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A címlapon idézett költemény Zelk Zoltán: Vakáció címû verse

A megfejtések beérkezésének határideje a magazin megjelenését követô hónap
utolsó napja, a megfejtéseket a név és elérhetôség pontos feltüntetésével az alábbi
e-mail címre várjuk: palotas.katalin1@gmail.com vagy postán az Új Magiszter
maga zin szerkesztôségének címezve (1086 Budapest, Dankó utca 11).

VIDÁM JÁTÉKOT KÍVÁN ÉS MINÉL TÖBB MEGFEJTÉST VÁR A FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTÓJA: 
Palotás Katalin

VERSENY-JÁTÉK
TANULÓKNAK, TANÁROKNAK, 

A MAGYAR VÁRAKRÓL

MAGAZINUNKBAN VERSENYT HIRDETÜNK, MAGYAR HELYSZÍNEKKEL.
A feltett kérdésekre a helyes válaszok akár az iskolai tanulmányokból meg  adhatók,
de utánanézhetünk könyvtárban, interneten – így sok hasznos tudnivalóra szert te-
hetünk.
A verseny-játék feladatai sokkal könnyebbek, mint az elôzô évi, Izraellel foglalkozó
feladatok, így mindenkit buzdítunk a játékban részvételre.
A helyes válaszokat beküldôk között minden fordulóban külön sorsolunk egy nyer-
test, akinek értékes könyvjutalmat adunk.
A négy forduló gyôztese kétnapos kiránduláson vehet részt az általa kiválasztott,
a feladatok között szereplô helyszínek egyikén.

1. Mi a képen látható vár neve?
Budapestnek melyik részén áll a vár?
Hol található az eredeti vár és kinek a birtokán 
épült fel?
Milyen történelmi eseményhez kapcsolódóan alkották
meg az épületegyüttest Budapesten?
Milyen módon és mikor pusztult el az eredeti vár?  

2. Melyik az a képen látható város, amelyik 
a Bakony peremén található?
A város egyik jelentôs értéke a vár, melyik században
épült?
Milyen támadásoknak volt kitéve a vár?
A várban található Tûztorony mirôl nevezetes?
Jelenleg mi található a várhegyen?
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A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség bibliai és emberi meggyôzôdése, hogy a Föld Istené, azt egyik
nemzet sem sajátíthatja ki kizárólagos használatra, és az általa kormányozott területet nem zárhatja el egyet-
len oltalmat, segítséget kérô elôl sem. 

Elfogadhatatlannak tartanánk, ha Magyarország, a zsidó-keresztény-humanista etikai alapon szervezôdött
Európai Unióval (melynek hazánk teljes jogú tagja) ellentétben, a szülôföldjüket bármiféle fenyegetettség mi-
att elhagyni kényszerülôket elutasítaná, megélhetési bevándorlóként vagy terroristagyanús személyekként
bélyegezné meg. 

Meggyôzôdésünk, hogy Európának és általában a fejlettebb és erôsebb nemzeteknek felelôsségük van ab-
ban, hogy milyen emberiességi viszonyok alakulnak ki azokban az országokban, amelyek természeti kin-
cseikkel és emberi munkaerejükkel oly hosszú idôn át (kényszerbôl vagy szabad akaratból) hozzájárultak a
civilizált Nyugat megerôsödéséhez és meggazdagodásához. 

Meggyôzôdésünk, hogy „a magyar családok és a születendô gyermekek támogatása” nem állhat szemben a
segítségre szorulók iránti szolidaritással, már csak azért sem, mert ezt az együttmûködést az Unió anyagi-
lag is kiemelten támogatja.  

Meggyôzôdésünk, hogy az Unió az általa kidolgozott, menekültekkel kapcsolatos támogatási rendszere mél-
tányos, hazánkra nem ró elhordozhatatlan terhet, és abban részt venni nemes, Istennek tetszô cselekedet. 

A Biblia ismert hôsei, Ábrahám, Izrael, József, a pátriárkák és leszármazottaik, Mózes, Dávid, a próféták népe,
Jézus, Pál mind megkóstolták a bevándorlás, az idegen földön való oltalomkeresés nehézségeit. Ebbôl kiin-
dulva fogadták el isteni parancsként, hogy „Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is jövevények voltatok…”
(5 Mózes 10,19) 

Mi, magyarok, a honfoglalás pillanatától kezdve, hányatott történelmünk során sokszor (Rákóczi-szabad-
ságharc, 1849, a XX. század eleje, 1945, 1956 stb.) voltunk kénytelenek otthonunk változtatására és adhattunk
menedéket üldözötteknek, nyithattuk meg határainkat egy sokkal zártabb világban is, hogy szétszakított népek
egymásra találhassanak. De gazdagodtunk is mindig kivételes és értékes emberekkel, népcsoportokkal, akik
mára nemzetalkotó kisebbségként vagy népünkben felolvadva képeznek egyedülállóan értékes közösséget
velünk. 

Fontos megemlítenünk, hogy mára immáron olyan magyarok millióit fogadták és fogadják be Európában
és világszerte, akik történelmi vagy gazdasági okokból kényszerültek elhagyni az országot. 

Magyarország nem zártkert vagy magánterület. Mi, magyarok, pedig vendégszeretô és együtt érzô nép va-
gyunk. Ezért Istentôl kapott felelôsséggel és az általános humánum iránti elkötelezettségünkkel a menedé-
ket keresôk tisztességes támogatása és segítése mellett állunk ki, és ezt várjuk országunk vezetôitôl is. 

Budapest, 2015. május 18. 
IVÁNYI GÁBOR lelkész,

a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI
TESTVÉRKÖZÖSSÉG NYILATKOZATA 
a „Nemzeti konzultáció a bevándorlásról és a terrorizmusról”

címû körlevél kapcsán
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A kormánynak olyan durva  bü rok -
ráciát sikerült alkotnia, hogy a
tanároknak fizetôs felkészítô kurzu-
sokat hirdetnek ahhoz, hogy meg
tudjanak felelni az Oktatási Hivatal
teljesítményüket firtató kérdéseire.
Ezen a besoroláson múlik majd,
mennyi pénzt vihetnek haza. Mind -
eközben a fizetések sem érkeznek 
idôben. Emellett tízmilliárdos hiányt
halmoztak fel; de ugyanakkor a
kréta, a papír, a villanykörte pedig
hiányzik az iskolákból.

De nem is ez a legnagyobb prob-
léma, hanem többek között az, hogy
hat év óta nem voltak ilyen gyengék
a matematika érettségi eredmények,

középszinten mindössze 2,84-es át-
lagot hoztak a diákok matematiká-
ból, hogy 1 541 millió gyerekbôl
226 466 minôsül hátrányos, illetve
halmozottan hátrányos helyzetûnek,
és gyakori az iskolaelhagyás. 

A kormány oktatáspolitikája
meg bukott, hangzanak el a kor-
mány elleni tüntetéseken a felszóla -
lá sokban, de ezt hangsúlyozzák a
 neves oktatáspolitikusok (Radó
 Péter, Hiller István és Mendrey
László) is.

Radó Péter helyzetértékelése sze-
rint a hátrányos helyzetûek lema-
radása Európában példátlan. Prob-

lémát lát abban is, hogy a szakis-
kolák felügyelete átkerült a Nem-
zetgazdasági Minisztériumhoz, ez
azt jelenti, hogy olyan emberek irá-
nyítják majd a hazai szakképzést,
akiknek eddig semmi közük nem
volt a pedagógiához, holott a szak-
képzéshez a szakmai ismeretek mel-
lett pedagógiai képzettségre is fel-
tétlen szükség lenne. A gimnáziumi
helyek száma csökkentésével a szak-
munkásképzésbe kényszerítenek fi-
atalokat, az innen tömegével kike-
rült fiataloknak esélyük sincs a
továbbtanulásra. A másik megol-
dás az, hogy aki nem akar szak-
munkás lenni, az választhatja a
gimnázium helyett az egyházi isko-

Oktatási szakértôink véleménye 

AZ OKTATÁSI 
RENDSZER 
ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

Az Orbán-kormány ötödik éve  teszi tönkre a központosítás  jegyében 
a magyar iskolarendszert. Tanárok, diákok  minden szinten kifejezik
 elégedetlenségüket a fennálló  iskolarendszerrel kapcsolatban. 

Általános az a vélekedés, hogy a Fidesz iskolarendszere megbukott,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ élen jár az iskolák és 
a tanárok ellehetetlenítésében. 

4

AZ OKTATÁSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁRÓL
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AZ OKTATÁSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

lákat – ezek oktatási céljaikra sok
plusztámogatást kapnak. 

Az oktatáspolitikus arra a kér-
désre, hogy mi az oktatás átalakítá-
sának valódi célja, kemény választ
fogalmaz meg. Szerinte a hatalom
mindent alárendel pillanatnyi érde-
keinek, az „illiberális demokráciát”
a munkaalapú társadalomra  kell fel-
építeni, az oktatási rendszer átalakí-
tása ezt az ôrült víziót szolgálja –
közben azt sem lehet érteni, mit je-
lent a „munkaalapú társadalom”
meghatározás. „Ha a kormányzati
cél az, hogy a magyar gazdaság
mûködését átállítsák a nagyon ala-
csony hozzáadott értékû tömeg-
munkára vagy közmunkára, akkor
valóban koherens az oktatáspoliti-
kájuk. Minden változtatás ebbe az
irányba mutat. Ám ha ezen az úton
megyünk tovább, hosszú távon
leszakadunk az euroatlanti civilizá-
ció világáról”  - összegzi lesújtó vé-
leményét Radó Péter.   

Hiller István egykori oktatási mi-
niszter véleménye szerint ami a gim-
náziumok és a szakképzés ügyében
történik, az nem oktatáspolitika, ha-
nem hatalmi erôvel megvalósított
társadalompolitika. A változtatá-
sokra a mai fiataloknak már nem az
a reakciója, hogy ha nincs gimná-
zium, majd kômûves lesz, hanem
aki nem lehet az, ami akar, elmegy
külföldre. Megbocsáthatatlan lépés-
nek tartja a tankötelezettség korha-
tárának a leszállítását, hangsúlyozza,

minden európai ország, amely hoz-
zányúl az oktatási rendszeréhez, bô-
víti a tudáshoz hozzájutást, a magyar
oktatási rendszer szûkíti. A gimná-
ziumi helyek csökkentésével keve-
sebben mehetnek egyetemre, keve-
sebb lesz a diplomás, a kormányzati
elképzelés szerint többen választják
majd a szakképzést vagy a szakkö-
zépiskolát, és ezután a termelôszfé-
rában helyezkednek el. Hiller Ist-
ván szerint a világ nem errefele
megy. A válság mélypontján is a dip-
lomás jutott könnyebben munká-
hoz és könnyebben tudták megtar-
tani az állásukat is, mint a nem
diplomások és éppen. Magyarorszá-
gon a legnagyobb a fizetésbeli kü-
lönbség diplomás és nem diplomás
között. A magyarázat erre az elhibá-
zott elképzelésre inkább az, hogy
gyorsan kiképzett olcsó munkaerô
kell, ami egy meghatározott terüle-
ten alkalmazható.

Mendrey László, a PDSz elnöke a
tüntetéseken is, és a miniszterel-
nöknek írott petícióban is követelte
többek között a felsôoktatási tör-
vény visszavonását, a tankötelezett-
ség korhatárának 18 évre emelését és
egy önálló oktatási minisztérium lét-
rehozását. Az a véleménye, hogy az

elmúlt években a kormányzat a szo-
ciális ágazat és az egészségügy mellett
kivéreztette az oktatást is.

