tojás
6 púpozott evôkanál rétesliszt

Hogy készítjük a babgulyást?
•  A babot elôzô este beáztatjuk. 
•  A szalonnát felkockázzuk, és bográcsban kisütjük a zsírját, majd
ezen megdinszteljük a kockára vágott vöröshagymát, az áttört fok-
hagymát és a feldarabolt paprikát. 

•  Ha kész, levesszük a tûzrôl, rászórjuk a pirospaprikát és borsot,
elkeverjük, majd rátesszük a kockára vágott húst, beleaprítjuk a
paradicsomot, sózzuk, aláöntjük a vörösbort, és 1 órán át fôzzük.
Néha megkeverjük, az elfôtt levet vízzel pótoljuk. 

•  1 óra múlva felöntjük 2 liter vízzel, hozzáadjuk a babot (elôtte az
áztatóvizet leöntjük), a babérlevelet, az erôs paprikát. Ha szük-
séges sózzuk, és még 1 órát fôzzük. 

•  Közben megtisztítjuk a répákat, zellert, kockára vágjuk, és a má-
sodik óra eltelte után a leveshez adjuk.

•  A tojásból, lisztbôl, csipet sóval, közepes lágyságú tésztát gyúrunk.
Ha már minden majdnem puha, a tésztát a levesbe csipkedjük. 

•  10 perc forralás után tálaljuk. Friss kenyeret kínáljunk mellé.

nyár
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Gyorsan és könnyen elkészíthetô a Bográcsos paprikás krumpli
Hozzávalók 12 adaghoz:

• 6 kg burgonya
• 2 kg vöröshagyma
• 2 db paprika
• 0.5 kg paradicsom
• 20 dkg füstölt szalonna
• 6 ek fûszerpaprika
• 2 ek majoranna
• 2 db babérlevél (vagy 1 ek ôrölt)
• 5 gerezd fokhagyma
• 2 kg lángolt kolbász
• 40 dkg virsli (5 pár)
• só ízlés szerint
• 2 dl napraforgó olaj

Hogyan készül a bográcsos krumpli?

• A krumplit meghámozzuk, megmossuk majd nagyobb hasábokra vagdossuk.
•  A vöröshagymát meghámozzuk és felkockázzuk. Ugyanígy a paprikát is kis
kockákra vágjuk. A paradicsom héját lehúzzuk és gerezdekre vágjuk. A
fokhagymát is meghámozzuk és felaprítjuk.

• A szalonnát felkockázzuk.
• A bográcsba kb. 2 dl olajat teszünk, majd beledobjuk a szalonnát és hagy-
juk, hogy jól átsüljön.

• Belerakjuk a hagymát, és ha szükséges, akkor még kevés olajat öntünk
hozzá. Megsózzuk (kb. 5-6 ek elegendô az egészhez) és folyamatosan ke-
vergetve megfonnyasztjuk.

•  Beletesszük az apró kockára vágott paprikát és paradicsomot. Kis vizet ön-
tünk rá, és hagyjuk egy kicsit együtt fôni.

•  Rászórjuk a fûszereket és a fokhagymát, majd beletesszük a krumplit. Fel-
öntjük vízzel, hogy kb. félig érjen.

• Ha felforrt, beletesszük a feldarabolt kolbászt, majd hagyjuk hogy a krumpli
teljesen megpuhuljon. (Az sem baj, ha kicsit szétfô, mert akkor sûrûbb lesz
a szaft.)

• A virsliket meghámozzuk és háromba vágjuk, majd belekeverjük a krump-
liba. Ezzel már elég csak pár percig fôzni.

Nagyszerû nyári szórakozás 
a grillezés a szabadban.

A „grill”szó eredetileg azt jelenti, hogy az ételt forró
 sütôlapon, vagyis a szabadtéri tûzhely lapos, tömörvas
 részén sütik meg. Ezzel a gyors és egyszerû módszerrel
 sokféle étel készíthetô, húsok, halak, szárnyasok, 
de zöldségek és gyümölcsök is.

