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WESLEY OKTATÁS

kihúzva mondták, hogy a munka nem
szégyen, sôt, szeretnék, ha akár a TV is
bemutatná ôket, hogy végre már lássa
ország-világ, hogy a ci gányok nem lus -
ták, és ha van le hetô ségük, igenis akar-
nak dolgozni. Napközben elláto gat tunk
a kisebbségi ön kor mányzat ubor  ka -
földjére is. Éppen szedték, osztályoz -
ták a termést, majd szállító jármûvekre
 rakták.

A többséghez és a kisebbséghez tar-
tozó lakosok között viszonylag zavarta-

lan az együttélés, az is tény, hogy már
évek óta nem volt komolyabb bûncse-
lekmény a településen. 

A szociotáborokban látott,  hallott
tapasztalatok alapján elmondhatjuk, a
hátrányos helyzetû régiókban dolgozó
pedagógusok sokszor hôsies küzdelmük
ellenére igen kevés eredményt könyvel-
hetnek el, még akkor is, ha állandóan új
és új módszereken és megoldásokon
törik a fejüket, hogy valamelyest kom-
penzálni az élethelyzet romlásából adó -

dó hátrányokat. Véleményünk szerint
a pedagógusok számára nagy segítség
lehetne egy olyan fórum, ahol újabb és
újabb közös gondolkodásra lenne le -
hetôség, egy olyan internetes portál mû -
ködtetése, amely lehetôvé tenné a rend-
szeres tapasztalatcserét, a rendszeres
továbbképzést. Nemcsak az egy tantes -
tületben dolgozók oszthatnák meg  két-
ségeiket, gondjaikat egymással, hanem
a különbözô településeken, sôt külön-
bözô országrészben élôk is. 

DONKÓ ERZSÉBET
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Budapesti szakközépiskolai tanárként az évek folyamán egyre
nagyobb gondot jelentett, hogy a tanulók ne csupán száraz,
alkalmazhatatlan tudással, de az életre, a késôbbi munkájukra
nézve hasznos ismeretekkel, gyakorlati készségekkel rendel -
kezve kerüljenek ki az iskolából. A technika fejlôdik körü löt-
tünk, ezzel együtt fejlôdnek a pedagógusok által használható
eszközök, módszerek is, ám valami miatt mégsem hasz náljuk
ezeket kellôképpen. Úgy döntöttem, megkeresek néhány ilyen
eszközt, például a mobil alkalmazásokat, interaktív táb  lákat és
segédeszközeiket, valamint olyan multimédiás tananyag fej -
lesztô szoftvereket, melyek használata egy szerûen megta nul -
ható, és ezen a téren szerzett tapasztala taimat átadom az ér -
deklôdô iskolák pedagógusainak.

„A nem szakértô felhasználó számára – márpedig a legtöbb
diák és tanár ezek közé tartozik – a mai oktatási szoftverek
nem könnyen használhatók. A legtöbb szoftver nem is eléggé
vonzó ahhoz, hogy arra ösztönözze a felhasználót, hogy erô -
feszítéseket tegyen. Rövid távon pedig még pedagógiai
hasznuk sem nyilvánvaló. Ha azt akarjuk, hogy a digitális tan -
eszközök elterjedjenek az iskolában, elôször is meg kell gyôz -
nünk a felhasználókat arról, hogy jók.” (Yamada, 1999)

A tanárok elsôsorban az oktatásban közvetlenül felhasznál-
ható segédeszköznek tekintik a digitális taneszközöket. 

Az iskolákba ingyenesen kiküldött CD-ROM-ok és az in-
terneten, szabadon hozzáférhetô tananyagok tartalmukban
és a megcélzott korosztályok tekintetében nem fedik le
egyenletesen a tantárgyak hálóját. Mivel a legtöbb helyen
nincs elegendô számítógép ahhoz, hogy egy osztály egyszerre,
gépek elôtt ülve oktatóprogramokkal foglalkozzon, kivetítô
pedig – amellyel az egész osztály egyszerre nézhetné a szá -

mítógép képernyôjén megjelenô információkat – alig
néhány iskolában található, ez a használati modell a realitá-
soknak megfelel.

Megismerni és megszeretni – úgy tûnik, ez a digitális tan  -
eszközökre fokozottan igaz.

A fejlesztésben két, egymással minden lényeges pontban
ellentétes irányzat jellemzi a mai oktatási piacot. Egyes fej -
lesztôk „tanárbiztos” szoftverek kidolgozására törekszenek:
olyan komplett tananyagokat dolgoznak ki, amelyek gya ko-
rlatilag „önjárók”, a tanár csak a gép kezelésével kell, hogy
foglalkozzon. A másik irányzat „információforrás” típusú
taneszközöket fejleszt, melyekhez szerkesztôi keretrendszerek
tartoznak. A tanárképzés szempontjából kétféle fejlesztési
stratégia alapvetôen különbözô képzési utakat jelent. A „ta -
nárbiztos” oktatóeszköz esetében pontosan el kell magya -
rázni a háttérben meghúzódó pedagógiai program lényegét,
hogy a leendô oktató eldönthesse, milyen gyermekcso -
portban milyen célokra alkalmas ez a „zárt”, lé nye gében csak
egy féle módon használható eszköz. A másik  esetben az ada-
tok, képek és hanganyagok bôséges válasz tékából kell meg-
tanítanunk hatásos és rendszerezett oktatási anyagokat „gyár-
tani”. A ta nároknak el kell sajátítaniuk a szer zôi/szerkesztôi
ke retprogram mûködését, meg kell tanulniuk letölteni és
új sorrendbe tenni, különféle hatásokkal érdekesebbé és
hasz nosabbá alakítani a rendelkezésükre bo csá tott informá-
ciókat.

A kétféle fejlesztési út között újabban egy harmadik
modell van kialakulóban, a „köztes program” (middleware),
amely egyesíti magában a teljesen kidolgozott tananyag és az
információforrás elônyeit. Tantervvel, tanmenettel ellátott

18

ÚJ TECHNIKÁK AZ OKTATÁSBAN

ÚJ MAGISZTER | Ismered?

Ismered?

ÚJ TECHNIKÁK 
AZ OKTATÁSBAN

tevan.qxp:Layout 1  10/21/14  1:42 PM  Page 2



oktatási anyag ez, amely azonban modulrendszerû, és egyes
komponensei a beépített szerkesztôprogramokkal megváltoz-
tathatók, kombinálhatók. Az ilyen digitális taneszközök kife j -
lesztése elképzelhetetlen a pedagógusok aktív hozzájárulása
nélkül. A szaktanárok a fejlesztés folyamatában immár nem-
csak kipróbálóként, hanem fejlesztôtársként is részt vesznek.

Viszont úgy tûnik, szerte a világon viszonylag kevés még
az olyan pedagógus, akitôl elvárhatnánk, hogy használja a szá -
mítógéppel segített tanítás és tanulás új eszközeit. 

Mindezek ismeretében egy olyan új módszerre gondol -
tunk a MÁV telepi iskolában, mely a diákok IKT eszkö zök -
kel való ellátottságát veszi alapul, azt használja ki.

Kisebb közösségekben, ahol a gyerekek rendelkeznek esz -
közökkel, pl. valamelyik szakiskolai osztályban-, ahol szinte
mindenkinek van okostelefonja vagy ipadje, egy új módszert
szeretnénk kipróbálni az interaktív órák elterjesztésében. A
mobiltelefonokra letölthetô egy olyan alkalmazás (ED-
MODO; https://www.edmodo.com/), mely hasonló közös -
ségi platform, WEB2-es alkalmazás, mint a Facebook, csak
a tanárok és diákok közötti kommunikációra, feladat-
megoldásra használható. A diákok a tananyagot az órák után

megkapják mobiltelefonjukra (okostelefonjukra),– termé -
szetesen, ha a tanár által feltett kérdésekre válaszolnak–, így
kaphatják meg a vizsgához szükséges pontokat is. Ezen alkal -
mazás az említetteken kívül még más tanítási-tanulási mód-
szereket is tartalmaz. A program magában foglalja a gyerekek
tanulását és versenyszellemének fejlesztését. Mivel kis csopor-
tokról van szó, az alkalmazás rögtön értékeli a válaszok he -
lyességét, és százalékosan kimutatja azt a többiekhez képest.

A tanárok dokumentációjának gyorsabbá tételéhez sze -
ret nénk szorgalmazni az e-naplót, az ottani lehetôségek teljes
mértékû kihasználásával (statisztikák, kimutatások készítése,
segédanyagok feltöltése).

Mindezekkel párhuzamosan szeretnénk bevezetni minden
korosztálynak, minden tagintézményben az ECDL vizsgára
felkészítô tanfolyamokat, melyhez az infrastruktúrát és a
vizsgadíjat, oktatót egy alapítvány biztosítaná pályázati lehe -
tôségek útján.

Ez a jövô, ezért bízunk benne, hogy mindenki örömmel
fogadja elképzeléseinket!           

TEVAN ILDIKÓ Tevan Alapítvány
MET tanácsadó Budapest, 2014. október 1.
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Az Oltalom Sportegyesület éves szinten mintegy 500 spor -
tolóval, illetve sportolni vágyó, szociálisan hátrányos helyzetû
férfival és nôvel foglalkozik. A sportolók egy része nemzetközi
közegben is gyakorlattal mozog, hiszen a hajléktalan váloga-
tott tagjaként az évente megrendezésre kerülô Homeless World
Cup eseményeken és számos más nemzetközi tor nákon is
részt vesznek. Nem volt idegen tehát számukra az elsôsorban
sportszakmai, edzôi és szervezési tapasztalatcserére irányuló
nemzetközi együttmûködés.

A Grundtvig program lényege a mobilitás feltételeinek
biztosítása, azaz a résztvevô partnerek pár napos találkozókat
szerveznek a projekt munkaterve szerint, melyeken a projekt
jellegébôl adódóan nem csak elméleti szemináriumokat,
hanem futball tornákat is rendeznek. 

Az elsô ilyen partnertalálkozóra 2013. novemberében került
sor a futballvilág egyik szentélyében, az angliai Manchesterben.
A vendéglátó Homeless Football Association a szakmai tapasz-
talat-cserébe bevonta a Mancherster United Foundation-t is. Az
elméleti foglalkozások mellett sportolási illetve edzési lehe tô -
ségek is lettek beépítve a programba. A rendezvény során le he -
tôség nyílt meglátogatni a hires Old Trefford stadiont és meg-
nézni a Manchester City egy mérkôzését az Etihad Stadionban.

A második partnertalálkozóra 2014. márciusában
Dániában került sor a koppenhágai OMBOLD szervezé sé -

ben. „Nôk az utcai fociban” volt a workshop speciális témája.
A jó gyakorlatok kicserélése mellett a magyarok inspirálni
igyekezték azokat az országokat a nôi utcai focira, ahol ez még
nem honosodott meg. Bár országonként eltérôek a külsô fel -
tételek, de a játékosok között a drog és/vagy alkohol függôség,
hajléktalanság, mentális betegségek, szociális kirekesztettség,
családon belüli erôszak és anyagi gondok a fôbb motivációs
tényezôk és egyben kihívások a szervezetek számára. Egyes or -
szá gokban külön célcsoportot képeznek a menekültek, me -
ne dékjogot kérôk, romák, börtönviseltek. 