A PDSz kifogásolja, hogy a kor-
mány kénye-kedve szerint szüntet
meg, szervez át iskolákat, egyeteme-
ket, miközben egyre inkább szem-
beállítják egymással a társadalmi cso-
portokat. Ebben a helyzetben
cselekedni kell, vissza kell foglalni az
iskolákat és vissza kell adni azokat az
oktatóknak, szülôknek és gyerekek-
nek - mondta az érdekképviseleti ve-
zetô. Fontosnak tartamá az érdemi és
nyílt párbeszédet  az oktatás résztve-
vôivel, elvárják, hogy legyen lehetô-
ség a sokszor bizonyított, népszerû
tankönyvek ismételt rendelésére, és
senki ne hagyhassa el az iskolapadot
hasznosítható végzettség nélkül.

Az oktatás gondainak megbeszé-
lésére oktatáspolitikai kerekasztal
összehívását sürgeti több szakmai és
érdekvédelmi szervezet, amelyek a
Pedagógusok Demokratikus Szak-
szervezete (PDSZ) kezdeményezé-
sére akciószövetséget alapítottak. A
PDSZ szerint az összefogásra azért
van szükség, mert az oktatásirányítás
még az új tanév megkezdése elôtt
hosszú távú következményekkel járó
átalakításra készül a közoktatásban,
ám a kormányzat elôszeretettel
hagyja figyelmen kívül a leginkább
érintettek véleményét. 
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AZ EDDIGI MÉRTÉKTELEN KÖZPONTOSÍTÁS UTÁN FORDULT A KOCKA: 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) decentralizál, 
a közoktatás mindennapi problémáit a jövôben megyei szinten kezelik majd.
Hanesz József, elnök szerint a Klik lehetôség az egyenlô tanulói esélyre, az eddigiekben a felzárkózást és a tehetséggon-
dozást az önkormányzatok gazdasági lehetôségei és szakmai kompetencia-különbségei határozták meg, amelyik település
gazdagabb volt, az többet fektethetett az oktatásba, amelyik szegényebb, az kevesebbet. Most ez a különbség megszûnt.
A másik lehetôség pedig az, hogy az intézmény „egymunkáltatós”, így jóval egyszerûbb a munkaerôt átcsoportosítani, a
szükségletek szerint mobilizálni.
A fô kritika éppen a túlzott centralizáció volt, ez volt az induláskor a legfôbb célkitûzés. A Klik a 136 ezer munkavál-

lalójával Európa legnagyobb intézménye lett.  A jelenlegi decentralizácó alapján a szakképzés átkerült a Kereskedelmi és
Iparkamara elnökének vezényletével a Gazdasági Minisztérium felügyelete alá, a kormány döntése alapján nyolcvan vi-
déki iskolában kimenô rendszerben megszûnik a gimnáziumi képzés, a nyolcvan közül harmincegy iskola olyan térség-
ben található, ahol nincs másik gimnázium. 
A Klik elnöke szerint a továbbiakban a forráselosztás megtervezése lesz az intézmény feladata, részfeladatok helyett stra-

tégiaalkotással foglalkoznak majd. A szervezetépítés egyik elfogadott eszköze, hogy jelentôs centralizációval teljes körûen
felmérik a helyzetet, majd decentralizációval alakítják ki a hatékonyabb mûködést – hangsúlyozta. 

A következô tanév során meglátjuk, hogy sikerült a hatékonyabb mûködést kialakítani.    

EGYESÍTIK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
A CSALÁDSEGÍTÔ KÖZPONTOKAT
2016 januárjától az Emmi utasítása szerint a párhuza-
mosság megszüntetése érdekében egyesítik a gyer-
mekjóléti és családsegítô központokat, a központ új el-
nevezése Család- és Gyermekjóléti Szolgálat lesz. Fontos
szempont az új intézmény létrehozásában az, hogy ne
épüljenek ki párhuzamos kapacitások, az információk
összességében hasznosulhassanak a családok számára.
A kormány ígérete szerint növelik a szolgálatok állami tá-
mogatását, és nô az ágazatban dolgozók bére, anyagi
megbecsülésük jelentôsen javul. 

Az elképzelés szerint járásonként létrehozzák a já-
rásközponti önkormányzati fenntartású család- és gyer-
mekjóléti központokat, ezek száma országos szinten
48-ról 198-ra emelkedik. A központok feladata a gyer-
mekek védelembe vételével kapcsolatos hatósági
munka tervezése, a gyámhatósággal a kapcsolattartás,
és olyan speciális szolgáltatások biztosítása, amilye-
nekkel nem rendelkezik minden szolgálat. A finanszíro-
zás is megváltozik: a hátrányos helyzetû települések
több forrást kapnak, ezek a települések több család-
gondozót foglalkoztathatnak. 

A tüntetések ellenére 
a hivatalos álláspont az, 

hogy a felsôoktatás reformja
közös akarat

A reformhoz nemcsak a kormányzati akarat van meg, de
a gazdasági szakemberek is úgy látják, hogy a mostani
rendszer gátja a versenyképes szakemberek fejlôdésének.
Az Emmi véleménye szerint olyan diplomára van szük-

ség, amivel valóban érvényesülni lehet, de társadalmi szem-
pontból is fontos, ezzel összefüggésben meg kell vizsgálni
bizonyos szakok létjogosultságát.
A kancellári rendszer megfelelô megoldást ad arra,

hogy hozzáértô ember menedzselje az egyetemek gazdasági
életét, erre nem minden rektor alkalmas.
Indokolatlanul tüntetnek az egyetemi hallgatók és ok-

tatók, hiszen szó sincs forráskivonásról, sem intézmények
vagy karok ellehetetlenítésérôl – nyilatkozta a Napi Gaz-
daságnak Palkovics László felsôoktatásért felelôs állam -
titkár. Bizonyos szakok kivezetése nem azt jelenti, hogy
ezeknek a képzéseknek a tartalma eltûnik, csupán a pár-
huzamosságokat akarták kiküszöbölni azzal, hogy ezeket
integrálják egy szakba. 
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Az 1965-ös oktatási reformig a há -
rom éves szakmunkásképzôk a szakmai
végzettség mellett középfokú iskolai
végzettséget is adtak. A képzés során
közismeretet, szakmai elméletet és gya-
korlatot tanultak a tanulók az iskolában
és a gyári tanmûhelyekben.
Az itt végzettek számára reális tovább -

 tanulási lehetôséget jelentett a nappali
tagozaton a két, az esti vagy levelezô ta-
gozaton a három év alatt megszerezhetô
szakközépiskolai érettségi.
A középfokú szakmai végzettség ma-

gasabb szintjét a technikus képesítés je-
lentette.
A technikumok megszûnésével szak-

középiskolák létesültek, amelyek az
érettségi mellett szakmunkás végzett-
séget is adtak. 
A szakközépiskolát végzettek mun-

kaerô-piaci pozícióját rontotta a szak-
munkásokéhoz viszonyítva alacsony
gyakorlati tudásuk. Ugyanakkor to-
vábbtanulásukat megnehezítette, hogy
a szakközépiskolákban egyes fontos
közismereti tantárgyakat egyáltalán
nem tanultak, és a szakközépiskolai
érettségi a tanult tárgyakból is alacso-
nyabb követelményeken alapult, mint
a gimnáziumi. A szakközépiskolák
presztízse messze alatta maradt a tech-
nikumokénak, az elméletileg és gya-
korlatilag is jól képzett technikusokat
azóta is hiányolja a munkaerôpiac.

Ez a rendszer a 90-es években gyö-
keresen megváltozott. A változás egyik
iránya a szakmai jegyzék megváltozása
és a felnôttképzés szerepének növeke-
dése volt. A szakmunkás, technikus és
szakközépiskolai szakmák jegyzékét fel-
váltotta az Országos Képzési Jegyzék
(OKJ). A szakmák legnagyobb része az
iskolai rendszerû képzés mellett tanfo-
lyami rendszerben, felnôttképzésben is
megszerezhetô lett.
A szakképzés reformjának igénye  a

közoktatás vezetôi és kutatói körébôl
indult ki, a szakképzés szereplôi ré-
szérôl heves ellenállásba ütközött. A re-
form célja a korai szelekció megakadá-
lyozása, az iskolatípusok közötti átjár-
hatóság biztosítása, a szakmunkások
általános kompetenciájának növelése
volt – sikertelenül. A képzési rendszert
és a szakmákat, foglalkozásokat megis-
mertetô, az adekvát pálya- és képzésvá-
lasztást segítô pályaorientáció – bár a
Nemzeti Alaptantervben a Technika és
életvitel mûvelôdési területben szere-
pel – nem épült be az iskolai képzésbe,
és igencsak szegényes az elérhetôsége a
közoktatási szolgáltatások között vagy
más módokon.
A gazdaság szereplôi folyamatosan

kritizálták a szakképzés színvonalát, el-
sôsorban a gyakorlati készségek hiányát. 
A kamara állandóan küzdött azért,

hogy az iskolák és a fenntartók ne ha-
tározhassák meg szabadon, a szülôk és

tanulók igényeinek megfelelôen az ok-
tatott szakmát körét. Meggyôzôdésük
szerint a munkaerôpiac igényei megis-
merhetôk, és csak olyan szakmákat sza-
bad oktatni, amelyekre az adott me-
gyében, régióban igény van. 
A 2010-es kormányváltás után a

gazdasági szereplôk – elsôsorban a ka-
mara – véleményének alapján került
sor a szakképzés átalakítására. Megerô-
södtek az elôbb említett, az elôzô cik-
lusban már teret kapott tendenciák: a 4
éves szakmunkásképzést felváltja a 3
éves, és a képzésen belül radikálisan
csökken a közismereti órák száma; a
Megyei Fejlesztési és Képzési Tanácsok
javaslata alapján a kormány határozza
meg a finanszírozható szakmák körét és
a beiskolázható tanulók számát; a szak-
középiskolákban tovább nô a szakmai
képzés szerepe a közismerettel szem-
ben. Emellett a cél adminisztratív esz-
közökkel növelni a szakmunkásképzés-
ben részt vevôk számát a középiskolába
járók rovására.
A kutatások és a statisztikák nem

támasztják alá azt a reményt, hogy az
intézkedések a foglalkoztatottság növe-
lését szolgálják, és az sem ideális meg ol-
dás, hogy a jelenlegi iskolairányítás a
munkaügyet is felügyelô Nemzetgaz-
dasági Minisztériumhoz tartozik, míg a
közoktatás általános kérdéseit az Em-
beri Erôforrások Minisztériuma szabá-
lyozza.
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Az egyetemi reformokkal
kapcsolatos hírekhez 

kiegészítésként közlünk 
egy nyilatkozatot.

az egyetemi szintû 
holokausztról szóló 

tárgy „elsô” bevezetésével
kapcsolatban

A Wesley János Lelkészképzô Fôiskola rektoraként, a
fenntartó egyház, a Magyarországi Evangéliumi Testvér-
közösség egyetértésével örömmel üdvözlöm, hogy a
 Pázmány Péter Katolikus Egyetemen „az Izraeli Nagykö-
vetség közremûködésével a világon elsôként” bevezetik az
egyetemi alapozó képzésben a holokauszt törté ne tét.
Ugyanakkor kötelességem a történeti hûség kedvéért ki-
jelenteni, hogy (bár nem az Izraeli Nagykövetség köz-
remûködésével, de nem is azzal szemben) a Wesley János
Lelkészképzô Fôiskolán körülbelül tizenöt éve a tanul-
mányi törzsanyag hitvallási szempontok alapján beiktatott
részét alkotják a holokauszttal és annak üzenetével a szem-
besülés. A hallgatók a képzés teljes vertikumán átívelôen,
több mint tízszemeszternyi összterjedelemben vesznek
részt a zsidóság történetét, a zsidó-keresztény kapcsolat-
történetet, a Soá és a kereszténység, valamint a Soá és a
(keresztény) teológia történetét ismertetôfoglalkozáso-
kon. Hangsúlyozzuk, hogy keresztény felelôsségünk nem
csupán a XX. századi szörnyûséges eseményeket érinti, ha-
nem látnunk kell a világi hatalmakkal összefonódó és tri-
umfáló kereszténységnek az egész elmúlt húsz évszázadban
játszott szerepét abban, hogy a tragédia bekövetkezhetett.
Felsôoktatási intézményünkben nem csak az osztatlan
képzésû teológus vagy vallástanár szak résztvevôi, hanem
legalább egy féléven át a világi stúdiumok hallgatói is kö-
telezôen hallanak a holokausztról is, és arról, a tanulmá-
nyok ellenôrzésének rendje szerint, számot is kötelesek
adni. Mindezt nem külön rektori rendelkezés alapján,
hanem az általános oktatási tematikába ágyazva gyako-
roljuk. A fôiskola amúgy az elmúlt évtizedekben számta-
lan e témával kapcsolatos konferenciának adott helyet. 