Az egyszerû receptek elkészítéséhez az alapfelszerelés 
– kés, vágódeszka, nagy szûrôedény, salátás tál – 
minden háztartásban megtalálható, de célszerû további 
eszközöket, mint például nyársat beszerezni, a nyárs 
a különféle  zöldségek és hússzeletek sütéséhez kiválóan 
alkalmas.

Szükségünk van grill tálcára is, ebben grillezhetjük 
a felaprított zöldségeket és a gyümölcsöket.

A grillezendô zöldségeket és húsokat sütés elôtt feltétlen
pácoljuk be.

Sokan elôre tartunk a grillezés kellemetlen részétôl, 
a sütôlap vagy a rács letisztításától, illetve a ráégett
 szennyezôdések eltávolításától. Ezt a feltétlenül 
szükséges mûveletet azonban semmiképpen sem 
érdemes túl sokáig halogatni, mert annál nehezebben 
tudjuk elvégezni.  Egyszerûbben boldogulunk, 
ha grillezés elôtt a sütôfelületet vékonyan bekenjük 
vagy bepermetezzük olajjal.

Szeles, hideg napokon vagy magaslati helyeken több 
idô kell a grillezéshez vagy a sütéshez. Kánikulában min-
den hamarabb elkészül.

Tanácsok 
a grillezéshez:

• A húsokat mindig szobahômérsékletre felmelegítve tegyük
a grillre, különben, ha túl hidegek, kívülrôl megéghetnek,
míg a belsejük nyers maradhat.
• Ha savas páclevet (például citruslevet, bort vagy ecetet) hasz-
nálunk, soha ne tegyük az ételt fémtálba mivel
a fém kémiai reakcióba léphet a savas alkotórészekkel. Az ér-
lelni kívánt nyersanyagokat tegyük inkább erôs mûanyag
sütôzacskóba.
• A grillezni valókat ne rakjuk túl közel egymáshoz, a sütô-
lapon hagyjunk elegendô helyek köztük, hogy ne csak páro-
lódjanak, hanem egyenletesen át is süljenek.
• Ügyeljünk rá, hogy a nyers hús vagy hal ne érintkezzen más
élelmiszerekkel. Használjunk külön vágódeszkát és konyhai esz-
közöket a még feldolgozatlan, illetve a fôtt ételekhez. Mindig
mossunk kezet szappanos vízzel, miután nyers étellel dolgoztunk.
• Ha az élelmiszereket sütés közben becsomagoljuk, meg-
elôzhetjük, hogy értékes nedveik kárba vesszenek, ehhez
hasznlálhatunk alufólia helyett akár banán- vagy kukoricale-
veleket is, ezeknek sajátos, jellegzetes illatuk van.
• Sütés közben elôfordulhat, hogy a lángok hirtelen felcsap-
nak. Ezt úgy elôzhetjük meg, hogy levágjuk a húsokról a zsí-
ros részeket; eleve sovány húst választunk; vagy közvetlenül
a húsok alá teszünk egy csepegtetôtálcát, és az izzó parazsat
a sütôtér két oldalára húzzuk.
Tartsunk mindig készenlétben egy vízzel teli palackot, hogy
szükség esetén elolthassuk vele a lángokat.

H
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Tanácsok a nyársak 
használatához:

• A hurkapálcikát vagy a bambusz-
nyársat használat elôtt 30 percre hideg
vízbe kell áztatni, így elkerülhetjük,
hogy a grillrácson meggyulladjanak.
• A felkockázott hozzávalókat ehetô nö-
vények, így többek között rozmaring
vagy babér kemény, fás szárára is fel-
húzhatjuk. Az ilyen nyársak egyedi ízt
kölcsönöznek a rajtuk sült ételeknek. A
bambusz, az ázsiai citromfû és a cukor-
nád ugyancsak alkalmas erre a célra.
Ezeket szintén legalább 30 percre hideg
vízbe kell áztatni, nehogy sütés közben
meggyulladjanak.
• A hozzávalókat ne tûzzük egymás
után túl szorosan a nyársra, mert úgy
nem fognak egyenletesen megsülni.
• A nyársat igyekezzünk pontosan a fa-
latnyi darabok közepébe szúrni, külön-
ben sütéskor, illetve tálaláskor könnyen
lepotyoghatnak.
• A nyársakat hosszú nyelû fogóval, csi-
pesszel vagy lapátkanállal forgassuk,
mozgassuk a grillrácson.