A Budapesten 2014. júliusában megrendezett harmadik
partnertalálkozón a Fair Play Futball (Football3) metódusának
bemutatása volt a fókuszban. Az Egyesület több elôadás
keretében ismertette a fizikai, mentális és kulturális terápiának
is tekinthetô modelljét, amikor társadalmilag ütközési
helyzetben lévô csapatok (pl. rendôrök és romák, börtönôrök
és fogvatartottak, helyiek és bevándorlók) a fair play (F3) sza   -
bályai mentén küzdenek, bíró nélkül, a becsületességre és
sportszerûségre alapozva, egymás góljainak is örülve.

Az igazi Fair Play Futball bajnokság egyik legfontosabb
ele me, hogy hasonlóan a grund focihoz, a pályán nincsenek
bírók. Fontos jellegzetessége, hogy a bírókat a Fair Play sza -
bályokat jól ismerô és a Fair Play futballnak elhivatott, úgy-
nevezett Fair Play szupervizorok (teamerek) helyettesítik.

A futball, 
mint terápia

Az Európai Unió Egész Életen át Tartó Tanulás programja keretében 
egy GRUNDTVIG Tanulási Kapcsolatok projekt megvalósításában 
vesz rész partnerként az Oltalom Sportegyesület. 
A projekt angol címe: European Streetsoccer Coach. 
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Ôk a mérkôzés alatt jó esetben nem szólnak bele a játék me -
ne tébe. Az elôforduló szabálytalanságokat a játékosok kéz fel -
emeléssel jelzik, és azokat egymás közt tisztázzak. Az esetleges
szankciókban is közösen állapodnak meg.

A bajnokság megkezdése elôtt a Fair Play szupervizorok
felügyelete mellett kell megtartani a Fair Play-re való felkészítést
és tisztázni a szabályokat illetve a bajnokság menetét.

Közvetlen a mérkôzés megkezdése elôtt mindkét csapat az
összes játékosával közös megbeszélést tart az szupervizorokkal,
ahol néhány szóban ismét megerôsítik a fix szabályokat és
közös megegyezéssel kijelölik a választható szabályokat. (Mind
a fix, mind pedig a választható szabályok az aktuális viszo -
nyoknak, illetve a szervezôk és résztvevôk igényeinek, fantá -
z iájának megfelelôen bôvülhetnek, illetve szûkülhetnek.)

A mérkôzések befejeztével ismét egy rövid, maximum 2
perces, levezetô beszélgetést kell tartani, ahol a szupervizorok
megkérdezik a játékosokat az élményeikrôl, és megbeszélik,
hogy sikerült-e betartani a szabályokat, illetve kiosztásra
kerülnek a végeredményt befolyásoló Fair Play pontok is.

Ezen elv jegyében és ezt a metódust használva játszottak
a mobilitásokon résztvevô szervezetek delegáltjai és az elsô 2
napon „kiképzett” nemzetközi partnerek bevonásával került
megrendezésre a Fair Play Football World Championship el-
nevezésû projektünk is.

A budapesti elôadások célja az is volt, hogy a workshopon
résztvevô nemzetközi partnerek egy rögtön hasznosítható tudás
birtokába kerüljenek és gyakorlatban is kipróbálhassák az
elôadásokon elhangzottakat. Közös munkával kerültek összeál-
lításra a partner találkozóra rászervezett elsô magyarországi Fair
Play Football World Championship-en használt mérkôzés
lapok és a bajnokságon használt egyedi szempont rendszer is.
A záró napra szervezett bajnokságon a GRUNDTVIG Tanu -
lási Kapcsolatok projekt keretén belül vendégül látott sza-
kemberek léptek a fent említett mediátorok/szupervizorok
 sze  re pébe, és a Magyarországon élô külföldi diákok illetve
kisebbségek csapatainak a mérkôzéseit vezették le. 

Az egész napos nemzetközi eseményen 11 csapat (Szerb,
Román, Holland, Szlovák, Örmény, Dél-afrikai, Görög, Len -
gyel, Brazil, Szlovén és Magyar) vett részt a békés egymás mel-
lett élés és a tolerancia  jegyében.

A partnertalálkozó során így tapasztalatokat adtunk át és
kaptunk is az utcai focival foglalkozó edzôk, szervezôk és ter-
mészetesen a hátrányos élethelyzetû sportolóktól. Össze-
foglalva megállapítható, hogy a program által az esélytelenek
is gólhelyzetbe kerülnek. 

DR. SZALAY ANDRÁS Pályázati Csoportvezetô

A közleményben megjelentek nem szükségszerûen tükrö -
zik az Európai Bizottság nézeteit.
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asárnap van, gyönyörû, fényes ôszi
vasárnap. Cserdi polgármestere,
kezében egy kis réztáblával hivatala

felé tart. – Sziasztok! – köszön a fiúk-
nak, és kezet nyújt a padon ücsör gôk -
nek, majd továbblép. A játszótér elôtti
járdáról elszórt csokipapírt vesz fel, zse-
bre teszi. Jó gazdaként még egyszer kör-
benéz az utcán, és miután mindent
rendben talál, belép az épületbe. Bog -
dán László (36) mise után érkezik.

Cserdit, az apró, 411 lelket számláló
kétutcás falut Pécs felôl érjük el. Jobb -
ról-balról javarészt rendezett porták, fris-
sen felújított házak között jutunk a falu
központjába, egy épülô harangtorony
lábánál parkolunk, szemben a polgár -
mesteri hivatallal, háttal a temetônek.

Bogdán László alakja messzirôl
feltûnik. Határozott, biztos léptekkel
közelít. Szélesre tárja az ajtót.

– Isten hozta önöket! – nyújtja ké -
sôbb a kezét, hellyel kínál az apró
közösségi szobában. Az asztalon a letett
réztábla – ebbe vésette a tízparancsola-
tot – meg a vadonatúj, még szinte érin-
tetlen laptopok, a falakat szegélyezô
könyvespolcokon Harry Potter békésen
megfér Dr. Bubóval.

– Itt szoktunk összegyûlni a gye re -
kekkel – meséli –, rengeteget beszél-
getünk, rajzolunk, DVD-ket nézünk,
imádják a Magyar népmesék sorozatot,
de ide ugranak be akkor is, ha valami-
lyen oklevelüket akarják megmutatni.
Sôt sokan itt is hagyják, valahogy úgy
érzik, ez a kitüntetés ide tartozik.

De a legnagyobb kitüntetés mégis -
csak az, hogy kérés, felszólítás nélkül
jönnek a srácok, szinte, mint egy mû -
ve lôdési házba. – Pedig itt azért vannak
elvárások is – teszi hozzá –, a saját nyel -
vünkön beszélünk, lováriul, mert úgy
tûnik ezek a gyerekek másutt, más kö -
zösségben már nem merik használni a
nyelvünket. Márpedig, ha elvész a
nyelv, milyen esélye lesz ennek a nép-
nek? – szegezi nekem a kérdést.

Bogdán László érzékenyen és szem-
léletesen mesél gyerekkoráról. Arról az
életrôl, amely Pécsett oly sok gye rek nek
kijutott, de ô mégis mindig kiló  gott az
ottani közösségbôl. Soha nem szé-
gyellte, hogy cigány, de gyerekként ha -
mar megtanulta: másnak lenni, mint a
többség, sokszor nagyon fájdalmas. 

Az édesapja bányászként dolgozott,
édesanyja négy fiát látta el nap mint

nap. László pedig növekvô kamaszként
többnyire olvasott, rajzolgatott, fura
módon valahogy mindig hidakat skic-
celt a papírra.

– A rajzok szimbolikus jelentése már
innen nézve értelmezhetô – mondja el-
gondolkodva –, olyan vágyat fejeztek
ki, amely valamiféle szakadék leküz dé -
sét jelentette. Az emberek közötti igen
mély szakadékokét.

A legboldogabb gyerekkori nyarait
mindig itt, Cserdiben, nagyszüleinél
töltötte, ez a falu jelentette neki a sz-
abadságot és a védelmet. Hogy milyen
volt akkortájt?

– Hangos cigányfalu, ahol nem telt
el hétvége valamilyen balhé nélkül –
meséli. – Ennek ellenére a szüleim
végül úgy döntöttek, ideköltözünk. 

Felszámoltuk pécsi életünket, és
1992-ben visszatértünk oda, ahonnan
indultunk. Én még középiskolás vol -
tam, de soha nem éreztem, hogy bár-
mibôl is kimaradnék, mert itt lakunk.
Sôt! Abban, hogy végül megpályáztam
a falu vezetését, ezeknek az éveknek
döntô jelentôségük volt. Gyerekként is
láttam, hogy az itt élôknek mennyire
nem fontos a környezetük, hogy hagy -

Öt évvel ezelôtt, 2009-ben a Reader’s Digest amerikai magazin 1991 óta 
megjelenô, nagy népszerûségnek örvendô magyar változatában olvasói 
felmérés alapján az Év Hôse címmel tüntette ki Cserdi falu polgármesterét,
Bogdán Lászlót. Az itt olvasható írás, amely a 2010 januári Reader’s Digest
magazinban jelent meg, bemutatja a „hôst”. Következô magazinunkban
beszámolunk arról, mi történt öt év alatt a faluval és polgármesterével.
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ják pusztulni, veszendôbe menni azokat
a fantasztikus értékeket, amelyek kö rül -
veszik ôket.

Felnôttként már tudatos döntés volt,
hogy részt vesz a falu alakításában.
2002-tôl alpolgármester lett, majd négy
évvel késôbb indult a polgármesteri
címért. – A falu lakosságának 71,2
százaléka szavazott rám – mondja. –
Mivel egy multinacionális cégnél dol-
gozom Pécsett, ahol igazgató vagyok és

ötszáz ember munkájáért felelek, egy
percig nem volt kérdés számomra, hogy
a megbízatást díjazás nélkül vállaljam
el. Ugyan miért is vennék el bármit az
asztalról, ha még semmit nem tettem le
oda? Olyan erkölcsi normát, hozzáállást
szeretnék közvetíteni, amelytôl az em-
berek, függetlenül attól, hogy cigányok
vagy magyarok, elfogadnak és bíznak
bennem. Tudják, hogy tisztességes úton
járok, én pedig minden éjjel nyugodtan
fekszem le.

Késôbb László a hídra kalauzol,
amely a falu egyik meghatározó hely -

színe. – Önzô ember vagyok – közli
ne mes egyszerûséggel. – Hidat akartam,
hát meglett.

A cserdi polgármester nem engedett
a 21 méteres híd felállításából, amely
egy keskeny csatornaszerûség felett ível
át. Pályázott, nyert és építtetett. 