Fôiskolánk udvarán zöldell egy Kamenyec-Podolsz-
kijból, az 1941-ben ott elpusztított mártírok temetô-
helyérôl hozott cserje, a mártírok falán pedig nem csupán
a halottainkra emlékezô feliratok, de Szenes Hanna és Ra-
oul Wallenberg emléktáblája is megtalálható. Örömmel
üdvözöljük, hogy más felsôoktatási intézményben (így a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is) szükségesnek lát-
ták – a nemzeti lelkiismeret felébresztése érdekében is  –
elkezdeni ezt az oktatói munkát. Szívbôl örülnénk, ha e
példáknak más követôi is lennének. 
Budapest, 2015. június 10. dr. IVÁNYI GÁBOr rektor

A nyíregyházi Huszár-telepen a görög katolikus egyház
által fenntartott általános iskolában kizárólag mélysze-
génységben élô, roma gyerekek tanulnak.  Az Esélyt a
Hátrányos Helyzetû Gyerekeknek Alapítvány szerint az
iskolában korábban is szegregált oktatás folyt, ezért
2007-ben az akkori szocialista önkormányzat bezáratta
az iskolát, és a tanulókat iskolabusszal szállítva más is-
kolába járatták.
2010-ben az új polgármester a görög katolikus egy-

háznak adta át az intézményt, és az iskolát újranyitot-
ták, amelybe 2011-tôl felmenô rendszerben járnak a te-
lepi roma gyerekek, a másik iskolába járó iskolabuszt
megszüntették, és ehelyett bérlettámogatást adtak a
gyerekeknek. Az alapítvány szerint az önkormányzat
megszegte az etnikai elkülönítés tilalmát és az egyenlô
bánásmódra vonatkozó elôírásokat, az elkülönítetten
nevelt roma diákoknak pedig esélyük sincs rá, hogy
megkapaszkodjanak a munkaerôpiacon. Az alapítvány
be is perelte az intézményt fenntartó Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központot, az egyházat és az önkor-
mányzatot, a nyíregyházi törvényszék elsô fokon igazat
adott az alapítványnak. 
A Kúria viszont teljes egészében elutasította a kere-

setet, amely annak kimondását kérte, hogy jogellenesen
szegregálták a gyerekeket.
A bírói indokolás szerint az ügyben nem volt meg-

állapítható az egyenlô elbánás sérelme, az eljárást kez-
deményezô civil szervezet pedig sem a görög katolikus
egyház által újranyitott egykori önkormányzati iskola
oktatási színvonalát, sem a pedagógiai programját nem
kifogásolta. Ugyanakkor a szülôknek módjuk nyílt arra,
hogy más iskolába járassák gyereküket, de az iskolában
tanuló diákok szülei maguk nyilatkoztak arról, hogy
egyetértenek a görög katolikus neveléssel, mert annak
tudatában íratták gyerekeiket az intézménybe, hogy ott
vallási nevelés folyik, az egyháznak pedig deklarált célja
volt a roma pasztoráció, így logikus, hogy olyan térség-
ben vette át az iskola mûködtetését, ahol jelentôs arány-
ban élnek romák.
A másodfokon eljáró Debreceni Ítélôtábla szintén

szegregációnak mondta ki az iskolában folyó oktatást,
a Kúria azonban jogerôsen úgy ítélt, hogy nem történt
szegregáció.
Az ügyben több tüntetés is zajlott a szegregáció ellen,

az alapítvány pedig  azt közölte, hogy  az Európai Bizott -
sághoz fognak fordulni.

NYILATKOZAT
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AZ ELMÚLT TANÉVBEN 
KOMOLY VITÁT VÁLTOTTAK 
KI A NYÍREGYHÁZI HUSZÁR-

TELEPI ISKOLÁBAN TÖRTÉNTEK

Összeállította: PALOTÁS KATALIN
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Aktualitások,  
programjaink

1915 áprilisának végén,  azokban a napokban, amikor a gyengén felszerelt török csa-
patok Kemál ezredes vezetésével hôsiesen védték a Gallipoli-félszigetet a partraszálló
antant erôk ellen, az ifjútörökök vezette kormány  döntött  az örmény lakosság de-
portálásáról.
Az események  körül még napjainkban is sok a fel nem tárt mozzanat, sok szen-

vedélyes vita zajlik megítélésükkel  kapcsolatban, ami kétségtelen tény viszont, hogy
a deportálások az örmények tömeges legyilkolásához vezetettek.  A tragédiában meg-
határozó szerepe volt az örmény és a török részrôl is egyaránt felerôsödött nacio-
nalizmusnak.  Az összesen mintegy 2 milliós örmény lakosságból a becslések sze-
rint 1-1,5 millió lett földönfutó, került el a szíriai sivatagba embertelen körülmények
közé, ahol éhinség és járvány pusztított,  vagy lemészárolták ôket.
A Wesley János Lelkészképzô Fôiskolán megtartott konferencián a Bécsben a Jogi

Egyetemen oktató örmény származású professzor, Artem Ohandjanian emlékezett
a száz évvel ezelôtt töténtekre. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy az elsô világháborút lezáró versailles-i békeszerzôdés

ugyan elôírta a felelôsök kiadását, azonban a fôbûnösök soha nem álltak bíróság elé.
Talán ez is az oka, hogy az 1923-ban megalakult Török Köztársaság azóta sem is-
merte el, hogy az örmények tudatos, kitervelt népirtás áldozatai lettek volna. A szór-
ványosan – és néhol egyébként több-kevesebb sikerrel – zajló örmény fegyveres el-
lenállásra hivatkozva az eseményeket polgárháborúnak titulálják, illetve arra
hivatkoznak, hogy a háborúban a törökök is sokmilliós veszteségeket szenvedtek. Az
Európai Unióhoz közeledés jegyében Erdogan miniszterelnök ugyan 2014-ben
részvétét fejezte ki az örmények "tragédiája" miatt, azonban sem ô, sem más török
hivatalos szerv nem hajlandó elismerni, hogy az ENSZ 1948-as, a népirtás fogalmát
meghatározó egyezményének hatálya alá esne mindaz, ami egy évszázada történt.
A konferenciára meghívott magyar politikusok, történész szakértôk közös nyi-

latkozatban fogalmazták meg az örmény tragédia népirtásként elismerésének fon-
tosságát.        

Mint a Népszabadság a napokban
errôl beszámolt, a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség az
egyike annak a tizenhat keresztény,
zsidó és buddhista szervezetnek,
amelyek a strasbourgi Emberi Jo-
gok Európai Bizottsága döntése ér-
telmében a magyar állam részérôl
kártalanításra jogosultak, mivel a
kormány megsértette a semleges-
ség, valamint a diszkrimináció ti-
lalmának az elvét.
Az egyházi státuszától jogsér-

tôen megfosztott közösségünk ösz-
szesen több, mint 1,2 milliárd fo-
rintos kártalanítást kap, az elmaradt
szociális, gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti járandóságok utólagos
kifizetéseként, kamattal együtt. 
Az anyagi káron túl jelentôs er-

kölcsi veszteséget jelent az, hogy a
testvérközösség annak ellenére nem
kapta vissza egyházi státuszát, hogy
mindenben megfelelt a lényegesen
szigorított törvényi feltételeknek,
így kizárták a kifejezetten az egy-
házaknak kiírt pályázatokból. Eb-
ben a kérdésben nem sikerült meg-
egyezni a magyar állammal, így újra
a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság-
hoz fordul a Magyarorsági Evangé-
liumi Testvérközösség. 

SZÁZ ÉVVEL EZELÔTT ZAJLOTT LE AZ ELSÔ 
XX. SZÁZADI NÉPIRTÁS, AZ ÖRMÉNY TRAGÉDIA

DIPLOMAOSZTÓ  WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZÔ FÔISKOLÁN

Dr. Iványi Gábor rektor köszöntése után a diplomaosztó ünnepségen a fôiskolán
ebben az ez évben végzetteknek 44 diplomát és 30 záróvizsga igazolást adtak át.

A szociális munka szak, a környezettan és a pedagógia szakok vezetôi külön
köszöntötték a friss diplomásokat, Szabó Ildikó káplán asszony és Turzó Judit
HÖK-elnök köszöntôje után a végzôs diákok nevében Takács Klaudia mondott bú-
csúbeszédet. 

!
Minden vasárnap 17 órától hallható a

Civil Rádióban a Wesley Studió mû-

sora.

Budapesten a 98 MHZ-en, UPC

kábelen a 106,3 MHZ-en kéthetente

szociális témában tájékoztatnak sza-

kértôink, a mûsoron minden má-

sodik héten egyházi téma szerepel. 

09-10 aktualitas:Layout 1  8/4/15  9:15 AM  Page 1



ÚJ MAGISZTER | Aktualitások10

AKTUALITÁSOK, PROGRAMJAINK

Egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvér-
közösség nevében örömmel és az örökkévaló Isten
iránti hálával tájékoztatom híveinket, támogatóinkat
és a nyilvánosságot, hogy az Emberi Jogok Európai
Bíróságának 2014. április 8-án hozott kedvezô ítélete
2014. szeptember 8-án véglegessé vált. A döntés
eredményeként Egyházunk részére nézve is a Ma-
gyar Állammal 2015. június 26-án részmegállapo-
dást kötöttünk. Az ennek alapján járó - korábban vi-
tatott és visszatartott - pénzösszegeket a napokban
kifizették az egyháznak. Teljesített követeléseink kö-
zött szerepel a támogatóink által 2012 és 2013 ren-
delkezô években felajánlott személyi jövedelemadó
1% összegének kifizetése is. A 2014 és 2015 rendel-
kezô években tett felajánlások, valamint a 0444 tech-
nikai szám visszaadása érdekében tovább folytatjuk
a tárgyalásokat. 

A most létrejött megállapodás a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség egyházi státuszával
kapcsolatban elôrelépést nem hozott. Anyagi köve-
teléseink egy részében nem sikerült a Magyar Ál-
lammal egyezségre jutni, így kénytelenek vagyunk
újra az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni.

Az Egyház köszöni mindazok bátorítását, szoli-
daritását és bizalmát, akik a kezdettôl fogva tudták,
hogy jogfosztásunk, a velünk szemben alkalmazott
diszkriminatív intézkedések minden jogalapot nél-
külöznek, és az Alkotmánybíróság, az Emberi Jogok
Európai Bírósága, valamint a Velencei Bizottság he-
lyesen jutott arra a következtetésre, hogy egyhá-
zunk meghurcolása alkotmánysértô. A Magyar Ál-
lamnak a jogtalanul elvett státuszunkat (és minden
jogfosztott sorstársunk esetében is) helyre kell állí-
tania, azok anyagi konzekvenciáival együtt. 

Az események alakulásáról és az ügy mindany-
nyiunk számára kedvezô reménybeli kimenetelérôl
a jövôben is következetesen tájékoztatást adunk.
Addig is számítunk a további bátorító támogatásra és
együttmûködésre. 

Budapest, 2015. július 16.                   IVÁNYI GÁBOR
lelkész, elnök

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
ÉS TÁJÉKOZTATÁS
Segítôinknek, akik nevüket 

vállalták, a névtelen 
szimpatizánsoknak, akik az ügyet
támogatták azzal a hatalommal

szemben, amellyel igazunk védel-
mében meg kellett küzdenünk.