Tanácsok hússütéshez:

• Fontos tudni, hogy a grillezés akkor lesz
sikeres, ha gondosan válogatjuk össze a
húsokat. A gyengébb minôségû hozzá-
valókat pácolással sem lehet feljavítani.
• Ha többféle húst készítünk együtt,
már a látvány is étvágygerjesztôbb lesz,
a sokféle ízrôl nem is beszélve!  
• Szokás például csikenyársakat tarjával
és bárányborda-szeletekkel együtt gril-
lezni, ezeket különbözô páclevekkel te-
gyünk még zamatosabbá.
• Ügyeljünk az egyedi sajátosságokra: a
marhahúst vagy bepácoljuk grillezés el-
ôtt, vagy pedig csak a sütés után fûsze-
rezzük. Amikor elkészült, belül rózsa-
színû, de akár kissé véres is maradhat.
• Ezzel szemben a legtöbb sertéshúst jól
át kell sütni, a nagyobb darabokat fel
kell szeleteni vagy kockákra vágni.
• A szárnyasoknál figyelembe kell ven-
nünk, hogy a baromfihús általában so-
ványabb, ezért grillezés közben olajjal
kell locsolgatni.

GRILLEZETT PARADICSOMSALÁTA 
Nemcsak húsokat, zöldségeket is grillezhetünk. 
Kiváló nyári grill étel a grillezett paradicsomsaláta.

HOZZÁVALÓK / 4 adag

4 vastag szelet bagett
5 evôkanál olívaolaj
10 hosszúkás paradicsom 
2 gerezd fokhagyma
15 dkg borsmustár 
1 evôkanál balzsamecet
1 evôkanál citromlé
só
frissen ôrölt fekete bors
10 dkg kimagozott
zöld olajbogyó

PÁCOLT, GRILLEZETT 
SERTÉSOLDALAS 

A pácolt, grillezett sertésoldalas méltán az egyik legkedveltebb
grillétel.

Hogyan készítsük?

Vegyünk 
2 húsos sertésoldalast (kb. 90 dkg),
3 evôkanál vörösbor ecetet,
2 kiskanál napraforgóolajat,
1 hosszú narancshéjcsíkot, 
1,5 dl narancs levet. 
Adjunk hozzá
1 evôkanál sûrített paradicsomot.
2 evôkanál barnacukrot,
2 evôkanál Worcester-szószt,
1 evôkanál dijoni mustárt,
1/2-1 kis kanál cayenne-i borsot.
Pácoljuk három órán keresztül és utána süssük.

Hogy készítjük?

• A kenyérszeleteket kockákra vágjuk és
teflonserpenyôben, 3 evôkanál felfor-
rósított olívaolajon megpirítjuk. Kivesz-
szük, majd tálalásig félretesszük.

• Az elômelegített grillsütôbe tesszük a
megmosott, félbe vágott paradicsomo-
kat, a vágási felületükkel lefelé rátesszük
a grilltálcára, majd 3-4 percig grillezzük.

• Közben a borsmustárt alaposan le öblít-
jük. Eltávolítjuk a szárakat, a leveleket
darabokra tépkedjük, majd a tányérokra
szórjuk. A balzsamecetbôl, a citromlé-
bôl, az apróra vágott fokhagymából, az
olivaolajból sóval, borssal kikeverjük a
salátaöntetet.

• A grillezett paradicsomokat a borsmus-
tárra rakjuk, majd meglocsoljuk az ön-
tettel.

• Olajbogyókkal és kenyérkockákkal dí-
szítve azonnal tálaljuk.