Mert ez a híd szimbolikus értelem-
ben köti össze a cigányokat és a nem
cigányokat. Tavalyelôtt szeptemberi
ava tása igazi ünnep volt, az elsô olyan

alkotás ez, amely hûen jelzi: Cserdi
életében új idôszámítás kezdôdött. Itt
találkozhat egymással, ha jelképesen is,
a többség a kisebbséggel.

Nemcsak önzô, de makacs ember is
Bogdán László. Eltervezte ugyanis,
hogy ebben a faluban minden szép lesz.
A 86 házból, amelynek több mint
kétharmadában magyar családok lak-
nak, az önkormányzat már 29 ház
felújításában vett részt közmunkával –
ôk adják a munkaerôt, a tulajdonos
fizeti az alapanyagokat. László aztán
azon is gondolkodott, hogy a falu elôzô

testülete által megvett és üresen álló
házzal valamit kezdeni kellene. Ma jól
mûködô bolt üzemel benne. Felújíttatta
a templomot, három év alatt 180 méter
új járdát fektettek le Cserdiben,
megépült a játszótér, új, fából készült
buszmegállókat terveztetett a fôút két
oldalára. A temetô kerítését maga ter-
vezte – nem volt ugyanis –, tisztes és
ízléses fakerítésre is futotta. A falu két
nyaralót vásárolt Balatonmárián, ahol
tavaly nyáron hetven gyerek nyaralt.

– Nem keres ám rosszul egy pol-
gármester – teszi hozzá kajánkodva –,
látja, erre is telik a bérébôl...

– A Laciról csak jót tudunk mon-
dani – mondja Marika néni, a híd mel-
letti elsô ház tulajdonosa. – El sem
tudják képzelni, mennyire nem volt itt
semmi! 

Most meg? Felújított templom,
házak, nézzen csak szét! Nem kell félni
a betöréstôl, már térfigyelô rendszerünk
is van. Nagyon sokat tesz értünk, min-
denki egyformán becsüli, magyar is,
ro ma is. Összefogja az embereket,
össze tart minket.

Bogdán Lászlónak még sok álma
van. Az egyik hamarosan valóra válik:
felavatják azt a haranglábat, amelynek
talapzatán csillagok jelzik a szenteket, és
amelybe a polgármester Székelyud-
varhelyen öntetett harangot. 

(Ehhez készült a réztábla a tíz-
parancsolattal.) Álma még az egyedül -
álló Roma Skanzen, amelyet 2010
májusában kezdenek építeni, s amelyre
már megpályázta és megnyerte a szinte
teljes összeget. Amikor azt kérdezem,
lát-e itt például iskolát majd egyszer, azt
mondja, hiú ábrándokat ne kergessünk,
hiszen egy ekkora település nem tud
fenntartani saját iskolát. De rendelôt
igen, mint ahogy már van is, meg egy
serdülô focicsapatot, amely egyre jobb
eredményeket ér el a rangadókon. Nem
véletlen, hogy a polgármester a hivatal
egyik szobáját edzôteremmé alakíttatta,
benne a legmodernebb erôgépekkel,
felszerelésekkel. További álma még,
hogy az itt élôk boldogok és büszkék
legyenek. Önmagukra és arra a falura,
amelyben élnek. Mert a dolgok ezzel
kezdôdnek. És ezzel is fejezôdnek be.

SZABÓ BEA
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11. cikk 1. Minden bûncselekménnyel vádolt személynek joga van az ártatlanság vélelméhez
mindaddig, míg bûnösségét nyilvános perben, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték
 mellett törvényesen meg nem állapítják. 2. Senkit sem szabad elítélni olyan cselekményért vagy
mulasztásért, amely elkövetése pillanatában a hazai jog vagy a nemzetközi jog szerint nem volt
büntetendô cselekmény. Ugyancsak nem szabad súlysabb büntetést kiszabni, mint amely a bünte-
tendô cselekmény elkövetése pillanatában volt alkalmazható.

12. cikk Senkinek a magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezé sébe
nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Min-
den személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez.

13. cikk 1. Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét 
szaba don megválasztani. 2. Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is,
elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni.

14. cikk 1. Minden személynek joga van az üldözés elôl más országban menedéket keresni 
és a más ország nyújtotta menedéket élvezni. 2. Erre a jogra nem lehet hivatkozni közönséges
bûncselekmény miatti, kellôképpen megalapozott üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek 
céjaval és elveivel ellentétes tevékenység esetében.

15. cikk 1. Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz. 2. Senkit sem lehet sem
állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.

16. cikk 1. Mind a férfinak, mind a nônek a házasságra érett kor elérésétôl kezdve joga van fajon,
nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. 
A házasság tekintetében a férfinak és a nônek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság fel-
bontása tekintetében egyenlô jogai vannak. 2. Házasságot csak a jövendô házastársak szabad és
teljes beleegyezésével lehet kötni. 3. A család a társadalom természetes és alapvetô alkotóeleme,
és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.

17. cikk 1. Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a tulajdon-
hoz. 2. Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.

18. cikk Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog
magában foglalja a vallás és a meggyôzôdés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak
vagy a meggyôzôdésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság elôtt, mind a magán -
életben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.

19. cikk Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában
foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet
nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

20. cikk 1. Minden személynek joga van békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz.
2. Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kötelezni.

AZ EMBERI JOGOK 
EGYETEMES NYILATKOZATA

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 30 cikkébôl 
jelen számunkban 10 cikket ismertetünk.

ÚJ MAGISZTER | Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata24

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI  ÚTMUTATÓ

(Mik az emberi jogok? forrás: humanrights.com/hu)
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hitleri katonai kudarcok: a sztálingrádi vereség, a
külföldi egyházi vezetôk többszöri figyelmeztetése,
miszerint a háború támogatása elfogadhatatlan
egy egyházi vezetôtôl, valamint pár magyar

lelkész, köztük a szép emlékû Dobos Károly „zaklatására”
1942 októberében megalapították a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinati Konvent Jó Pásztor Missziói Albizottságát.
Négyen visszautasították a bizottság vezetésére a felkérést,
ezután került sor 1942 december elején a származása miatt
is érintett ceglédi segédlelkész, Éliás József megbízására, a Jó
Pásztor Misszió munkájának összefogására. 

„Ne riadj meg tôlük, különben én riasztalak el elôlük!”
(Jeremiás 1:17) ige szellemét megfontolva Éliás József elvál-
lalta a feladatot.

Ravasz László püspök a nehéz munka megkezdése elôtt
közölte Éliás Józseffel, hogy semmit, sem pénzt, sem irodát, sem
egyéb feltételt nem biztosít a Református Egyház, s ha kudarcot
vall, vessen magára, ha sikeres lesz, az az Egyház eredménye lesz.
E hiányok okozta állandó kínlódást nem kell ecsetelni, Éliás
még a segédlelkészeknek járó államsegélyt sem kapott.

A JÓ PÁSZTOR ÖSSZESEN 18 MUNKA -
TÁRSSAL MÛKÖDÖTT, CSAK KETTEN 
KAPTAK SZERÉNY FIZETÉST, MINDENKI 
MÁS ÖNKÉNTESEN VÉGEZTE VESZÉLYES 
ÉS ÁLDOZATOS MUNKÁJÁT.

A Jó Pásztornak kezdetben elsôsorban a zsidótörvények
miatt állástalanná vált, majd munkaszolgálatra vitt emberek
és családjaik segítése volt a feladata. Meleg ruhát, bakancsot
szereztek az erdélyi havasokban fagyoskodó munkaszol-
gálatosoknak, külön problémát jelentett ezek kijuttatása is.
Nemcsak anyagilag próbáltak könnyíteni  az itthon maradott
családok helyzetén, de megpróbáltak a kirekesztettségben
élôk lelki problémáiban is támaszt nyújtani, megakadályozni
a kétségbeesett lépéseket, az öngyilkosságokat, szervezték az
áttérési tanfolyamokat. Sok menekült érkezett Szlovákiából,
Lengyelországból, az ô ellátásuk is a misszó feladata volt. 

Késôbb, a gettók kialakulása után, különösen 1944 már-
ciusától, a német megszállástól már  az igazi tevékenység
sokkal nehezebb volt: menteni kellett az emberéleteket,
megfelelô búvóhelyet találni, beszerezni a hamis vagy a hami -
sított iratokat.

Tevékenysége során a Jó Pásztor együttmûködött a Ma -
gyar Katolikus Szentkereszt Egyesülettel, a Svájci, a Norvég,
a Svéd és a Nemzetközi Vöröskereszttel, Raoul Wallenberg -
gel, a minisztériumok, hivatalos szervek személyi állo má -
nyában fellelt segítôkkel, pl. Bibó Istvánnal, és még sorolhat-
nánk.

1944 nyarán delegálta az Evangélikus Egyház Sztehlo
Gábor lelkészt a Jó Pásztorhoz, akinek a gyermekotthonok
irányítása lett a feladata. A Jó Pásztor 1943-ban 1, majd 44-
ben további 30 gyermekotthont hozott létre, amelyben árván
maradt vagy veszélyeztetett 1580 gyermeket,  420 felnôttet,
néhány szülôt és gondozót tudtak elhelyezni. Két meg-
betegedett gyermeken és egy gondozónôn kívül, akit lövedék-
szilánk ölt meg, valamennyien túlélték a borzalmakat.

Számszerû adatok a megsegített, megmentett emberekrôl
természetesen nincsenek, hiszen nem lehetett és nem volt cél-
szerû dokumentálni a történteket. De bizton mondható:
sok ezer ember túlélését segítette ez a munka.

A háború után – a nagy nemzetközi elismertség miatt –
pár évi nyugodt mûködés következett, ekkor indult el a
„Zsidóknak a keresztyénségrôl – Keresztyéneknek a zsidó -
ság ról” címû evangelizációs misszió. Ez a kölcsönös megis-
merést, majd az elfogadást kívánta szolgálni és egyben a
háború alatt történtek feldolgozását, a bûnbánatot. Ez a szép
folyamatot leállították, majd pedig magát a Jó Pásztort is
megszüntették 1952–53-ban.

ÉLIÁS JÓZSEF ÉS MUNKATÁRSAI EMLÉKÉT
HÁLÁSAN ÔRIZZÜK.

DR. ÉLIÁS SÁRA

TÖBB EZER EMBER, KÖZTÜK 
SOK GYEREK ÉLETÉT MENTETTE 
MEG A JÓ PÁSZTOR MISSZIÓ 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 
A ZSIDÓÜLDÖZÉSEK IDEJÉN.