A Wesley János Lelkészképzô Fôiskola és a Magyarországi Evan-
géliumi Testvérközösség közös szervezésében került sor a 70 éve
kivégzett, nemzetközileg is elismert német teológus, DIETRICH
BONHOEFFER életével és munkásságával foglalkozó konfe-
renciára.
Az elôadók közül dr. Csepregi András, a Budapest Fasori

Evangélikus Gimnázium lelkésze Bonhoeffer és a zsidóság kér-
désérôl, dr. Csabai Tamás irodalomtörténész az ellenállásról, az
összeesküvésrôl és az evangéliumi hitrôl tartott elôadást. 
Dr. Szabó Ildikó, a Wesley János lelkészképzô Fôiskola ta-

nársegéde elôadásában a lélekgondozásról beszélt a terror ár-
nyékában, Iványi Gábor Jr. Veszélyes közösség: az átok és az ígé-
ret dialektikájáról Bonhoeffernél címmel tartott elôadást.
Románné Borba Márta evangélikus lelkész Martin Luther

King és Bonhoeffer örökségérôl beszélt.
Bonhoeffer Etika könyvének születésérôl az Amszterdami

Protestáns Egyház Tanulmányi Házának vezetôje, dr. Wilken
Veen, az elsô teljes magyar fordításról pedig a fordító, dr. Visky
S. Béla számolt be. 
Metaxas írását, a Bonhoeffer: Pásztor, mártír, próféta vagy

kém címmel nemrégben megjelent könyvét Géczi Károly, a ki-
adó mutatta be.
A Rajk Lászó szobrász által tervezett emlékmûavató isten-

tisztelettel és a Nemzetközi Bonhoeffer Társaság magyar nyelvû
tagozata megalakulásának bejelentésével záródott a konferencia.   

Az immár 26 éve mûködô Oltalom Karitatív Egyesület ebben az
évben is Arany Szalmaszál díjjal tüntette ki azokat, akik lelki-
ismereti ügyüknek tekintik a lelkileg vagy szociálisan elhagyott,
veszélyeztetett élethelyzetben lévôk együttérzô támogatását.
A DÍJAZOTTAK:
Korinek László professzor, a Magyarok Kenyere Mozgalom lét-
rehozójaként a rászoruló szegényeknek több tonna lisztet ado-
mányozott. Olasz Pap Krisztina, az Oltalom Karitatív Egyesület
és a METmunkatársa, orvosi szociális munkát, adományszer-
vezô tevékenységet végzett intézményeinknek. Az  F.E. Hungá-
ria Francia- Magyar Egyesület nagyvonalú adományukkal a
Fûtött Utca vizes blokkjainak felújításához járultak hozzá. Mel-
cherné Szerján Piroska, a karbantartó csoport volt irányítója
helyett sajnos már csak a lánya vehette át a kiváló munkájáért
megítélt posztumusz díjat.

PÁLYÁZAT I  FELHÍVÁS

A Napvilág Kiadó és a Tinta Könyvkiadó pályázatot hirdet kö-
 zépiskolásoknak virtuális olvasónapló készítésére blog formájában,
az alábbi hat regény közül az egyikbôl:  Hemingway: Búcsú a
fegyverektôl, Hasek: Svejk, Rodion: Szibériai garnizon, Móra Fe-
renc: Ének a búzamezôkrôl, Tersánszky Józsi Jenô: Viszontlátásra,
drága...., Tompa Andrea: Fejtôl s lábtól.

A részvételi szándékot a hadszintereshatorszag@gmail.com,
e-mail címen kell jelezni, 2015. szeptember 30-ig.
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A Wesley János Többcélú Intéz-
mény négy tagintézménnyel vett
részt a beregi kistérségben a
TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0117
azonosítószámú pályázat prog-
ramjainak lebonyolításában. A
programsorozat célja a gyere-
kek egészséges életmódra való
felkészítése, nevelése.

A gyürei székhelyintézmé-
nyünk, a gemzsei, beregdaróci,
gulácsi tagintézményeink diákjai
a mindennapjaikhoz kapcsolódó
helyes és egészséges életmód-
dal ismerkedtek. Állandó és idô-
szakos programokba kapcso-
lódhattak be a pedagógusok,
elôadók segítségével.

A TÁMOP-6.1.2. pályázat ke-
retében megvalósított prog  ra-
mok részben az egészséges
táplálkozás, részben pedig a
mindennapos testmozgás, spor-
tolás jegyében folytak, az ivóvíz
népszerûsítési programmal
együtt.

Nagy érdeklôdés övezte az is-
kolakert programot, a „Fôzzünk
együtt” foglalkozásokat, és az
ivóvíz-népszerûsítési projektet is.

De nem fulladt unalomba a
helyes test- és száj-higiénés
szokásokra nevelés és a sérü-
lés-megelôzési program sem.

A „Fôzzünk együtt!” program
felelôsei egyre több egészséges
ételkülönlegességet készítettek
el heti két alkalommal, 20 fôvel,
valamennyi tagintézményünk-
ben. A programban részt vevôk
kifejezetten megszerették a fô-
zést, van olyan tanuló, akit a pá-
lyaválasztásában is segített a
közös munka, mert szakácsnak,
cukrásznak készül.  Újra tartot-
tunk egy egészségnapot, ame-
lyen a programban részt vevô
valamennyi tagintézményünk
összes tanulója részt vett. Ezen
a napon az egészséges táplál-
kozás kérdései kerültek elô tér -
be: salátákat, zöldségtálakat ké-

szítettünk, és szóltunk a meg-
felelô mennyiségû folyadék be-
vitel jelentôségérôl is.

Fô feladatnak tartottuk a ta-
nulók érdeklôdését felkelteni a
fôzés tudománya és a kony-
hamûvészet iránt, ami teljes
egészében sikerült. Nagyon jó
hangulatú közös délutánjaink
voltak. 

Sikerrel zárultak az egész-
ségfejlesztési célú kommuniká-
ciós események, az „Egészség-
hét az egészséges életmódért”
és a szenvedélybetegségek visz-
szaszorításáért tartott foglalko-
zások is.

A pályázat betöltötte funkció-
ját a térségben mind a figyelem-
felkeltés, a hasznos ismeretek
bôvítése, a gyakorlati tapaszta-
latszerzés terén.

„Egészségfejlesztés 
a Beregi kistérségben”
TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0117

A PROJEKT A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG,
14.680.000 FORINTOS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL.

Kapcsolat: Bartók Ágnes 47/332007 
wesleyabaujker@gmail.com
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A Wesley János Általános iskola két tagintéz-
ménnyel (Abaújkér, Felsôdobsza) vett részt a TÁ-
MOP-6.1.2.A-14/2-2014-0116 azonosítószámú pá-
lyázat programjainak lebonyolításában. A
programsorozat célja a gyerekek egészséges élet-
módra való felkészítése, nevelése.

Intézményünk kedvezô természeti-földrajzi
adottságú vidéken fekszik, amely alapot teremt a
gyerekek egészséges testi fejlôdésének. Sajnála-
tos módon a családok egyre szûkösebb anyagi
keretei kevésbé teszik lehetôvé a változatos és
egészséges ételek rendszeres fogyasztását. 

Tanulóink nagy részre halmozottan hátrányos
helyzetû, így ez a pályázat nagyszerû lehetôséget
biztosított arra, hogy a benne részt vevô tanulók
például a „Fôzzünk együtt” programon keresztül
aktív részesei legyenek az egészséges ételek el-
készítésének és elfogyasztásának. A megvásárolt
eszközök, konyhai kisgépek nagy segítséget nyúj-
tottak abban, hogy megismerkedhessenek az

egészséges és tápláló ételekkel, esetleg az egzo-
tikusabb menükkel és azok elkészítésével. Több
fôzést megismételtünk a nagy sikerre való tekin-
tettel. 

Az „Iskolakert” programon belül felállításra ke-
rültek a fóliasátrak, amelyekben több csapat szor-
goskodott, hogy kinek a növényei nônek gyorsab-
ban és magasabbra, jó hangulatú versenyt alakítva
így ki.

A tanórai kereteken a kívül a mindennapos
testmozgásra nagy az érdeklôdés, a trambulin és
labdák, egyéb sportszerek színesebbé, érdeke-
sebbé tették ezt a kikapcsolódást. A focizzunk
együtt szabadidôben történô program inkább a
fiúk körében volt népszerû, de lánycsapatok is
alakultak.

A program keretein belül a legkisebbeknek le-
hetôségük nyílt arra, hogy elsajátítsák a legalap-
vetôbb szájhigiéniával kapcsolatos ismereteket

„Egészségfejlesztés 
az Észak-Magyarországi    
régióban”
TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0116

12 ÚJ MAGISZTER | Pályázat

PÁLYÁZATI HÍREK

A PROJEKT A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG, 
11.450.000 FORINTOS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL.
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PÁLYÁZATI HÍREK

Kapcsolat:
Bartók Ágnes 47/332007 wesleyabaujker@gmail.com

védônô segítségével és ehhez a megfelelô eszkö-
zöket is biztosította a program. 

A programban részt vevô tanároknak több tré-
ning és tanfolyam segítette abban, hogy a megfe-
lelô szemléletet tudják kialakítani a fiatalokban.
Sok hasznos, gyakorlatban hasznosítható ötlettel
és megvalósításra váró projekttel lettek gazda-
gabbak a kollégák.

A bementi és kimeneti mérések igazolják a
program fontosság és hasznosság. Megállapíthat
hogy a tanórai kereteken kívül szervezett progra-
mok, versenyek alatt is sok hasznos információt,
tapasztalatot tudnak szerezni ezek a fiatalok. 

A programokat egy fôzôversennyel zártuk a ta-
nulóknak, ahol bizonyíthatták, hogy mit sikerült
elsajátítaniuk a korábbi foglalkozásokon.

A pályázat lejárta után sok program továbbfut
majd, hisz ezekkel tovább tudjuk ösztönözni a fia -
 talokat az egészségesebb életmódra.

1

2

4

5

3

1 Iskolakert program
2 Hagyományteremtô sportszombati program
3 Fôzzünk együtt program
4 Tanórák közötti sport
5 Szájhigiénés elôadás
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Pál utcai fiúk címû tematikus egység az utolsó az ötödik osztályos iro-
dalom tananyagban. Május végére jutottunk el  az anyaghoz, összesen 8 tanítási
órát és egy félnapos kirándulást szántam rá. 

Az elsô óra célja a bevezetés volt. Beszélgettünk könyvekrôl, regényekrôl,
filmekrôl. Tisztáztuk az ifjúsági regény fogalmát. Felvetettem, hogy szerintük mi-
ért van eltérés a film és a regény között? A különbözô feldolgozások között? Szóba
jöttek az egyéni olvasatok, hogy kinek mit üzen, kinek mit jelentenek az egyes tör-
ténetek? Mit is takar Molnár Ferenc regényének címe, s hogy hányszor és kik dol-
gozták már fel a mozivásznon? Fontosnak tartom, hogy bátorítsam diákjaimat,
hogy alapos vizsgálat után egyéni véleményt alakítsanak ki az egyes mûvekrôl,
ugyanakkor tiszteljék egymás gondolatait, meglátását. Ha vitatkoznak, azt észér-
vekkel tegyék. Hallgassák meg társukat, s az általa elmondottakra reflektáljanak.

A következô 3 tanórán (2–4.) megtekintettük Fábri Zoltán 1969-es filmjét.
Közben, meg-megállva, irányított beszélgetés formájában megvitattuk a történte-
ket, jellemeztük a szereplôket, véleményeztük cselekedeteiket. A film végén meg-
beszéltük, milyen lehetett akkor gyereknek lenni.

Az ötödik órán játékos feladatokkal foglaltuk össze a cselekményt, a szereplô-
ket és a helyszíneket, így rendszerezve a korábbi tudást, ugyanakkor elôkészítet-
tem ezzel a kirándulást is. Az interaktív táblánál zászlók alá toborozták a szerep-
lôket, sorrendbe állították az eseményeket, keresgéltek Budapest térképén stb. (Ha
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A PÁL UTCAI FIÚK WESLEY KINCSEI MÓDRA

Mit tehet az irodalomtanár, 
ha a diákok olvasottsága nulla? 