Jó étvágyat és jó szórakozást a szabadtéri sütéshez-fôzéshez!                                                           Öszeállította: DIBÁS GABRIELLA
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Elsôként 

Ancsel Éva 
filozófus gondolataiból válogatunk.

Ancsel Éva filozófus a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként a filozófiai antropológia
kimunkálásán dolgozott. Esztétikai és történelemfilozófiai munkássága mellett fontosak
etikai tanulmányai, amelyek oktatók nemzedékeinek gondolkodását befolyásolták. Fon-
tos szerepe volt a középiskolai filozófiaoktatás létrejöttében és az általános filozófiai
mûveltség elterjedésében. 

Reméljük, minden olvasó talál az idézett anyagban elgondolkoztató, megfontolandó
mondatokat.

IDÉZETEK

ÚJ MAGISZTER | Ancsel Éva 29

Terveink szerint minden magazinunkban idézeteket jelentetünk meg egy-egy neves gondolkodótól.

„

„

Kétféle gondolkodás létezik: az egyik létrehozza a problémákat, a másik megoldja ôket.

A másikért való felelôsség nem születhet meg annak tudata nélkül, hogy amit velem 
– netán ellenem – tesz, az nem csak velem fog megtörténni, hanem vele is.

Az ember majd minden bûnre képes, csak hogy ne kelljen magát bûnösnek tudnia.

Az egyedüllét még nem magány. Inkább a lélek diétája a társasélet nehéz lakomái közt.

Eszes lény az ember, tehát mérlegel: tegye, ne tegye. 
S közben kuncog benne a lélek: „Csak töprengj, okoskodj – dönteni úgyis én fogok, 

sôt már döntöttem is, ha te még nem is értesültél róla.”

Nem egyetlen döntés határozza meg az embert.

A nem tudásnak is van fája. Csakhogy ezt már mi ültettük magunknak, és gondozzuk is féltve.

Ha az igazság nem is szokott gyôzni – vagy nagyon ritkán –, azért minden igazságtalanságon 
fel kell háborodni, mert ha mindenki vállat von, nem áll meg a lábán a világ.

Az egészen nagy dolgok egészen kis dolgok szoktak lenni. Mondjuk, annyi, hogy valaki 
letesz az ajtónk küszöbére egy fazék húslevest, és szó nélkül távozik, mert tudja, hogy bánatunk 

van és nincs kedvünk se fôzni, se beszélni. Néma távozás nélkül a gesztus mit sem ér.
Az ilyen kis dolgok jelentôsége is csak annyi, hogy például életben tartanak!

A közhely, miszerint az igazság kíméletlen, merô önáltatás. Nem veszi számba, hogy mi emberek
nagyon is értjük a módját, hogyan kíméljük magunkat tôle.

Nem kell száz évet élni ahhoz, hogy százéves legyen az ember.
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Kedves Óvodapedagógusok, Tanítók, Tanárok!

Az Új Magiszter a pedagógusok és diákok évente négy alkalommal megjelenô életmód- és
iskolamagazinja. Éves elôfizetési díja: 1500 Ft. 

Amennyiben az intézményen belül – akár könyvtár számára is – egyszerre öt példányt rendel-
nek meg, a megrendelés összegébôl 10%-os kedvezményt adunk.

A magazin megrendelhetô a mellékelt megrendelôlapon, a pénzösszeg egyidejû átuta lásával. 

A megrendelésrôl a számlát az elsô megküldött lappal együtt postázzuk.

Bankszámlaszámunk: OTP Bank Nyrt. 11708001-20520380

Cím: MET Központi Iroda 1086 Budapest, Dankó utca 11.

ELÔFIZETÉS 
az Ú j  M a g i s z t e r
magazinra

ELÔFIZETÉS AZ ÚJ MAGISZTERMAGAZINRA

Megrendelem az Új Magiszter címû magazint           példányban,
a ………………………………………………………………. intézmény,
illetve ……………………………………………… magánszemély részére.
Pontos név és cím: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

A megrendeléssel együtt az elôfizetés díját átutalom.

…………………...................…

…………………………………….
aláírás
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