A Jó Pásztor Misszióról

A

Éliás JózsefÉliás József

Éliás Sára, Éliás József lánya írása megismertet bennünket 
a Jó Pásztor Misszió áldozatos tevékenységével.
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WESLEY SZEGED

2007–2008-ban az iskola még csupán a szegedi Hattyas-Klebelsberg-telepen, a
Zentai utcai hajdani Klebelsberg-iskolaépületben mûködött, de már az elsô nyáron
megkezdôdtek az infrastrukturális fejlesztések. Az iskola társadal mi, oktatási és kul-
turális szervezetekkel alakított ki kap  csolatokat, munkánkat elismerte a sze gedi ön -
kormányzat is.

A 2007–2008-as tanévben elkez dô dött a szegedi Wesley iskola saját arculatának
kialakítása, hagyományai alapjainak lerakása. Ez a sajátos nevelési igény, az autiz-
mus, a beilleszkedési-ma gatartási-tanulási nehézségek, a rész ké pességzavarok, a hát -
rányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek ne velése és oktatása területére
kon cent  rálódott. 

2008-tól kezdôdôen egyre több nyil vános szereplést vállaltak a pedagógusok és
a tanulók is. 2008 szeptemberétôl autista szakem ber is erôsítette a tantestület szakem-
bergárdáját, a logopédiai, a szurdopedagógusi, a szomatoterapeuta és a gyógypedagógusi
végzettségû kollegák mellett. 

A 2008–2009-es tanévben már teljességében megmutatkozott az iskola peda -
gógiai elképzelése, a hangsúlyozott integráció, az élményalapú, tapasztalati alkotó
ta nulás napi gyakorlata. A tantestület csapatépítô programokon vett részt, és a tes -
tület programok és bemutatkozások sorára készítette fel a tanu lókat: szudo -
kuversenyt rendeztünk, részt vettünk a Klebelsberg-telepi  majálison, a Wesley In -
tézmények tehetséggondozó Ki mit tud?-ján, rajzver se nyeken, városi karácsonyi
rendezvé nye ken. Munkánkat egyre több gyógypedagógus és gyógypeda gógiai
 asszisz tens támogatotta. 

2009 és 2013 között az alsó és a felsô tagozat oktatásának helyszíne kettévált:
a felsô tagozat és az induló kö zépiskolai osztályok Szeged-Szentmihályon kaptak
iskolaépületet, ahol az egykori Klebelsberg-iskola rendezett környezete és csodás
kertje nyugodt körülményeket biztosított az elôkészítô szakiskolai, a speciális szak -
iskolai és a  szakközépiskolai osztályok tanulóinak, tanárainak.

Az elôkészítô szakiskolás osztály tanulói azok a középsúlyos állapotú  gyerekek,
akik az életvitel és a mindennapi teendôk, a szociális munka mellett mûvészeteket
is tanulnak. A spe ciális szakiskolai osztály tanulói a 10. év végén egyéves elôké szí  -
tés után kompetenciaalapú vizsgát tettek gyakorlatban és szóban matematikai,
szövegértési és szakmai ismeretekbôl. A más iskolákba továbbtanulni jelentkezô
 szakközépiskolai diákjainkat csak meg alapozott tudással engedtük el. 

2009-ben fiatal holland hívôközös ség segítette önkéntes munkájával az új isko-
laépület festési munkáit. Pedagógiai munkánkra kíváncsiak voltak az egyesült ál-
lamokbeli (Tacoma, Wa shington állam) Lutheránus Fôiskola gyógypedagógus-je -
lölt hallgatói, állan dó elôadó vendégeink a vásárhelyi Emlékpont munkatársai,
pedagógiai kapcsolatokat ápolunk a szegedi Napsugaras Ház–Alsóvárosi Tájházzal.

WESLEY JÁNOS 
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA
Amit az egyik nemzedék elfogad, azt a következô nemzedék majd a szívébe zárja. 

WESLEY JÁNOS

TRÓCSÁNYI ANIKÓ, 
a Wesley Já nos Óvoda,
Iskola és Középiskola
 igazgatója mutatja be 
intézmé nyüket, amelyet
2007 ôszén ala  pított 
a Ma gyar  országi Evangé -
liumi Testvérközös  ség 
és egy tantestület, tagjai
elkötelezettnek és érzé -
ken y nek érezték magukat 
a szegedi és Szeged
környéki sajátos nevelési
igényû és társa dalmilag
hátrányos helyzetû tanulók
nevelé séhez, okta tá sához. 
Dr. Ivá nyi Gábor, a Wesley
Intézmé nyek és a MET
 Egyház vezetôje  Trócsányi
Anikót bízta meg az in-
tézmény vezetésével, aki 
az oktatási rendszer 
Dél-Alföldi Régió-igazgatója.

Bemutatkozik
aWESLEY
OKTATÁSI BIRODALOM
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Iskolánk - eredeti célkitûzéseinek megfelelôen – képzôhely a Szegedi Tudomány-
egyetem gyógypedagógus- és pedagógiai asszisz tens hallgatói, valamint a szegedi
Carl Rogers Gimnázium pedagógiai asszisz tens hallgatói számára.

A 2009 és 2013 közötti idôszakban több hagyományos ôszi-téli rendez vényt
 szerveztünk: Ôszi ünnepet és Egészségnapot, szalagavató diákbált; tavasszal ren-
deztük meg a Wesley-gálát, kulturális-mûvészeti bemutatót, Móra-napokat tartot-
tunk. Ezek szervezésében segítettek a diákönkormányzatok és a szülôi munka  -
közösségek. Fontosnak tartjuk a közlekedésbiztonság oktatását is. 

Rendezvényeinkhez évrôl évre sikeres együttmûködést alakítottunk ki különbözô
társ intézményekkel, például a Szeged-alsóvárosi Mûvelôdési Házzal, a Sze ged-
szentmihályi Móricz Zsigmond Mûvelôdési Házzal, a Szegedi Nemzeti Színházzal,
a Szegedi Móra Ferenc Múzeummal, a Szegedi Úszóegylettel és a Fogyatékkal Élôk
Csongrád megyei Sport- és Szabadidô Egyesületével, ahol az elnöki posztot iskolánk
két testnevelôje tölti be. Hagyományosan jó viszonyt ápolunk a békéssámsoni ál-
talános iskolával, ahol az ôszi Gesztenye-galopp sport- és ügyességi programján évek
óta meghívott csapataként szerepelnek tanulóink.

A 2009 és 2013 közötti idôszak egyik szép programja volt az az érzékenyítô pro-
jekt, amelynek keretében a normál intellektusú tanulók az értelmi sérült tanulók
mentorai lehettek. 

A tanulmányi versenyekben minden évben valami újszerû feladatra vállalkoznak
tanulóink, tanáraik irányításával. Országos tanulmányi verseny megyei döntôjén,
vers- és prózamondó verseny városi vetélkedéseiben és hagyományápoló országis-
mereti versenyen vettek részt diákjaink amellett, hogy úszóink rendszeresen
érmekkel térnek haza a városi, a regionális és az országos versenyekrôl. 

2014-ben a három tagozat – kiegészülve az óvodai neveléssel - egy épületben
mûködik. Új és esztétikus iskolaépületünk történetileg egy klasszikusan szép sze-
cessziós épület Szeged belvárosában. Iskolánkat végzôs középiskolásaink szalagavató
báljával vettük birtokba. 

A hitélet, annak közösségi biztosítása és közösséggé formáló ereje, de a szociális
odafigyelés és a karitatív szemlélet az el- és befogadó keresztényi gondolkodással
együtt az alapítástól fogva az iskola arculatához és szellemiségéhez tartozik. 

A fejlôdés és a munkánk iránti igény biztos jeleként a 2008-as induló adatokhoz
– 52 tanuló és 15 munkatárs – képest jelenleg 150 tanulóval és 45 munka társsal
mûködünk. 

TRÓCSÁNYI ANNA ISKOLAIGAZGATÓ

COMENIUS SZAVAIVAL VALLJUK:

„EGYEDÜL A GYAKORLAT 
TESZI A MESTERT, 

A GYAKORLAT PEDIG 
GYAKORLÁSSAL 
SZEREZTETIK MEG… 

EZÉRT AKARTUK MI, 

HOGY A MI MÓDSZERÜNK 
EGÉSZ GYAKORLAT LEGYEN,
AMELYBEN 

MINDENT A TANULÓK 
MAGUK CSINÁLNAK, 

A TANÍTÓ MINDENBEN CSAK
PÉLDÁVAL JÁRJON ELÖL, 

AZ UTÁNZÁST VEZESSE, 
A HIBÁKAT KIJAVÍTSA. 

ÍGY TERVEZD TE IS 
ELJÁRÁSODAT, HOGY 

AZ EGÉSZ ISKOLÁD 
ÉGJEN A GYAKORLÁSTÓL, 

ÉSPEDIG MINDEN 
ANYAGBAN, 

AMELYEK NAPONKÉNT ÉS
ÓRÁNKÉNT TÁRGYALÁSRA
KERÜLNEK.” 

FORDÍTOTTA: GULYÁS JÓZSEF 
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ÜZENET A MÁNAK

Mindenki a maga baklövéseit nevezi tapasztalatnak.
Oscar Wilde

Mindnyájunknak vanm elég erônk, hogy a mások bajait
elviselje. La Rochefoucault

Snki sem lehet szabad, aki szenvedélyáének rabja.
Pitagoras

Önmagát kétszer rabolja meg, ki veszteségén mód nélkül ke-
sereg. Shakespeare

Véleményeink mindig érdekeink iránytûjét követik.
La Fontaine

Az igazság mindig a legerôsebb érv. Sophokles

Magas értemiségû embereknek gyakran oloyan az érzelmi
világuk, mint a vadaké. Le Bon

Vagy találok utat, vagy török. Latin mondás

Az életbôl úgy kell távozni, mint valami vendégségbôl: meg
kell köszönni a házigazdának, és azzal pakolni. Voltaire

Többet tud az ördög azért, mert öreg, mint azért, mert ördög.
Spanyol közmondás

Angliának nincsenek sem barátai, sem ellenségei, csak érdekei.
Churchill

Abban mutatkozik meg mûveltségünk, ahogy a mûvelet le -
nekkel bánunk. Móra Ferenc

A legnagyobb hatalom önmagunknak parancsolni.
Seneca

A szó az emberiség leghatásosabb kábítószere. Kipling

Az embernek mindig úgy kellene megnôsülnie, ahogy meg -
halni szokott, nevezetesn csak akkor, ha ez elkerülhetetlen.

Tolsztoj

Semmi nem olyan gyakorlati, mint egy jó elmélet.
Boltzmann

Korunkra az eszközök fejlesztése és a célok lebecsülése jel -
lemzô. Einstein

Kétféle félôs ember van: az, aki esta az ágya alá néz, és az, aki
még az ágya alá sem mer nézni. Renard

Ha tudnánk, hogy csak oda jutunk el, ahová valójában elju-
tunk, sohasem indulnánk útnak. Fontenelle

Az önzés mások önzéssének a figyelmen kívül hagyása.
Graffiti

Az éhezônek nem halat kell adni, hanem meg kell tanítani
horgászni. Kínai közmondás

Semmi sem olyan szörnyû, mint a tevékeny tudatlanság.
Goethe

Állandó rovatunk az emberiség kiemelkedô gondolkodóitól olyan 
válogatásra törekszik, amelyek az élet különbözô területeirôl a mában
is használható tanulságokat adhat.