WESLEY KINCSEI MÓDRA
Manapság az általános tantervû, nem speciális iskolákban is óriási gondot
okoz a közös olvasmányélmény megteremtése s a gyermekek olvasóvá
nevelése. Nálunk, tisztelet a kivételnek, már egy novella otthoni elolvastatása
is általános nyafogást vált ki. De mégis, hogyan lehetne közel hozni a
diákokhoz Molnár Ferenc Pál utcai fiainak kalandját, világát és erkölcsi mon-
danivalóját? A tematikus tervem elemei nem egyediek, s az alapötletek nem
az enyémek, csak a kidolgozás és a megvalósítás saját megoldás.

A PÁL UTCAI FIÚK

A
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valaki nem fér hozzá interaktív táblához, ez hagyományosan, csoportmunkával, fel-
adatlapokkal vagy szétvágott papírcsíkokkal, térképekkel is megvalósítható.)

A kirándulás a Pál utcai fiúk nyomában nagy sikert aratott. Bebolyongtuk az
egyes helyszíneket, és közben meséltem nekik fikcióról és valóságról. Meséltem a
regény keletkezésérôl, a korabeli gyerekek életérôl, a VIII. és IX. kerületek törté-
netérôl és a regény keletkezése 100. évfordulójának megünneplésérôl. Megkoszo-
rúztuk Molnár Ferenc gyermekkori házát. Kipróbálhatták az akkori játékok kö-
zül a golyózást és a snóblit, játszhattak a grund játszótéren, és realizáltuk, hogy a
probléma örök: métázásra alkalmas hely sehol sincs a környéken. 

Az élményeiket és a korábban megbeszélteket egy projekt keretében dolgozták
fel (6–7. óra). Elôre megadott témák közül kellett választaniuk, melyet PowerPo-
int bemutató formájában kellett kidolgozniuk. Mivel még sosem készítettek ha-
sonlót, nagyon gondosan elô kellett készíteni a feladatot. Hogy elkerüljük az ada-
tok bôségének zavarát (és a témához nem kapcsolódó honlapok látogatását), a
választott témájához mindenki forrásanyagokat és képgyûjteményt kapott, illetve
mivel legtöbben nem ismerték a programot, egy 40 perces gyorstalpaló oktatást
kaptak a PPT alapjairól. Hihetetlen, milyen gyorsan meg tudják tanulni a diákok!
Az egyik tanuló kifejezetten virtuóz módon kezelte az egyes látványelemeket. (Még
egyszer köszönet az ajándék PPT-oktatásért Tevan Ildikónak.) 

A végeredmény önmagáért beszél. Hála a téma belüli szabadságnak, a szá-
mukra otthonos digitális eszközöknek és a megfelelô elôkészítésnek, kisebb se-
gítségekkel, minimális munkazaj mellett, végig a feladatra koncentrálva, lelke-
sen dolgoztak. A korábban leköthetetlen, izgô-mozgó fiúktól az önbizalom-
hiánnyal küszködô diákig, a maguk ötödikes szintjén mind remek munkákat mu-
tattak be az utolsó, értékelô órán (8.). És abban is biztos vagyok, hogy az élmény -
alapon szerzett tudás hosszabb távon megmarad. 

KUN ANITA magyartanár,

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium
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A PÁL UTCAI FIÚK WESLEY KINCSEI MÓDRA

A feladat kiírása:
A Pál utcai fiúk – projekt

Választható témák:
A regény élete – megjelenés, kiadások, kritikák
A regény ma – adaptációk, kiállítások, 100. évforduló (bélyeg, szobor, grund stb.)
A szereplôk – bemutatás, szembeállítás, vélemény
Életrajz és regény – Mi a fikció? Mi a valóság? 
A korabeli fiúk – a pesti srácok élete, játékok és öltözködés
A Pál utcai fiúk helyszínei

Használható forrás: 
A Petôfi Irodalmi Múzeum honlapjáról gyûjtött forrásanyagcsomag

Kivitelezés: 
Power Point bemutató 

Terjedelem: 
minimum 6, maximum 10 dia

Rendelkezésre álló idô: 
2 x 40 perc
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NAPSOROLÓ

1815-ben ebben a hónapban született Rómer Flóris régész, mûvészettörténész, fes-
tômûvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a magyar régészet megteremtôje.

254 éve, 1861 áprilisában  tör ki az amerikai polgárháború,  az egyik legpusztítóbb
és a legnagyobb – mintegy 620 ezer halálos áldozatot követelô – konfliktus az északi
és a déli államok között. A háború eredményeképp vált az USA egységes állammá.

1912-ben indul végzetes útjára a világ legnagyobb, legelegánsabb, legbiztonságo-
sabbnak vélt óceánjárója, a Titanic, amely jéghegynek ütközve 2200 ezer utasá-
val elsüllyedt. (kép: 1)

1961 áprilisában Jurij Gagarin szovjet ûrpilóta ûrhajójával elsôként kerüli meg
a földet. (kép: 2)

50 éve határoztak a budapesti Nemzeti Színház felrobbantásáról.Mind a mai
napig vita tárgya, hogy szükség volt-e a metróépítkezés miatt eltüntetni az 1837-
ben megnyitott nemzeti értéket. (kép: 3)

1992-ben nyílt meg a floridai Disneylandmintájára a Párizs mellett létesített vi-
dámpark, amelyet a nyitás óta naponta sok tízezren keresnek fel.

2003 áprilisában népszavazás döntött Magyarország európai uniós tagságáról.

Májusi események
1821 májusában hal meg Bonaparte Napóleon francia császár. (kép: 4)

1835 májusában nyitják meg Brüsszel és a flandriai Mechelen város között az eu-
rópai kontinens elsô közforgalmú vasútvonalát.

1886 óta ünnepeljük a hónap elsô napját mint a munka ünnepét, amely a nem-
zetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb országban hivata-
los szabadnap, a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott
megemlékezni. A legtöbb országban május elsején, az Amerikai Egyesült Álla-
mokban és Kanadában szeptember elsô hétfôjén ünneplik. (kép: 5)

Május 1-je hasonló tartalommal katolikus ünnep is, munkás Szent József, a mun-
kások védôszentje (Jézus nevelôapja) tiszteletére. XII. Pius pápa 1955-ben ezt a na-
pot „József, a munkás” ünnepévé emelte. 

1909 májusában születik Radnóti Miklós, a modern magyar líra kiemelkedô kép-
viselôje. (kép: 6)

Az eddigiekben magazinjainkban KALENDÁRIUM címmel jelentettük 
meg az adott hónapban a fontosabb történésekrôl szóló rovatunkat. 
Reméljük, az immár második alkalommal megjelenô 
NAPSOROLÓ rovatunk szórakoztató és hasznos információkat ad.

Milyen fontosabb események
történtek április hónapban?

1
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3

5

4
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„Soha nem adom meg magam” – nyilatkozta Hitler a háború elôestéjén. Hat év
elteltével a szovjet csapatok Berlin kapujában álltak. A németek Berlin alatt három
védelmi vonal felállításával még egyszer utoljára megpróbálták feltartóztatni a szov-
jet gôzhengert, de sikertelenül. 
A több héten keresztül folyó harcokban az oroszok is és a németek is rengeteg

embert veszítettek. Az oroszok leszögezték, hogy a III. Birodalom kormányának
egyetlen lehetôsége van, a feltétel nélküli megadás. A szovjet csapatok határozott
parancsot kaptak: „Folytatni a tüzelést! Nem lesz több tárgyalás.” 1945. május l-
jén 18.30-kor a tüzérség újból tüzelni kezdett, megfosztva ezzel a bunkerek lakóit
maradék reményeiktôl. Május 2-án hajnalban Weidling tábornok, a berlini hely-
ôrség parancsnoka megadta magát, és aláírta a kapitulációról szóló parancsot,
amelyet szovjet rádióadók továbbítottak a katonáinak: „Április 30-án elhagyott
bennünket a Führer, akinek hûséget esküdtünk. Továbbra is meg vagytok gyôzôdve
arról, hogy a Führer parancsára tovább kell harcolnotok Berlinért annak ellenére,
hogy nincsenek nehézfegyvereitek és lôszereitek, és hogy az események alakulása
ezt az ütközetet céltalanná teszi. A harc minden órája csak meghosszabbítja Ber-
lin lakossága és sebesültjeink szenvedéseit. A szovjet legfelsôbb vezetéssel egyeztetve
megparancsolom, hogy azonnal szüntessétek be a harcot.” 
304 887 szovjet katona és felmérhetetlen számú német katona és civil áldozat

életével fizetett a III. Birodalom végsô bukásáért, Berlin elestéért.

1945 májusában szabadul fel a mauthauseni koncentrációs tábor.

1949 májusában a londoni szerzôdés aláírásával megalakul az Európa Tanács.
(kép: 7)

1994-ben nyilvánította az ENSZ május 15-ét a családok napjává. 
Ez év májusában kapja meg a Wikipédia alapítója,  Jimmy Wales az egymillió

dollár pénzjutalommal járó izraeli Dan David-díjat a világ legnagyobb enciklo-
pédijának megalapításáért. A díj sajátossága, hogy a jutalom 10 százalékát a fel-
törekvô fiatal tehetségek támogatására ajánlják fel a díjazottak.

Júniusi események
1853 júniusában Teleki Blanka grófnôt tíz év várfogságra ítélik az osztrákok, ma-
gyar szellemû leánynevelés vádjával.

1860 júniusában hal meg gróf Andrássy Gyula, az Osztrák–Magyar Monarchia
utolsó külügyminisztere.

1894 júniusában nyitják meg az azóta London jelképévé vált Tower hidat. (kép: 8)

1954 júniusában a svájci labdarúgó-világbajnokságon a magyar aranycsapat
4:2-re megverte a kétszeres világbajnok Uruguayt. (kép: 9)

1969 júniusában hangzott fel a népszerû Szabó család elsô adása a Kossuth rá-
dióban. 

1991 júniusában hagyta el az utolsó szovjet katonaMagyarországot.

2002 júniusától válik az euró az Európai Pénzügyi Unió 11 tagállamában kizá-
rólagos fizetôeszközzé, a tagállamok nemzeti valutái megszûntek.

2005 júniusa: az elsô amerikai ûrséta alkalmával Edward White a kétszemé-
lyes Gemini–4 ûrrepülô körül lebeg rakétapisztolyával. 
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KÖZLEMÉNY

Az Oltalom Karitatív Egyesület és a vele több mint negyedszázada együttmûködô egyház, a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség elkötelezett a menekültek emberséges ellátása mellett. 

A kultúrnépek ôsidôk óta képviselték azt (a Bibliában is rögzített) örök elvet, hogy az alapvetô emberség, segítség még
az ellenséget és a hadifoglyokat is megilleti, nemhogy a gyermekekkel menekülô civileket. Ezért az Oltalom Karitatív Egye-
sület is az Egyházzal együtt, megalakulása óta, folyamatosan támogatja a Magyarországon átutazó vagy itt menedéket
kérô külföldieket, nemre, korra, vallásra és egyéb szempontra tekintet nélkül. 

Teljes elismeréssel és tisztelettel támogatunk ugyanakkor minden hasonlóan tevékenykedô civil csoportosulást,
szervezetet vagy a feladatát tisztességesen ellátó hatósági tényezôt.

Megköszönjük azok önzetlen támogatását, akik pénzt vagy természetbeni adományokat bíztak ránk. Eddig mintegy két-
millió forint értékben kaptunk célzott pénzadományt. Sokan hoztak takarót, matracot, ruhafélét, bébiételt, gyümölcsöt,
ivóvizet és egyebet. Mi magunk is raktárkészleteinket és felszabadítható pénzforrásainkat folyamatosan biztosítjuk az érin-
tettek számára. 

A Budapest, VIII. Dankó u. 11. szám alatti egyházi központunk és felsôoktatási intézményünk, a Wesley János Lel-
készképzô Fôiskola portáján , a hét minden napján napi 24 órában  készek vagyunk fogadni adományokat. Nem túl tá-
gas raktározási lehetôségeinket (az oktatási idô szünetében tantermeinket is) az adományozóknak, illetve az együttmûködô
civil szervezeteknek is készségesen biztosítjuk. 

Telefonon információt a +3670 459-3681 és a +3670 372-5936 számokon lehet kérni. 
Számlaszámunk: Oltalom Karitatív Egyesület, K&H 10400140-00026699-00000006, ezen „menekültek” jelzéssel le-

het felajánlani pénzadományt. Szegedi Osztrovszky utca 1. szám alatti iskolánk is fogad hétköznap 8.00 és 16.00 óra kö-
zött adományokat. 

Szegedi egyházközségünk Bokor u. 5. szám alatti központját is az étel-elôkészítô civilek rendelkezésére bocsátottuk.
Az ide beérkezô adományokat is a szegedi és Szeged környéki területeken humanitárius tevékenységet végzô szervek és
civilek támogatására fordítjuk. 

Továbbra is szükséges: polifóm, izolációs fólia, zseblámpa, gyufa, cukor, fertôtlenítô tabletta, lázcsillapító, orvosi szén,
baba tápszer, bébiétel, popsi törlôkendô, popsikrém, pelenka, tartós tej, nescafé, gyümölcslé, alma, bögrés leves, keksz,
piskóta, lekvár, fél literes szénsavmentes ásványvíz, kifestô, színes ceruza, kézi tükör, fogkrém, fogkefe, kis flakonos sam-
pon, sebtapasz, Fenistil gél, rovarcsípést megelôzô spray, Bepanthen krém, fásli kapoccsal, intimbetét, bôrfertôtlenítô
spray, Betadin, antivakarin krém, uzsonnás zacskó, füles szatyor, eldobható mûanyag pohár, kisméretô plédek, kismé-
retû törölközôk, lányka bugyik, fiú alsónadrág, gyermek nyári fejfedôk, jégakku, hûtôtáska, egyszer használatos kesztyû,
szappan, hajgumi, hajcsat, fertôtlenítô szerek (domestos, florasept, hypo) wc papír, eldobható borotva (nôi, férfi), borot-
vahab, zokni, szárnyas vagdalt, instant tea.

Meggyôzôdésünk, hogy a magyar államnak és vezetô politikusainak minden erôvel meg kell fékezniük a szélsôsége-
sek félelemkeltô akcióit, és gátat kell vetniük az idegengyûlölô, mérgezô kampánynak. Egészen bizonyosak vagyunk ab-
ban is, hogy Magyarország jövôjének építése szempontjából a tisztességes többségi társadalomra, és nem a gyûlöletben
és ellenségkeresésben érdekelt szélsôséges személyekre kell támaszkodnia. Anyagi forrásainkat könnyen mobilizálható
átmeneti szállásokra, mobil tisztálkodási, higiénés központokra, tisztességes információ-átadásra, alapvetô egészség-
ügyi ellátásra és nem elrettentô kerítésre kellene fordítani. 

Budapest, 2015. július 16. IVÁNYI GÁBOR

„Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is jövevények voltatok…” (5 Mózes 10,19)

Az Oltalom Karitatív Egyesület 
és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 

közleménye a menekültek ügyében
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„Dobszai Lányok” csapatának tagjai: Saracz Tímea,
Matisz Veronika, Zaveczki Virág a  több mint húsz, lel-

kiismeretesen felkészült csapat között a tanulmányi versenyen
III. helyezést értek el, ezért a díszes oklevél mellett könyvju-
talmat is kaptak. A nagytárkányi testvériskola szervezôinek
köszönettel tartozunk a szívélyes fogadásért és vendéglátásért,
ezt a közeljövôben viszonozni is szeretnénk. A lányokat a ver-
senyre Fejér Imre földrajz-történelem szakos, Vadász Alíz
biológia szakos tanárok és Vitéz Gábor Miklós biológus ké-
szítették fel.

A nemzetközi megmérettetést többhetes felkészülés elôzte
meg, ez a természeti-földrajzi ismeretek mellett a biológia tu-
dományok számos területének megismertetését is jelentette.
A verseny szervezôi az ökológiai alapokra és a botanikai faj-
ismeretre helyezték a hangsúlyt. 

A nemzetközi NOTA BENE természet- és földrajzver-
senyre a Föld napja alkalmából, április 24-én került sor. A
tanulmányi verseny elsôdleges céljaként a szervezôk a tanu-
lók  környezettudatos magatartásának elômozdítását hatá-
rozták meg.

A verseny befejeztével, hazafelé indulva a környék termé-
szeti és kultúrtörténeti értékekeit mutattuk meg. Ellátogat-
tunk a Latorca felett átívelô lengôhídhoz, amelyet a folyót
szegélyezô puhafás galériaerdôk és egy nagy kiterjedésû tölgy-
kôris-szil keményfás ligeterdô övez. A tavaszi erdei séta után
a lelesi római katolikus apátsági templomot és a mintegy
nyolcszáz éves Szent Gotthárd kôhidat néztük  meg. Meglá-
togattuk a királyhelmeci magyar cukrászdát is, Magyaror-
szághoz közeledve láttuk a nagykövesdi vár romjait, és meg-
néztük Borsiban II. Rákóczi Ferenc szülôházát. 

Szlovákiai utazásunkat egész nap Bajzák Mónika kolléga-
nônk kalauzolta. Az élményekben és sikerekben gazdag uta-
zásunk a késô esti órákban ért véget, úgy érezzük, tanulóink
nem csak élményekben és sikerekben, hanem tudásban is gaz-
dagodtak.

Ugyancsak kiemelkedô eredményeket értek el a felsô-
dobszai iskolások a környezetvédelmi témában megszervezett
körzeti rajzpályázaton. A rajzversenyt az elsôtôl a nyolcadik

osztályos korosztályig hirdették meg, így tanulóink az intéz-
mény minden osztályából benyújthattak pályamunkákat,
ezeket  a rajzokat az otthoni szabadidejükben és a rajzszak-
körön készítették el. A folyamatos munka Hunyor Zsolt
rajz-földrajz szakos tanár és az osztályfônökök irányítása és el-
lenôrzése alatt folyt. Elsô helyezést Saracz Tímea hetedik, má-
sodik helyezést Szmolák Edina elsô osztályos tanuló ért el. A
harmadik helyet Ruszó Richárd és Vágner Vanda negyedik
osztályos tanulók szerezték meg. A dobogósok közül az aján-
dékcsomagok mellett az elsô helyezett tabletet, a második he-
lyezést elért tanuló festôállványt és ecsetkészletet vihetett
haza, a harmadik helyezettek könyvutalványt kaptak. A rajz-
verseny legjobbjai ünnepélyes keretek között vehették át
ajándékaikat a szikszói Inkubátorházban, ahol nem csak a dí-
jazottakat jutalmazták, hanem minden rajzot benyújtó tanuló
elismerô oklevéllel és ceruzakészlettel gazdagodott. 

Nekünk, pedagógusoknak kötelességünk a környezetpe-
dagógia eszközeivel a környezet iránt igényességre, figyel-
mességre tanítani, nevelni tanulóinkat, nagyon fontos fel-
adatunk a magas színvonalú nevelô-oktató munka mellett
felhívni a figyelmet természeti kincseink védelmének fon-
tosságára.                 VITÉZ GÁBOR MIKLÓS, biológus-ökológus

RÉSZT VETTÜNK ÉS HELYEZÉST IS ÉRTÜNK EL

a nemzetközi NOTA BENE természet- 
és földrajzversenyen Szlovákiában

A nagytárkányi Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola szervezte és rendezte meg
a nemzetközi NOTA BENE természet- és földrajzversenyt. A tanulmányi ve-
télkedôn háromfôs csapatok vehettek részt, Magyarországot a Wesley János
Iskola és Kollégium felsôdobszai tagiskolája, a Bárczay Gábor Általános Iskola
és Gimnázium tanulói képviselték.

A
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A szovjet csapatok nyugat felé törnek elôre,
a fôvárosban rekedt zsidókat az éhség és a
hideg mellett a német és a magyar nácik
esztelen támadásai tizedelik.

A nemzetközi gettó egyik házából rendôrök hajtják a lakókat ki-
felé. Spanyol menlevelük, amely eddig úgy-ahogy védelmet nyúj-
tott, ettôl a perctôl kezdve mit sem ér. A  spanyol követség
ügyvivôje elhagyta az országot, a magyar belügyminiszter pedig
válaszul parancsot adott a védett házak kiürítésére, a zsidók de-
portálására. A spanyol követség oltalma alatt álló zsidók számára
elveszett minden remény.

Ekkor lép színre Giorgio Perlasca, aki az 1920-as években még
a fasizmus támogatója volt, harcolt az abesszíniai háborúban,
majd Franco oldalán olasz önkéntesként részt vett a spanyol
polgárháborúban, ezért olyan dokumentummal jutalmazták,
amely a világ bármely országában a spanyol követségek falain be-
lül védelmet biztosított számára. Késôbb a nácikkal való szövet-
ség és az antiszemita rendeletek, törvények miatt kiábrándult a
fasizmusból.

20

GIORGIO PERLASCA

ÚJ MAGISZTER | Az igaz ember

1944 november, Budapest.

Egy zsidó legenda szerint Isten azért nem
pusztítja el a világot, amely tele van
gonoszsággal, mert az emberi történelem
minden pillanatában él a földön
 harminchat igaz ember - olyan férfiak és
nôk, akik nem tûrik az igazságtalanságot

AZ IGAZ EMBER

Giorgio Perlasca 
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A polgárháború után visszatért Olaszországba, de 1942-
43-ban már Budapesten volt.  Nem csatlakozott az új olasz
köztársasághoz, ezért internálták. 

Elôször Kékesen,  majd a csákánydoroszlói Batthyány-kas-
télyban tartották fogva, ahonnan régi barátja, a spanyol dip-
lomata, Ángel Sanz-Briz segítségével október 13-án került
Budapestre. Ô adott neki spanyol állampolgárságot igazoló
útlevelet.  A spanyol követséggel együttmûködve bekapcso-
lódott a magyar zsidók megmentése akcióba, mint követségi
tisztiselô, a spanyol védett házak felügyelete, vezetése lett a fel-
adata. A spanyol védett házakba menekített embereket men-
levelekkel látta el. Amikor kiürítik a védett házakat és elkez-
dôdik a zsidók deportálása, már Perlasca zsebében voltak a
papírok, hamarosan indulhat Svájcba.  Meghozza élete leg-
nehezebb döntését: Budapesten marad.   

A következô három hónapban 5200 magyar zsidó életé-
rôl gondoskodik. Menleveleket és élelmet oszt, deportáltakat
hoz vissza a marhavagonokból, a spanyol kormány nevében

tárgyal Budapesten németekkel és nyilasokkal, mint a spanyol
kormány ügyvivôje. Amit senki nem tudott róla, még barátja,
Raoul Wallenberg sem: a  spanyol ügyvivô a valóságban sem
nem diplomata, sem nem spanyol. 

Élete, szerepvállalása a korszak egyik legfantasztikusabb
története, amelyet olasz-magyar-francia-svéd kooprodukci-
óban meg is filmesítettek.

A háború után Perlasca visszatért Olaszországba, ahol
egyszerû kereskedôként élte az életét. A 40-es évek végén egy-
szer megkísérelt Budapestre visszajönni, de megtagadták tôle
a beutazási engedélyt. 

Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi  szerint
igaz emberségét és emberi nagyságát mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy bátran életveszélyesnek nevezhetô, ember-
életek ezreit mentô magatartásáról évtizedekig nem beszélt,
érte elônyöket, kitüntetéseket nem várt, szinte titokban tar-
totta azt, Olaszország leszerényebb hôsének nevezi.