ÚjabbGONDOLATOK
............................................

DR. LÉGMÁN IMRE 
összeállítása
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Július 2. 
SARLÓS BOLDOGASSZONY NAPJA
Mint a neve is mutatja, a sarlós Boldogasszony ünnepéhez
fûzôdô hagyományok javarészt a búzaaratással függnek össze.
A 18. században még az asszonyok arattak sarlóval, s a férfiak
kötözték a kévét.  

Július 5. SAROLTA NAPJA
Ótörök eredetû név, jelentése: fehér me -
nyét, nálunk nem tartozik a túl gyakori
nôi nevek közé. I. István király édesanyja,
Sarolt fejedelemasszony viselte ezt a nevet.

Július 13. MARGIT NAPJA
A Margit a 20. század elsô felében volt a leg-
népszerûbb, az 1990-es években már ritka
név, a név változatai, a Gréta gya kori, a Mar-
garéta igen ritka, a Margarét, Margarita,
Gré te, Manga, Margita, Margitta, Margó,
Mé ta, Metta, Peggi és a Réta szórványos
név, a 2000-es években nem szerepelnek 
a 100 leggyakrabban használt nôi nevek
között.

Július 15. HENRIK NAPJA
A Henrik férfinév a germán Heinrich névbôl származik.
 Jelen tése: hatalmas, uralkodó. Nôi változata: Henriett, Hen-
rietta. Sem nôi, sem férfi változata nem túl gyakori.

Július 20. ILLÉS NAPJA
Héber eredetû név, nálunk ritka keresztnév.

Július 22. 
MÁRIA MAGDOLNA NAPJA
A Biblia ismeretének fényében annyit
tudunk mindössze, hogy galileai Mag-
dala városából származó nô volt, egy
azon nôi követôk közül, akik gondot
viseltek Jézusra. Hogy mégis Jézushoz
közel álló személy le he tett, mutatja,
hogy a három asszony között volt, akik
elmen tek a sír hoz, hogy Jézus testét
megkenjék és a vég tisztességet neki
megadják. Ezek után Jézus maga küldte
el Máriát a ta nít ványokhoz, hogy hírül
adja nekik feltámadását. A tanít vá -
nyok persze nem hittek egy asszony
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KALENDÁRIUM – JÚLIUS

JÚLIUSI FONTOSABB NAPOK:

AZ ELMÚLT HÓNAPOK
KALENDÁRIUMI ESEMÉNYEI

JÚLIUS 
SZENT JAKAB HAVA,  NYÁRHÓ,  ÁLDÁS HAVA, ARATÁS HAVA

Nevét Julius Caesartól kapta, 
aki ennek a hónapnak a 12. napján
született. 

A nyár legmelegebb hónapja, ilyenkor
kúszik a legmagasabbra a hômérô
 higanyszála, sokszor tikkasztó 
a forróság, és ilyenkor szakíthatják 
félbe a rekkenô hôséget az égiháborúval
ránk törô heves záporok, jégesôk.
A nyár legnagyobb munkájának, 
a gabona betakarításának az idôszaka.

Düh csikarja fenn a felhôt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestû hôség ül a
fényesarcú fák felett.

RADNÓTI MIKLÓS: NAPTÁR

Tiziano: Bûnbánó Magdolna (Ermitázs)
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KALENDÁRIUM – JÚLIUS, AUGUSZTUS

szavának, míg egy férfi, jelesül Péter apostol, nem igazolta ál-
lítását.

Július 25. JAKAB NAPJA
Simon Péter és János mellett ô a harmadik, akinek az Úr
különleges feladatot szánt. Simon a szikla, János a szeretett
tanítvány, Jakab az elsô vértanú az apostolok közül.  

Jézus halála után ô lett a jeruzsálemi egyház feje. Amikor
Heródes az egyházra támadt, elsôként Jakabot ölette meg
karddal. Ô lett az elsô vértanú az apostolok között. 

A középkor egyik leghíresebb búcsújáró helye Szent Jakab
sírja volt a spanyolországi Compostelában. A mai napig is
sokan zarándokolnak a sírjához. 

Július 26. – ANNA NAPJA
Az Anna nôi név közvetlenül a héberbôl átvett név, héber for-
mája Channá, Hanná Jelentése: kegyelem, könyörület, báj,
kecsesség, kedvesség.

A nyár híres eseménye a balatonfüredi Anna-bál, ezt
elôször Szentgyörgyi Horváth Fülöp János rendezte 1825.
július 26-án a füredi Horváth-házban lánya ünneplésére, a
hagyomány szerint Krisztina ezen a bálon ismerkedett meg
késôbbi férjével, Kiss Ernô huszár fôhadnaggyal.

A 19. században ez a bál volt a legkedveltebb az arisz-
tokraták körében és számos híresség vett részt rajta, mint Vö -
rös marty Mihály, Jókai Mór és Blaha Lujza is. Az Anna-bá -
lokat több-kevesebb rendszerességgel tartották meg, de nem
minden évben. 1862-ben választottak elôször bálki  rály nôt.

1914 és 1954 között Füreden nem volt Anna-bál, 1954-
tôl viszont már minden évben megtartották, mind a mai
napig. 

JÚLIUSI NÉPI MEGFIGYELÉSEK:
- ha július nem fôz, szeptembernek nem lesz mit ennie
- ha Sarlós Boldogasszony napján esik, az esô Lôrinc-napig tart
- ha Mária-Magdolna napján (július 22.) szép az idô, jót tesz, ha rossz, úgy ártalmas
- ha Anna (július 26.) napján a hangyák bolyokat készítenek, úgy csapadékos tél lesz

A harsány napsütésben
oly csapzott már a rét
és sárgáll már a lomb közt
a szép aranyranét.
Mókus sivít már és a büszke
vadgesztenyén is szúr a tüske.

RADNÓTI MIKLÓS: NAPTÁR

Az augusztus hónapnév a Krisztus elôtt 7-ben
uralkodó Augustus császárnak köszönhetô, 
aki a saját neve után adta ezt a nevet, miután
életének legtöbb szerencsés eseménye ebben 
a hónapban játszódott le. Ahogy Caesar nevébôl
általában rangjelzés lett „Kaiser”, „császár” 
és „cár” formában, ugyanúgy lett az Augustus
nevébôl is rangjelzés: ettôl fogva minden
uralkodó a „sérthetetlen császári felség”
jelzôjéül használta az „Augustus” nevet, a csá -
szárnék pedig az „Augusta” nevet viselték.

AUGUSZTUS
KISASSZONY HAVA, NYÁRUTÓ, ÚJ KENYÉR HAVA, BÔSÉG HAVA

AUGUSZTUSI NÉPI MEGFIGYELÉSEK:
- ha forró az augusztus elsô hete, sokáig lesz hó a télen
- ha sok az esô augusztusban, nem lesz jó bor a hordóban
- amilyen az idô Bertalan napján (augusztus 24-én), olyan lesz az ôsz

Anna-bál Balatonfüreden
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Augusztus 10. LÔRINC NAPJA
Szent Lôrinc a legenda szerint II. (Szent) Sixtus pápa diakó -
nusa volt. A vértanú pápa elfogatásakor ôrá bízta az egyház
kincseit azzal, hogy ossza föl a szegények között. A pápa egy-
ben azt is megjósolta, hogy három nap múlva ô is mártírom-
ságra jut. Lôrinc kegyetlen halált szenvedett (258. aug. 10.),
rostélyon sütötték meg. Mártíriuma a pecsenyévé pirító
 augusz tusi forróság jelképe. A tûzoltók, a tûzzel fogla latos -
kodók (cukrászok, pékek) hívták segítségül, s elsôsorban

égési sebek gyógyulásáért
fordultak hozzá. Ünnepe
a földmûves nép körében
határnapnak számít: a
Lôrinc-nap után szedett
 dinnye már ízetlen, Lô -
rinc-nap után a fa már
nem fejlôdik tovább. Et-
tôl a naptól kezdve nem
tanácsos már a folyókban
fürödni. 

Augusztus 15. 
NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA
Nagyboldogasszony vagy Mária mennybevétele (latinul
 Assumptio Beatae Mariae Virginis) a katolikus egyház legna -
gyobb Mária-ünnepe, egyúttal Magyarország védôszentjének
napja. Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus anyja
a földi létbôl testben és lélekben egyenesen a mennyei
boldogságba jutott.

A Nagyboldogasszony elnevezés magyar sajátosság: Szûz
Mária Boldogasszony elnevezésébôl ered.

Számos országban munkaszüneti nap, 1945 elôtt Ma   gyar -
országon is.

Augusztus 20. 
MAGYARORSZÁG NEMZETI ÉS ÁLLAMI
ÜNNEPE 
I. István király temetésének és szentté
avatásának évfordulója, Szent István
király ünnepe, az új kenyér ünnepe,
valamint 1949 és 1989 között a Magyar
Népköz társaság Alkotmányának hivatalos 
állami ünnepe.

JELES NAPOK AUGUSZTUSBAN:

Ó hány szeptembert értem eddig ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik, 
a perzselôt! a hûs esôk elôtt.
Felhôn vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esôz.
Kibomló konttyal jô az édes ôsz.

RADNÓTI MIKLÓS: NAPLÓ

Szeptember az év kilencedik 
hónapja a Gergely  naptárban, 
30 napos. 
A hónap neve a latin septem 
szóból ered, ennek jelentése hét,
mivel szeptember eredetileg 
az év hetedik hónapja volt a római
naptárban. 
A népi kalendárium Szent Mihály
havának nevezi.

SZEPTEMBER
SZENT MIHÁLY HAVA

ÚJ MAGISZTER | Kalendárium
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Szeptember 1.
75 éve, 1939 szeptember 1-j én tört
ki a második világháború, az embe -
riség történetének legnagyobb és
legtöbb halálos áldozattal járó fegy -
veres konfliktusa. 

Szeptember 4. 
ROZÁLIA NAPJA
Rozália a járványos betegségek hazai
védôszentje, életérôl csak annyit
tudunk, hogy egy barlangban élt és
ott is halt meg. A név nagyon nép-
szerû mostanában is.

Szeptember 12. 
MÁRIA NAPJA
Egyes vidékeken ez a nap a búcsú
napja, jó alkalom a vendég ségre,
messzirôl eljöttek családtagok egy -
mást meglátogatni, nagy volt a sütés- fôzés. Megjelentek a
vásárosok is, úgyhogy a búcsú igazi népünnepély volt.

A Mária keresztnév igen kedvelt volt mindig is, és máig is
az egyik leggyakrabban gyakran elôforduló nôi kereszt-
nevünk.

Szeptember 15.  
HÉTFÁJDALMÚ
SZÛZANYA NAPJA
Ezen a napon emlékezik meg
az egyház Mária felmagaszto-
sult anyai fájdalmáról. 