Franco Perlasca, az embermentô fia, aki 2015 júniusában
dedikálta a könyvnapok alkalmával az apjáról megjelent Lát-
hatatlan hôs címû könyvét, ezt írja a kötetben apjáról: „Ke-
reste a módját, hogy tegyen valamit és sikerült neki, szeren-
csére volt rá képessége, hogy sikerüljön, miközben nem
került összeütközésbe önmagával, benne az ember és az em-
ber méltósága állt mindenek felett.”

A szélhámos – Egy olasz embermentô és társai a vészkor-
szak idején címû kötet elsôként adta közre 2013-ben magyar
nyelven új dokumentumokkal és elemzô írásokkal kiegé-
szítve Giorgio Perlasca visszaemlékezéseit.

A kiadó könyvhöz fûzött jegyzete szerint Perlasca "négy
évtizedes elbújásának megtörése, vagyis megkeresése" egy
magyarországi felhívással, az Új élet címû lap 1988-as cik-
kével kezdôdött, amelynek nyomán még abban az évben a
padovai zsinagógában átvehette Izrael képviselôjétôl a Világ
Igaza kitüntetést.

Ezt követte a New York-i Raoul Wallenberg Bizottság ki-
tüntetése (1990) , ezután nyújtották át számára a spanyolok
az Izabella Rend parancsnoki fokozatát (1991), majd az olasz
Köztársasági Érdemrend parancsnoki fokozatát (1992). A
Magyar Népköztûrsaság Csillagrendjét 1989-ben kapta meg.  

Giorgio Perlasca 1992-ben halt meg Padovában.
LUKÁTSNÉ TAKÁCS ZSUZSANNA
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GIORGIO PERLASCA

Összesen 5200 magyar zsidót mentett meg a deportálástól. 

Budapesten, a XIII. kerületben a Szent István park 35-ös
számú házon van emléktáblája, 2002-ben mellszobrot 
állítottak a tiszteletére a Bródy Sándor utcában.
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Minden ember örömére 2015 esztendejében is megérkezett
a nyár: édes melegével, üdítô záporaival, a nyári párás haj-
nalok simogató ködfátyolával kényezteti a növényeket, az ál-
latokat, de az emberek is élvezik ennek a szép évszaknak az
ajándékait. Nyár van. Az iskolásoknak ez egyet jelent a va-
kációval. Mi sem jobb annál, mint a barátokkal a szabadban
játékkal elütni az idôt, vagy éppen a nagymamánál  nyaralni.
A legtöbb család nyár elején vágyakkal, tervekkel teli, és
szinte csupa izgalommal köszönti az új évszakot. Aki csak te-
heti, mindenképp szeretne kicsit kikapcsolódni, világot látni
rövidebb vagy hosszabb idôre. Leggyakrabban az elôre meg-
tervezett nap, napok idôjárásának milyensége okozza a leg-
nagyobb fejtörést. Az ember legtöbbször csak reménykedni
tud: Bár csak szép idôt fognánk ki! 

Mit teszünk ilyenkor, ha meg akarjuk tudni, milyen idô
várható a következô napon, napokban? Bekapcsoljuk a rádiót
vagy a televíziót és meghallgatjuk az idôjárás-jelentést, eset-
leg felkeressük valamelyik meteorológiai weboldalt az inter-
neten. Pedig néha elég lenne csak körülnézni magunk körül
az égen vagy a földön, megvizsgálni a bennünket bölcsôként
körülölelô élôlénytársainkat. A legtöbb ember, ha már a tá-
volból mennydörögést hall és látja a cikázó villámokat, álta-
lában behúzódik a szobájának rejtekébe. Pedig a felhôk járá-
sából sok információt szûrhetne le. Ha a vihar kezdetén az ég
tengerzöld színû, akkor hosszú, lassú esôre számíthatunk, ha
azonban az ég alja fekete, akkor vihar várható, akár még je-
get is hozhat a szél. Ám ha az esôfelhôk csak bodor kis bá-
ránykáknak tûnnek, nem kell sokáig az eresz alatt álldogál-
nunk. S ha a szivárvány is eltûnik az égrôl, biztosak lehetünk
abban, hogy nagy esô mostanában nem várható, nyugodtan
maradhatunk a szabadban.

Ha nyitott szemmel járunk, és fogékonyak vagyunk a
természeti kincsek (növények, állatok) viselkedésébôl levon-

ható információk felfogására, könnyen ráébredhetünk arra a
tényre, hogy némely növény vagy állat valóságos meteoroló-
gus. Érdekes, hogy egyes növényeink már órákkal elôbb
megérzik az idôjárás változását. A legtöbb növény úgy jelzi az
esô közeledtét, hogy összezárja szirmait, és fejét lehajtva várja
a zivatar elmúlását, ezek az ún. idôjárás virágai vagy „mete-
orvirágok” (planta meteorologiae). Így például ha a bogáncs
reggel kinyitja virágát, egészen biztos, hogy egész nap szép lesz
az idô. Ha meg összecsukja, úgy az idôjárás esôsre fog vál-
tozni. Hasonló tulajdonságú a madársóska is, amely öt-hat
órával az esôzés megindulása elôtt összecsukja levelét, még ha
nagyon erôsen is süt a nap. Az idôjós növények közül esôt je-
leznek még a megduzzadó zuzmók is.
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A növények életére három meteorológiai tényezô van a
legnagyobb hatással: a napfény, a hômérséklet és a csapadék.
A legérzékenyebb és legpontosabb növényi páratartalom-
mérô „mûszerek” a higroszkópos fonalak. A nedvesebb ud-
varokon, kutak környékén, utak mentén (nitrogénban gaz-
dagabb területeken) gyakran tömeges a gyommoha vagy
higrométermoha. Sárgáspiros színû spóratartó nyelei száraz -
ságban lehajlanak, míg esôs idôben kiegyenesednek. 

Érdekes mechanizmus figyelhetô meg a szinte minden ház
udvarán díszlô muskátliknál is: a terméseik kiszáradáskor fel-
nyílnak, és a magokat elszórják. Ugyanez a folyamat megy
végbe például a pázsitfûfélékhez tartozó árvalányhajnál is. A
toklász megnyúlt szálkája kiszáradás hatására felcsavarodik,
a termés pedig a talajra hullik. Más növényfajok (borsos
varjúháj, kakukkveronika) termései pedig csak nedves kö-
rülmények között nyílnak fel.

Vannak olyan növények is, amelyek „könnyezéssel” jelzik
a csapadék érkezését. Ennek élettani magyarázata a követ-
kezô: ez a jelenség a vízfelvétellel és a levegô páratartalmának
megváltozásával áll kapcsolatban. A növények a tápanyago-
kat vízben oldva veszik fel, és a gázcserenyílásokon (sztómá-
kon) keresztül párologtatnak. Ez elôsegíti, hogy a vízoszlop
mozgása a gyökértôl a száron át a levelekig tápanyagokat is
szállítson. Esô közeledtével a levegô növekvô páratartalma gá-
tolja a gázcserenyílásokon keresztüli párologtatást. A táp-
anyagáramlás megtartása érdekében ekkor a növény csep-
pekben préseli ki magából a vizet (guttáció). Ez a mechanizmus
leginkább a nagy páratartalmú trópusokon figyelhetô meg. 

A hazánkban is élô vadgesztenye egy-két nappal a csapa-
dék megérkezése elôtt is „könnyezni” kezd.

A fotoszintetizáló zöld növények rendkívül érzékenyen re-
agálnak a fény intenzitásának (erôsségének) változására is.
Szép idôben a virágos növények virága nyitott, és leveleiket
a lehetô legnagyobb felülettel fordítják a nap felé. Ha viszont
beborul az ég, a virág belsejében lévô ivarszervek (termô,
porzók) védelmének érdekében becsukják szirmaikat. Így vé-
dik meg azokat a nekik sokszor súlyos esôcseppek károsító
hatásaitól. A tavaszi kerteket díszítô tulipánok vagy a száz-
szorszép, a körömvirág, a pongyola pitypang, a salátabog-
lárka borult idôben késôbb nyílnak ki, vagy egész nap ki sem
nyílnak.

A tények mellett a népi megfigyeléseknek köszönhetôen
a növények „idôjóslására” hosszabb távra is következtethe-
tünk. Ha a vöröshagyma héja vékony, akkor enyhe, ám ha
vastag, ez esetben igen kemény tél várható. Szintén kemény
télre adhat okot az, ha a tölgynek sok makkja van. A hosszabb
távú idôjóslásra érdemes megfigyelni a katángkórót. Ezen a
növény kb. 1 méteres szárán nyár elején kezdenek kékleni alsó
virágzatai, majd fokozatosan a felsôbbek nyílnak ki. Mire a
csúcsán kivirágzik, beköszönt az ôsz. Ha a nyár derekán még
csak a szár felén virágzik, akkor hosszú lesz a nyár.

Nem csak a növények, hanem az állatok viselkedése is jelzi
az idôjárás változását. Sok állat remekül prognosztizálja az
esôt, csapadékot jósolnak a réten nyugtalanul, mohón legelô

állatok; a levegôt szaglászó és az orrukat nyalogató tehenek;
a homokban hempergôzô kutyák; a vízparton sétáló varjak;
a szótlan fülemüle; a nyüzsgô hangyák. Ha úszás közben ver-
des a kacsa a szárnyával, akkor is esôre lehet számítani. Zi-
vataros, rossz idô várható: ha a róka hangosan tutul, ha a ku-
tya rejtekhelyre bújik, ha a kecske szüntelenül mekeg vagy az
akolban bújik meg, ha a disznó turkál a moslékban; vagy ép-
pen a szamár hol búslakodik, hol vígan ugrándozik - vagyis
kiismerhetetlenül viselkedik.

A fecskék alacsony röpte közvetlenül az esô beálltát jelzi.
A békák igen hamar megérzik az esô közeledtét, ilyenkor ki-
ülnek a partra, s hangosan énekelnek. A koncertbe beszáll-
nak az ég madarai is, elsôsorban a varjak és a csókák. Vihar
elôtt a méhek megülnek kaptáraikban, a hangyák hosszú, ren-
dezett sorokban menetelnek. Ha pedig felhôszakadás várható,
a mezei egerek és pockok is futásnak erednek, a vakondok pe-
dig magasabbra emelik „védbástyáikat” váraik körül.

Látjuk tehát, hogy érdemes kicsit nyitott szemmel jár-
nunk, érdemes megfigyelni a növények és állatok idôjárás-
változás-jelzéseit. A biológiai sokféleségnek köszönhetôen a
természet varázsának bódító sokszínûsége gyakran nem csak
a természetkutató embert megbabonázza meg. Minden élô -
lény a számára a  leginkább érvényesülô környezeti tényezôk
mellett igyekszik megtalálni élôhelyét. Sok teremtmény meg-
érzi a körülötte lévô környezeti elemek változására utaló je-
leket, és ezen képessége által próbálja az általa legmegfelelôbb
magatartást tanúsítani.             VITÉZ GÁBOR MIKLÓS, biológus
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KÖNYV Jonathan Franzen 2001-ben
megjelent regényével, a Javítá-
sokkal vált világhírûvé, követ-
kezô regényét, a Szabadságot
2010-ben adták ki Ameriká-
ban. A könyvfesztiválra a Disz-
komfortzóna címû memoár-
kötete jelent meg magyarul.
Mûvei az amerikai Közép-
Nyugaton játszódnak, az író
egy-egy család szemszögén ke-
resztül mutatja be a mai ameri-
kai társadalom életét, problé-
máit.

A könyvhhétre jelent meg
Spiró György új regénye,
a Diavolina, amely egy
okos és éleslátó asszony
szemszögébôl elmesélt
történet az orosz és szov-
jet világról, Gorkijról,
Gorkij koráról. Diavo-
lina, a cselédbôl lett or-
vos évtizedekig szolgálta
az akkor már világhírû
írót, aki Spiró szerint kü-

lönös ember volt, nemcsak hamisan kezdte pályáját, de az
egész életét végighamiskodta, ez tette alkalmassá, hogy
egy regény hôse legyen. „Vonzott a macska-egér harca Le-
ninnel és Sztálinnal, idônként utólag sem dönthetô el, ki
az egér és ki a macska” - nyilatkozta Spiró György. 