Költészetünk legrégibb és
legszebb középkori emléke az
Ómagyar Mária Siralom,
amely már a XIII. században
tanúskodik Mária még nap-
jainkban sem lankadó tisz te -
letérôl.

Szeptember 21. MÁTÉ NAPJA
Máté apostol és evangélista vámszedô volt, mielôtt Jézus hoz
csatlakozott volna. Több Vámos elnevezésû falu választotta
patrónusának. A népi hagyomány szerint a búzát legjobb
Máté hetében elvetni, Mohácson ekkor meg is szenteltetik,
a régi szegedi öregek pedig vetés elôtt imádkoztak. 

Szeptember 25. GELLÉRT NAPJA
Gellért bencés szerzetesként jött hazánkba, Szent István ud-
varában élt, a király tanácsadója, késôbb pedig Imre herceg
nevelôje lett. 

Szent István halála után, a vallási és trónviszályok idején
Gellért a lázadók kezére kerül. Szörnyû halált hal: a lázadók
letaszítják a mai nap is a nevét viselô hegyrôl. Szent Gellért
hegye a hazai mondavilágban a boszorkányok gyülekezô -
helye.

Szeptember 26. VENCEL NAPJA
Vencel a csehek királya, nemzeti szentje
(meghalt 929-ben), tisztelete hazánkban
sem volt ismeretlen. A legenda szerint a
misebort maga szüretelte és préselte, ha -
zánkban is több he lyen a szôlôhegyek
védôszentje, névnapja is a szüreti he    -
tek re esik.

Szeptember 29. MIHÁLY NAPJA
Fôangyal, illetve arkangyal, a mennyei seregek fejedelme. Az
egyház oltalmazója, küzdelmeinek pártfogója, az ôsi hagyo -
mány szerint a keresztény katonák patrónusa.

A népi hiedelem úgy tartja, aki meghalt, azt megrúgta
Szent Mihály lova. 

NÉPI MEGFIGYELÉSEK:
- ha szeptemberben megdördül az ég, 

a fák sok virágot hoznak még,
- ha másodszor is kivirágzik az akác, 

akkor hosszú, meleg ôszre lehet számítani,
- ha korán lehullanak a falevelek, a gólyák 

és a fecskék korán útra kelnek, akkor 
hamarosan megérkezik a hideg idô.

Szent Gellért a Magyar Anjou-legendáriumban

A nyelvemlék a leuveni kódexből

KALENDÁRIUM – SZEPTEMBER
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Hûvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág, 
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.

RADNÓTI MIKLÓS: NAPTÁR

Október vidékeken a szüret hónapja. 

Ebben a hónapban vannak a szüreti bálok,
gyakran a lakodalmak. 

Szüret után kezdôdik a kukorica szedése 
és a káposzta vágása. 

Ez után nem marad más mezei munka.

OKTÓBER
SZÜRET HAVA, SKORPIÓ HAVA,  MAGVETÔ HAVA, ÔSZ HAVA

KALENDÁRIUM – OKTÓBER

Osztó-fosztó OKTÓBER, nevét az octo= nyolcadik szóból kapta. Ez már az igazi,
mustillatú, lombhullató ôsz. Az eddig szinte egyhangúan zöld erdô megszinesedik. 

Leghamarabb sárgul a nyárfa, azután a juhar és a gyertyán. 
A vadcseresznye levele élénkpirosra változik. Vöröslik a vad -
rózsa, galagónya és vadkörte. A kecskerágó bokor szinte lila.
legvégül a szürkekérgû bükkfa gyúl vörösre. Potyog a makk, 
a vadgesztenye, pörög a juharfa propellerszerû termése.
 Szállnak a hársfák könnyû, szárnyas, apró, barna magvai. 
Érett már a galagonya, a kökény és a csipkebogyó. Az ôzek 
sötét barna, tömött, meleg bundára váltanak. A mókusok,egerek
egész raktárakat hordanak össze. Érett a télire való alma. 
A hónap közepétôl nyilik a krizantém, amely szines bokraival
vidámitja a már jócskán megkopott kertet. Mert legtovább birja 
a hideget, azért használ(t)ják a halottak napi sirdiszitéshez. 
Hajdanán, nagyanyáink kertjében októberben még javában 
virágzott a kellemes illatú, sárgáspiros szinû szagos rezeda.

Október 4.
FERENC (ASSISI SZENT FERENC) NAPJA
A vetés kezdésének napja.  A vetésre legalkalmasabb hétnek
az ún. ferenchetet tartották. Mert az állatok védôszentjének
is tartották, a gazdasszonyok nyírfaágat tettek a fészekbe, ha
ilyenkor ültettek kotlóst, hogy a csirkék el ne pusztuljanak.
Úgy vélték, a nyírfaág mindaddig, amíg ki nem kelnek
a csirkék, megvédi ôket az ártó, gonosz hatalmaktól.  

Október 15. TERÉZ NAPJA
szüretkezdô nap. Teréz-szedés a neve. Asszonyi
dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak, kenyeret
sem süthettek.

Október 21. ORSOLYA NAPJA
a „káposztavágás” betakaritásának ideje.

Október 28. SIMON-JÚDÁS NAPJA
A szüreti bálok kezdete, a juhászok elszámolásának napja, a

kukorica betakaritásának kezdete. Ezután kez -
dôdnek a kukoricafosztó kalákák, ilyenkor fô-

leg a legények mentek a lányos házakhoz
megkérdezni, hogy „kell-e hántó”?  Szilvá-
val, süte ménnyel, itallal kínálták  a kuko-

ricafosztásban segítôket. Kukoricafosztás
közben énekeltek, beszélgettek, ez lett fiatalok

legfontosabb szórakozási lehetôsége ..

OKTÓBER JELES NAPJAI:
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KALENDÁRIUM – NOVEMBER

Megjött a fagy, sikolt a ház falán,
a holtak foga koccan. Hallani. 
S zizegnek fönn a száraz, barna fán
vadmirtuszok kis ôsz bozontjai.
Egy kuvik jóslatát hullatja rám,
félek? Nem is félek talán.

RADNÓTI MIKLÓS: NAPTÁR

November hónapot a népi 
hagyományban Szent András 
havának, Nyilas havának,
vagy Ôszutó hónak nevezik, 
nem kell már sokat várni 
a tél beálltára.

NOVEMBER
SZENT ANDRÁS HAVA, ÔSZUTÓ, ENYÉSZET HAVA, 

A HALOTTAK HÓNAPJA

November 1. 
MINDENSZENTEK
NAPJA
Ezen a napon a halottakra
emlékezünk, rendbehozzuk
a sírokat,  virágokat viszünk a
temetôbe, gyertyát gyújtunk
az elhunytak tisz te le tére. A
néphit szerint ilyen kor haza-
látogatnak a halot tak, ezért
sokfelé szo kás, hogy számuk -
ra is meg terítenek, kenyeret,
sót, vi zet tesznek az asztalra.
Aki nem tud kimenni a te me  -
tôbe, az otthon gyújt gyer -
tyát.  

November 2. 
HALOTTAK NAPJA
Ez a nap is a halottaké, az élôknek viszont a néphit szerint ti-
los a munka. Az idôjárás-jóslatok is a halottakkal kapcso-
latosak: ha ezen a napon esik az esô, akkor sok felnôtt halott
lesz a következô évben. 

November 11.  
MÁRTON NAPJA
A gazdasági év fontos ôszi zárónapja,
ilyenkor hajtották be a gulyát telelô -
re. Márton napján libát illik enni a
hagyomány szerint, aki ugyanis nem
eszik ezen a napon libát, az egész év -
ben éhezni fog. A liba-lakomához
az új bort is meg kell kóstolni.

November 22. CECÍLIA NAPJA
Szent Cecília a szôlôsgazdák védôszentje, ott lebeg a levegôben,
vigyáz arra, hogy a borral teli hordókat semmi baj ne érje.

November 25. KATALIN NAPJA
Ha Katalin kopog, karácsony locsog – tartja a nép bölcsesség. 

November 30. ANDRÁS NAPJA
A téli évnegyed kezdô napja, párjóslásra kiválóan alkalmas.
Faluhelyen még manapság is szokás András-pogácsát sütni,
a tészta közepére tett cédulákra férfi neveket írtak. A pogá   -
csá kat  kitették a küszöbre, és amelyiket a legkésôbb vitte el
a kutya, a benne lévô cédulán olvasható név volt a jövendô-
beli neve. Ezen a napon készítették a hagyma-kalendáriumot:
egy nagy fej hagymáról lehámoznak 12 egészséges lemezt,
mindegyikbe sót szórnak. Egy-egy hagymalevél egy-egy hó-
na pot jelöl. A hagymákat feltették a kemence tetejére, ame-
lyikben újévre elolvadt a só, arról a hónapról tudni vélték,
hogy esôs lesz. András-nappal befejezôdik a zajos mulatozás
idôszaka, mert elkezdôdik az advent.

FONTOSABB NAPOK NOVEMBERBEN: 

Ködös Márton után
Enyhe telet várhatsz,
Havas Márton után

Farkast soká láthatsz.
Szent Erzsébet-napja

Tél elejét szabja,
Az András-napi hó
A vetésnek nem jó.

NOVEMBERI NÉPI MONDÓKA
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ
Follinus Anna 1984-ben született Bonnban. A Budapesti Osztrák Iskolában érettségizett,
diplomát az ELTE BTK német szakán szerzett. Két verseskötete jelent meg, az elsô
Nélkülem élek (Stádium, 2003), a második Vers a futásod (Stádium, 2011) címmel.
Többek között a következô folyóiratokban publikált: Bárka, Élet és Irodalom, Holmi, Iro-
dalmi Szemle, Kortárs, Mozgó Világ, 

Nagyvilág, Parnasszus, Várad. Gérecz Attila- és Junior Prima-díjas.

ÚJ MAGISZTER | Vers

ANDRÉ KERTÉSZ:
ÁRNYÉKFESTÔ
Magas létra kell, hogy
árnyékodat elérd;
ecsetedrôl nem fogy
a szín, mert a helyét
– magad másik felét –
ûrrel jelölöd ki.
Míg kivetül eléd,
testét fára ölti,
keresed a szemét
– néz, mióta itt van,
hogy meglátta hevét
mozdulataidban.
Talán ô fest inkább,
ô a másik felét,
ha nem figyelsz, mindjárt
kipamacsol feléd – – –
árnyékod árnyéka,
tubusmaradéka.

EGY BUBORÉKFÚJÓ KISGYEREKRE
Gömbök, mint megannyi luftballon,
szállnak a lég végtelen terében,
és mert hártya zárja el a közeget magától,
a szél mozgása látható az égen.
Talán létrejötte oly néma: nem is hallom,
vagy észleltében a belsô zaj gátol?
Nem számít, ezeregyszín köpenyét felvéve
úgy kezd ringni, mint ama lágy toll,
mely párnádból a minap elszabadult.
Rövid útjának míg nem szakad vége,
bár nem valódi, csöppet sem megfakult:
megcsillan burkán a világ egyszeri képe.

KÓS MIHÁLY rajzai
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A Magyar Nemzeti Galéria Dada és szürrealizmus.
Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dalí címû kiállítása
hazai tárlaton korábban még nem látott teljességben mu-
tatja be a 20. század e két meghatározó jelentôségû avant-
gárd irányzatát. A jeruzsálemi Izrael Múzeum anyagából
válogatott tárlat többek között Marcel Duchamp, Max
Ernst, Man Ray, Joan Miró, Kurt Schwitters, René
Magritte és Salvador Dalí mûvei segítségével nyújt átfogó
képet a dadaizmus és a szürrealizmus nagy hatású alak-
jairól, eseményeirôl, dokumentumairól és hatásáról az
1910-es évek végétôl az 1970-es évek közepéig. 

A 20. század elsô évtizedeinek két
nagy mûvészi irányzata, a dada és a
szürrealizmus, radikálisan megújította
a mûvészetrôl való gondolkodást.  

Az októberben még látható kiál-
lításon bemutatott több mint száz
festmény, a tárgyak, a  fotómontázsok
megismertetnek bennünket a két
mûvészeti irányzattal.

A budapesti Mátyás téren lévô Galery8 kiállítóterem az
auschwitzi cigánytábor elpusztításának 70. évfordulójára
emlékezik Ceija Stojka killításának megrendezésével.

1944-ben háromezer roma embert pusztítottak el. Az
akkor 11 éves, magyar-szlovák cigány dinasztiából származó
Ceija Stojka sikeres önéletrajzot jelentetett meg ezekrôl az
eseményekrôl, de emellett pontos, szubjektív képet ad egy
tradicionális, mára már szinte eltûnt kultúráról.

Stojka az ötvenes évektôl kezdett el festeni, autodidakta
módon sajátítva el a különbözô technikákat. A kiállítás
címe: Megszégyenítve utal a tusrajzokon megörökített
ret tenetes élményekre, de a kiállításon láthatóak olyan al -
ko tások is, amelyek gyümölcsföldeket, kerteket ábrázol-
nak, a bôség igenlése, az élet szeretete árad belôlük.

Érdemes megnézni a kiállításon vetített filmet is, egy
nagyon átélhetô világról, a családi, közösségi ünnepekrôl,
a hagyományos lókereskedelemrôl mutat be egyedülálló
képeket.   

World Press Photo a Néprajzi Múzeumban. A kiállítás
most is az elmúlt évnek mutat tükröt: 167 képbe sûrítve
láthatjuk az elmúlt év eseményeit, hétköznapjait, sportját,
azokat az embereket, akik a hírekben szerepelnek. Izgal-
mas élményt nyújt mindazoknak, akik szeretnék jobban
megérteni, mi zajlik körülöttünk a világban.

A World Press Photo független non-profit szervezet,
1955-ben alakult, központja Hollandiában, Amszterdam -
ban van. Célja az információ szabad áramlásának támoga -
tása a sajtófotó és a dokumentarista fotográfia népszerû -

sí tésén keresztül. Közel hat évtizede bôvülô archívuma
fon tos része történelmünk vizuális megjelenítésének.

Az évente megrendezett pályázat a világ legjelentôsebb
sajtófotó versenye, díjnyertes felvételei egy utazó kiállítá-
son vesznek részt 100 helyen a világ 45 országában. A
 ki állításoknak több millió látogatója van. A budapesti
kiállítás harminckét éves múltra tekint vissza. Az éves pá -
lyázaton 124 országból 5666 fotóriporter pályázott. A ti-
zenkilenc tagú nemzetközi zsûri tizenhárom napot töltött
Amszterdamban, és 32 nemzet 54 fotográfusát díjazta. A
beküldött 103481 fotóból 154 válogatott képet láthatunk
a kiállításon.

Az év sajtófotója címet Paul Hansen alkotása nyerte el,
erôteljes és ôszinte kép a Gázai övezetbôl: a kétéves Suhaib
Hijazi és bátyja, a négyéves Muhammad holttestét viszik
rokonaik a temetésükre  Gaza Cityben. 

Megnyílnak Móra mesebirodalmának kapui Szegeden, a
Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat egy igazi interaktív gy-
ermekbirodalom: a vidám színek, a faodúba rejtett tár-
sasjátékok, az olvasósarok, a betûtészta-paradicsom nem
csak a legkisebbeknek, hanem a felnôtteknek is izgalmas
kalandokat ígér.

Móra Ferenc bájos, megmosolyogtató, ugyanakkor
sokszor elgondolkodtató és megindító idézetein keresztül
játékosan ismerteti  meg a gyermekekkel a legendás költô
utánozhatatlan személyiségét és kultikus mûveit. A biro-
dalomban két szereplô vezeti végig a kalandokra éhes lá-
togatót: a falakon Panka, Móra Ferenc lánya, és a Vadem-
ber, Móra imádott unokája bukkan fel újra és újra.

Egész Európát bejárta, mostantól pedig az Europarkban
látható az a szenzációs kiállítás, ahol nem csak a gyer-
mekek, hanem a technika és a reneszánsz iránt érdeklôdô
felnôttek is találnak látnivalót. 

A reneszánsz polihisztor korszakalkotó ötleteit a
Leonardo által javasolt anyagból állították elô makettezést
és sok-sok kísérletezést követôen. Két éven át tartó kitartó
munka után állt össze ez a mostani tárlat: a mechanikus
szerkezeteket interaktív kiállításon mutatják be.

A tengelye körül forgó híres helikopter és egy mûködô
malomszerkezet mellett számos érdekesség is kiállításra
kerül. Sôt, a gyerekek a Leonardo által megálmodott
szárnyakat is kipróbálhatják egy siklópályán.

MILYEN KIÁLLÍTÁST ÉRDEMES MEGNÉZNÜNK?
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Słobodzianek: A MI OSZTÁLYUNK
A Katona József Színház, a Kamra elôadása

Tadeusz Słobodzianek napjaink egyik legjelentôsebb
lengyel drámaírója, rendezô, dramaturg, színházkritikus,
a varsói Dráma Laboratórium magalapítója. 

A mi osztályunk címû drámája a Katona József Szín-
házmûvészei elôadásában megrázó erejû szembenézés a
múlttal, történeti látlelet egy kelet-európai társadalomról
a múlt század harmincas éveitôl az ezredfordulóig.
Lengyelországban vagyunk, Varsót emlegetik, lengyel fal-
vak és városok nevei hangzanak el, egy idô után mégis va -
lami kényelmetlen, rossz érzés lesz úrrá rajtunk, hogy a
nevek és helyszínek ebben a történetben nem is olyan
fontosak, s lehetnénk akár Ukrajnában, a balti államok
bármelyikében, vagy akár..., igen, Magyarországon is.

Słobodzianeknek sikerül kívül túl maradni az elbeszélt
történeten, az elképzelhetetlen emberi szörnyûségeket a
maguk ridegségében tudja megmutatni nekünk. Harag és
részrehajlás nélkül, nem vádolva és különösen nem ítél -
kezve a borzalmak végrehajtói felett. Itt nincsenek „jók”
és „rosszak”, nincsenek „ártatlanok” és nincsenek „bû nö -
sök”, általános érvényû tanulságokat fogalmaz meg a
zsidógyûlöletrôl, annak követekezményérôl, a holo kauszt -
ról, a háborúról, a kommunista diktatúráról.

Gogol: A REVIZOR
A Vígszínház elôadása 

Lehet, hogy mindaz, amit Gogol 178 évvel ezelôtt leírt,
ma is érvényes?

Gogol zseniális komédiája, A revizor mindig ak-
tuális, szatirikus és groteszk kép a korrupció ördögien
álnok rend szerérôl, amelyben csak az egyéni érdekek
számítanak.

Egy vidéki kisváros elôljáróságai lázas igyekezettel
próbálják elfedni a visszaélések, sikkasztások és hazugságok
minden nyomát, miután értesülnek a fôvárosi revizor
érkezésérôl. A város vezetôi pontosan tudják: saját, jól
felfogott érdekük, hogy a vizsgálat idejére helyreállítsák a
közrendet, és lekenyerezzék a revizort – persze ehhez meg
kell találniuk az inkognitóban érkezô, vizsgálódó idegent.
Gyanújuk viszonylag hamar Hlesztakovra, a fôvárosi fia -
talemberre terelôdik, aki már jó ideje a városban ven -
dégeskedik. Hlesztakov minden pénzét eljátszotta kártyán,
nem tud hazautazni, és a számláit sem tudja rendezni, ám
ekkor váratlanul betoppan hozzá a szerencse, hiszen a
rettegô tisztviselôk elkezdik megvesztegetni. Hlesztakov
élvezi a hirtelen jött szerencséjét: mindent elfogad, átvesz,
megnéz, meghallgat, örömmel ellátogat bárhova – legyen
az iskola, kórház, börtön –, ahova a polgármester invitálja,
és ahogy azt kell: nem ígér semmit.
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ÚJ MAGISZTER | Színház

HOVA MENJÜNK SZÍNHÁZBA?

Fotó: Mészáros Csaba

ÚJ ROVATUNK
:
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MILYEN KÖNYVEKET ÉRDEMES ELOLVASNUNK?

A Pulitzer-díjas csillagász, Carl Sagan a világ egyik legelis-
mertebb tudományos írója,  számos ismeretterjesztô best-
seller szerzôje, a Milliárdok és milliárdok címû tanul-
mánygyûjteménye témáival széles skálát mutat be: a
sakkjáték keletkezésétôl a marsbeli élet problémáján és a
globális felmelegedésen át az abortuszról folyó vitáig.
Sagan könyve a természettudományokban, a matema -
tikában és az ûrkutatásban szerzett ismereteinket a min-
dennapokra alkalmazza. Emellett a legellentmondásosabb
kérdések közül is érint néhányat, se gít felfogni a min ket

körülvevô világot, amint az
a közelgô új évezred kihívá-
saival készül szembe nézni,
de bepillantha tunk Sagan
gondo latai ba is, hiszen ezt
a tanulmánygyûj teményt
akkor ír ta, amikor már
tisz tában volt saját halála
kö ze ledtével. 

A könyv elolvasását
minden olyan kollegának
ajánljuk, akit ér de kelnek
világunk legfon tosabb
összefüggései, és aki sze -
retne adekvát vá laszt
adni diákjai felve tôdô
kérdéseire. 

„Ki géppel száll fölébe, annak térkép e táj…” S nekünk,
kiknek szülôhazánk? Mit tudunk mi, a mindössze 93
ezer négyzetkilométernyi ország igazi kincseirôl? Hányan
vannak, akik vándorbottal, tarisznyával bejárták kicsinyke
falvait, felfedezték az erdôk mélyén megbúvó történelmi
romjait? Mennyien lehetnek azok, akik szabadnapjaikon
kocsiba ültetik családtag -
jaikat s nekivágnak az
ország útjainak, hogy
múzeumok falai között
töltsenek el egy vasár-
nap délelôttöt; valame-
lyik Tisza-parti csendes
öbölben meglessék a
madarak szokásait, az -
tán egy kisvendéglô
koc kás abroszos aszta -
lá nál ebédeljenek olyan
ételekbôl vá lasztva a
menüt, amit másutt
keresve se találnának? 

Magyarokhoz szóló különös útikönyv ez – Magyaror -
szágról. Az elsô fejezetben autós kirándulásokra invitál a
legszebb hazai tájakra, megállásra buzdítva egy-egy értékes
templom, helyi látnivaló története kapcsán. A második fe-
jezet e kárpát-medencei kis ország megannyi természeti
szépségét villantja fel, hogy azután a harmadikban kézen
fogja az olvasót, múzeumokba hív, ahol nemcsak képekrôl,
tárgyakról, hanem a magyar szellem alkotta egyéb kinc-
seinkrôl is sok-sok érdekes történetet mesél el. S végül, de
nem utolsó sorban a szerzôk egy gasztronómiai ország -
járással zárják a különleges kalandozásokra hívó kötetüket. 

A Varázslatos Magyarország kikapcsolódást jelentô
olvasmány, de segítséget ad oktató-nevelô munkánkhoz is.

A Gestapo tevékenysége Magyarországon – ezzel
a szi gorúan tárgyszerû címmel jelent meg Szita Szabolcs
könyve, amely felrázó és elkeserítô olvasmány. Kiderül,
hogyan kémkedtek Hitler emberei a hû szövetségesnél már
jóval a háború elôtt, hogyan rohanták le a katonák mellett
a titkosrendôrök is az országot. Sok ezer embert börtö -
nöztek be, kínoztak meg, majd hurcoltak el, nemcsak
zsi dókat, hanem mindenkit, aki szembe mert állni a Volks -
bunddal. Nagyban és szervezetten raboltak, felbecsülhe -
tetlen értékeket vittek ki az országból. A nácik széles kör-
ben támaszkodhattak magyar fizetett ügynökeikre. 

ÚJ MAGISZTER | Könyvajánló38
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Sajátos fejezete a Gestapo magyarországi történetének
az alku az ország leggazdagabbjai közé tartozó, javarészt
zsidó  családokkal. 

Szita Szabolcs egy  Raoul Wallenbergrôl szóló kötettel is
jelentkezett. A fiatal svéd diplomatának sikerült sok ezer
budapesti üldözöttet megmentenie. Wallenberg páratlan
személyes bátorsággal, a németekkel tárgyalva, a nyila-
sokkal dacolva mentette az életeket. Szudoplatov szovjet
tábornok emlékiratai szerint Wallenberget szovjet ügy-
nökök , mint valószínûsíthetôen amerikai, brit kémet, Bu-
dapestre érkezésétôl kezdve figyelték és felkészültek
elfogására. Terveik szerint kettôs ügynöknek képezték
volna át, de abban is reménykedtek, hogy a dúsgazdag és
befolyásos svéd családtól túszukért gazdasági segítséget
kapnak. Amikor egyik elgondolás sem vált be, végeztek ál-
dozatukkal. Mind a mai napig nem tudjuk, mi történt a
jelentés szerint szívembóliában elhunyt Wallenberggel és
magyar segítôjével, Langfelder Vilmossal. Jövô évben lesz
hetven éve, hogy Wallenberget elhurcolták,  családja az év-
forduló kapcsán  Putyin orosz elnökhöz fordult azzal a
kéréssel, hogy engedélyezze az ügyre vonatkozó, máig
zárolt levéltári iratok kutatását. Választ még nem kaptak.

Milyen volt a régi zsidó világ, amit kiirtottak? A Hogyan
éltek? címû album bepillantást enged a magyar zsidók
hétköznapi életébe. Sorakoznak a képek: a zsidók kis bolt-
j ai, ortodoxok, haszidok, a vidéki zsidónegyedek, a Lipót  -
város bérpalotái, Hatvanyék kastélya, Korányi professzor a
tanítványai körében, Örkény István családjának a patikája.
A szerzô, Körner András véleménye szerint a magyar
zsidóság túlnyomó többségének elpusztítása és velük az ál-
taluk képviselt életmód eltûnése nemcsak a zsidók tragé -
diája, hanem az egész magyar társadalomé. Az élet sze gé -
nyebb lett nélkülük Magyarországon – állapítja meg.

A holokauszt emlékév alkalmából megjelent három
könyv ajánlott olvasmány  mindenkinek, de fôleg a német
megszállási emlékmû alkotóinak és a terv pártolóinak .

Tóth Krisztina Pillanatragasztó címmel megjelent új
könyvében huszonöt történet van, ez nem véletlen, a sz-
erzô huszonöt évvel ezelôtt adta ki elsô könyvét. A
történetek mindegyike egy-egy pillanatfelvétel Mag-
yarországról, tükörcserép az elmúlt negyed századból. Az
író ezeket a cserepeket  kísérli meg össszeragasztani  és
rögzíteni a múlt egy-egy darabját.

A szereplôk a legkülönbözôbb helyszíneken élnek,
életük díszletei, lehetôségeik, vágyaik nagyon eltérôek, a
közös bennük az, hogy mindnyájan sorsfordító pillanatok

elôtt állnak. A döntést
azonban csaknem min-
degyikük halogatja. 

A szenvtelennek tû -
nô elbeszélô végtelenül
pontosan láttatja az
em berek közti bonyo -
lult viszonyok rend -
szerét és a nehéz sor-
sok, olykor groteszk
je lenetek elmesélése
közben minduntalan
megcsillan kifino-
mult és szarkasz ti -
kus humora.

Mi történik, amikor egy ország felszabadul? Mindenki
megkönnyebbül hirtelen, vagy cipeljük magunkkal a múl-
tunk súlyát? A diktátort fejbe lôtték, rituálisan elégették
az elnyomás kellékeit,
de a titkokra nem
derült fény, a régi
 reflexek pedig mû -
ködnek tovább. Bár-
mikor kitörhet újra
az erôszak, mert a
temetetlen múlt még
fájdalmasan eleven. 

A regény család -
tör ténet és törté -
nelmi tab ló egy-
 szerre. A nyelve
sû rû, mégis egy-
szerû, a részletek
va rázslatos inten -
zitása sodró és iz-
galmas történetté for-
málódik, leköti és nem hagyja nyugodni az olvasót. A
 gyermek mindent látó szeme, a kamasz mohó testisége és
a felnôtt józan figyelme szövôdik össze benne érzéki és
érzékeny szöveggé. Rákérdez a titkokra és felébreszti a
titkos tudást. Dragomán György Máglya címû könyve
lebilincselô olvasmány.
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Az ENSZ 1948-as megalakulásakor az Egészségügyi Világszervezet 
(World Health Organization) a következôképpen határozta meg az egészséget:

„Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, 
és nem csupán a betegség hiánya”.

Ebben a rendszeresen megjelenô rovatunkban felhívjuk a figyelmet az
egészség megôrzésének fontosságára.

ÚJ MAGISZTER | Allergia40
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ALLERGIA
SZÉNANÁTHÁS? 

Elveszett a baráti 
jótanácsok, 

otthoni praktikák,
varázsszerek 

és gyógyszeres 
kezelések

útvesztôjében? 

MI LEHET 
A MEGOLDÁS?
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Az a tény, hogy Magyarországon sok az allergiás ember, nem
meglepô. Az azonban igen, hogy bár sokan tudják magukról,
hogy allergiások, mégsem fordulnak kezelôorvoshoz pana -
szaikkal, inkább szenvednek. 

MI IS AZ ALLERGIA? 
Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anya -
gokra, melyek normális körülmények között semmilyen vá -
laszt nem váltanak ki a szervezet részérôl. Az ilyen anya gokat
allergéneknek nevezzük, ilyenek például a pollen, az állati
szôrök, az atka, a penészspórák, különbözô mikroorganizmu-
sok, de lehetnek élelmiszerek, gyógyszerek, vegy szerek is. 

Az allergiás tünetek nagy mértékben változnak, attól füg-
gôen, hogy melyik szervünk reagál az allegénekre. A levegô -
ben terjedô allergének (mint például a pollen vagy az atkák)
a légutak és a szem szaruhártyájának a gyulladását okozzák.
A szénanátha az orrnyálkahártya megvastagodását, orr -
váladékozást, tüsszentést, a szem irritációját, könnyezést idéz
elô. Ha az allergén bekerül a tüdôbe, asztmás tünetek is je-
lentkezhetnek. Az emésztôrendszerbe kerülô allergének
hasüregi fájdalmat, hányingert, hányást, puffadást válthatnak
ki. A bôrön jelentkezô allergiás reakciók, mint az ekcéma
vagy az urticaria bôrpírral, duzzadással járnak.

Súlyosabb esetekben a reakció nem marad lokalizált és
kiterjed az egész szervezetre, úgynevezett anafilaxiát okozva. 

Több eljárás is létezik az allergia kimutatására, a legalap -
vetôbbek a provokációs tesztek, ennek során kis mennyiségû
allergént vagy allergén-kivonatot juttatnak a szervezetbe, ál-
talában a bôrre. Érzékeny egyéneknél meghatározott idôn
belül helyi reakció jelentkezik.

Az allergia kezelésében nagy szerepet játszik a megelôzés,
ez tulajdonképpen az allergének kerülését jelenti, ami sok
 eset ben nem lehetséges. Sikeres oki kezelés az allergiára még
nem létezik, de célra vezethet az úgynevezett  hiposzenszi -
tivitásos immunterápia. Ilyenkor a betegnek egyre nagyobb
mennyiségû allergént adnak, a kezelés során az immunrend-
szer tûrôképessége fokozatosan alkalmazkodik az allergénhez.
Ha már kialakult az allergiás reakció, számos antiallergiás
gyógyszer áll rendelkezésre.

A bôrgyógyászatban már évtizedek óta használnak sikere-
sen az allergia kezelése kapcsán különbözô fényterápiákat. Tu-
dományosan igazolt tény, hogy az orrban, illetve a bôrben
lezajló gyulladásos folyamatok nagyon hasonlóak – így ma
már a fényterápiás allergia- kezelés is elérhetô alternatív
kezelési mód lehet az allergiában szenvedôknek.

Mivel az allergiával járó tünetek sok esetben zavarhatják
életminôségünket, csökkenthetik iskolai és munkahelyi tel-
je stíményünket, fontos orvosi segítséget kérni a hatékony
terápia meghatározásához.     dr. ZELLNER ÁGNES KATALIN

családorvos
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Kedves Óvodapedagógusok, Tanítók, Tanárok!

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

Amennyiben az intézményen belül – akár könyvtár számára is – egyszerre
öt példányt rendelnek 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 MAGISZTER MAGAZINRA

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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