Michel Houellebecq mûve, a Behódolás sodró lendü -
letú politikai sci-fi. Nem a muszlim terrorizmusról szól,
még csak nem is az iszlám erôszakos térhódításáról, sok-
kal inkább a hagyomá-
nyos politikai formá-
ciók kiüresedésérôl és
egy új alapokon szerve-
zôdô erôtér lehetséges
kialakulásáról. A Char-
lie Hebdo-merénylet és
a Behódolás megjelené-
sének egybeesése azt
igazolja, hogy Houlle-
becq igazi társadalmi
író, érzi a problémák
gócait, és szerencsésen
meg is jeleníti azokat. 

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

A Kis Könyves Éj már negyedik éve a független köny-
vesboltok ünnepe. Aki szereti a könyveket, keresi a
könyvesboltok különleges hangulatát, és felcsigázza
egy könyves séta gondolata  a tavaszi estében, annak
lehetôsége volt áprilisban kora estétôl éjfélig Biator-
bágyon, Budakeszin, Budapesten, Pécsett, Sopronban,
Szentendrén, Székesfehérváron és Vácott 10 kulturális
intézet részvételével és támogatásával, illetve további
fél tucat támogató partner társaságában meglátogatni
azt a 29 könyvesboltot, ahol  felolvasásokkal, koncer-
tekkel, kvízjátékokkal  tették a rendezôk ünnepivé az
eseményt.

Júniusi program a 86. Ünnepi Könyvhét, amelyet a
Magyar Örökség-díjjal kitüntetett Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülése szervezett. 

Supka Gézának 1927-ben, Miskolcon, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvkereskedôk Országos Egyesü-
lete nagygyûlésén megfogalmazott eredeti javaslata
szellemében a jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztôk Egyesülése 1929 óta, 2015-ben 86. alkalom-
mal szervezte meg az Ünnepi Könyvhetet, és ebben az
esztendôben tizennegyedszerre az Ünnepi Könyvhéthez
kapcsolva a Gyermekkönyvnapokat.

Háromszázhuszonkilenc új kötet debütált az ese-
ményen, a budapesti Vörösmarty téren, valamint a Váci
utca és a Deák Ferenc utca térbe torkolló szakaszán
idén 147 pavilonban több mint kétszáz magyarországi
és határon túli kiadó várta az érdeklôdôket. A Vörös-
marty téren két színpadot állítottak fel, amelyeken az
ország legjelentôsebb írótársaságai – a Magyar Író-
szövetség, a Szépírók Társasága, a Fiatal Írók Szövet-
sége és a József Attila Kör – mutatták be az új könyve-
ket és szerzôiket.

Az Ünnepi Könyvhét országos, mintegy 80 települést
felölelô programját Gyôrben nyitották meg, a könyvhét
vidéki rendezvényei közül a budapestiekhez mérhetôen
sokszínûek voltak a szegedi programok, valamint a ha-
táron túl évek óta megszervezett kolozsvári és aradi
könyvvásárok is.

Tulajdonképpen nagyon nehéz a nagy kínálatból
egyes könyveket kiemelni, talán a leginkább vártakat
említjük meg.

A könyvfesztivál díszvendége az amerikai kortárs
amerikai irodalom egyik legjelentôsebb alkotója, Jo-
nathan Franzen, ô kapta a Budapest Nagydíjat is.
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A társadalomtudományi értekezô próza figyelemre méltó
alkotása Kenedi János Hálózati munkára nem alkalmas
címû könyve. Az emlékezetes portrék és nekrológok mel-
lett a 2010-ben indoklás nélkül szétzavart Kenedi-bizott-
ság ténykedésérôl is beszámolva ismét meggyôzôdhetünk
elszánt küzdelmérôl, amelyet a létezô állambiztonsági ira-
tok nyilvánosságra hozataláért folytat. 

Egyik legismertebb kortárs
írónk, Háy János új novellás-
kötete, a Hozott lélek is a
könyvfesztiválra jelent meg.
Bár a hozott lelkek többségé-
vel elôször találkozhat az ol-
vasó, mégis az az érzésünk,
mintha a könyv szereplôi régi
ismerôseink lennének. Saját
lelkünkbôl is hoznak valamit:
eltitkolt félelmeinket, fájdal-
mainkat mondják ki helyet-
tünk is. 

Nem az ünnepi alkalomra jelent ugyan meg, de Thomas
Piketty világszenzációnak számító hétszáz oldalas könyve,
A tôke a 21. században, az utóbbi idôk legnagyobb
visszhangot kiváltó közgazdasági mûve. A könyv alapve-
tése szerint a kapitalista rendszer természetes következ-
ménye az egyenlôtlenség. 
A kötetet kiadó Kos-

suth Könyvkiadó igazga-
tója a bemutató alkalmá-
val a neves közgazdászok
és szociológusok részvé-
telével megtartott konfe-
rencián hang  súlyozta,
szeretné, ha a könyv tár-
sadalmi vitát indítana el,
és a döntéshozók elgon-
dolkodnának a mû üze-
netén. 

Szókimondás, toleranciára felhívás és humor jellemzi
a könyvhéten megjelent gyermekirodalmat. Általános
jelenség, hogy az alkotások sokkal bátrabb hangvé-
telûek, mint az eddigiek és több olyan kötet is megje-
lent, amely ôszintén taglal a közelnúltig tabunak szá-
mító témákat.

Tóth Krisztina, aki nem véletlenül az egyik legolvasot-
tabb kortárs író, Anyát megoperálták címû könyve egy

kislány nézôpontjából me-
séli el anyja betegségét. A
nagyszerû olvasmány azt
bizonyítja, hogy ôszintén
érdemes beszélni a gye-
rekhez, így érdemes be-
szélni a betegségrôl, így
érdemes figyelni a vilá-
got. A történet szerves ré-
sze a szöveghez minden-
ben illô képanyag.  
Ajánlott olvasmány

minden gyereknek, de fel-
nôttnek is.

A MátéPONTIndul, Laboda Kornél felkavaró, intellektu-
ális kisregénye fontos támpontokat ad a mai nagykama-
szok életérôl és gondolkodásáról. 
A 17 éves Máté nem megy el a szüleivel nyaralni, in-

kább Budapesten marad, és rendezni akarja kapcsolatait
önmagával és a világgal. Mátéval ezenközben elképesztôen
furcsa dolgok történnek, az elsô nagy berúgás után leszá-
mol néhány illúzióval, néhánnyal viszont nem, vissza-
vonhatatlannak tûnik, hogy elôbb-utóbb felnô. Az egyes
szám elsô személyben íródott víziószerû írás nem szûköl-
ködik a szókimondásban, mai nyelven íródott, mai nyel-
ven olvasóknak.
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Lakatos István újszerû,
képregényes gondolkodás-
ról és felszabadult humor-
ról tanúskodó, az Emma
és Tesla – A majdnem
halálos halálsugár regé-
nyébôl egy egész univer-
zum bontakozik ki. Re-
méljük, hogy még sok
hasonló kötetnek örülhe-
tünk. 

Azt elsôkötetes Varró Zsuzsa neve nem véletlenül cseng is-
merôsnek az olvasók számára. Fordítóként már rég bizo-
nyította, nemcsak azért ér el jelentôs sikereket, mert Varró
Dániel testvére, hanem azért ismert, mint ezt az Áfonyka,
a kiskamaszoknak szóló írás is bizonyítja, eredeti a látás-
módja. Lebilincselô humor, elképesztô nyelvi játékosság
jellemzi a bátor és szabad tündérke, Áfonyka kalandjait.
Varró Dániel versbetétei gazdagítják az amúgy is magas
színvonalon megírt történetet.

Harcos Bálint kicsiknek szóló verseskötettel jelentkezett.
A Tigris és a Motyó hôsei nem gügyögve beszélnek, szel-
lemes és szerethetô poénokkal adják el a történeteiket. Az
illusztrátor, Dániel András a versekkel azonos jelentôségû
párhuzamos történetet rajzol a versben megírtak mellé. A

könyv segít
a szülôk és
gyerekek kö-
zötti beszél-
getésekben,
szó eshet a
s z ü l é s r ô l ,
születésrôl és
a békés egy-
más mellett
élésrôl is.

A megszokott édes-bús kutyatörténetek helyett az átla-
gostól eltérô hangvételû írás Radnóti Blanka Borisz a
szuperhôs-e, tiszta, derûs színeivel és részletgazdag ki-
dolgozásával kiragyog a többi ilyen jellegû alkotás közül.
Ennek a képi világnak a legfontosabb eleme az, hogy
mindig a kutyák szemszögébôl látjuk az eseményeket, épp
onnan, ahonnan a gyerekek is. A parkban a többi ku-
tyával játszó Borisz történetének üzenete világos: bár az

egyik kutya tömzsi és nagyfülû, a másik vékony, sötét-
szôrû, mindegyiknek négy lába van és két füle, de mind-
egyik fél, szeret és játszik, mint Borisz, egymásra figyelni
kell és el kell fogadni a másikat – bármennyire különbö-
zik is tôlünk.  

K I ÁLL ÍTÁSOK

ÚJ MAGISZTER | Könyv26

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

24-29 kultur152:konyves  8/4/15  9:23 AM  Page 4



Az ebben az évben már 104 éves  Margitszigeti Víztorony
Budapest egyik emblematikus építménye.  Víztorony-
ként és kilátótoronyként is mûködhetett az építmény,
amely kimagasló jelentôségû a modern magyar építészet
történetében.
1977-ben városképi jelentôségû mûemlékké nyilvání-

tották. 
A Víztorony udvarában az érdeklôdôk megnézhetik a

Margitszigeti Szabadtéri Színpad elsô korszakából szár-
mazó színháztörténeti jelentôségû fotókat, plakátokat. 

A Visual Art Galéria ren-
dezésében látható az 1945-
ben Amerikába távozott
Szeleczky Zita, a Nemzeti
Színház mûvésze kiállítása.
A kiállításra születésének
százéves évfordulója alkal-
mával került sor.
Szeleczky Zita  az 1960-as évektôl kezdve a világ nyu-

gati felének magyarok lakta területein ismertette a magyar
drámákat magyar nyelven, minden pénzét arra fordítva,
hogy új nemzeti színházat teremtsen.

A kortárs magyar képzômûvészet kiemelkedô alakja,
Szôke Gábor Miklósmonumentális köztéri szobrai és ál-
latokról készített legjelentôsebb alkotásai láthatóak a Víz-
torony udvarán, a fotók, werkfotók és filmek nyomán a
látogatók bepillanthatnak a szobrászmûvész mûhelytit-
kaiba is.

A fénykép a hétköznapi elképzelések szerint a valóság
mása vagy a tökéleteshez közelítô leképezése. A fotó azon-
ban nem tükör, megváltoztatható volt retusálással már a
fotózás analóg korszakában is, a digitalizálás idôszakában

is manipulálható. A Me-mo-art Galériában Bíró Eszter
Policy kiállítása ilyen módon átlényegített portrékat tar-
talmaz. Az újszerû látásmód miatt feltétlen érdemes meg-
nézni portréit.

Szintén fotó a fôsze -
replôje a Ludwig Múze-
umban, a Fényképezte
Zsigmond Vilmos cím-
mel rendezett kiállítás-
nak.  A fantasztikus ívû
mûvészpálya mellékter-
méke az a mintegy másfél száz fotó, amelyek arról ta-
núskodnak, hogyan írt kisgyerekkorától fogva fényképe-
zôgépével naplót a világhírû Oscar-díjas operatôr. „Az
életem a filmé, fotósnak amatôr maradtam” – vallja. Va-
lójában az, ami elénk tárul a falakról,  az több mint fél év-

századot átfogó, kimagaslóan érdekes látvány, nem ama-
tôr munka. A fotók egy része már Amerikában készült,
1956 után, amikor Zsigmond Vilmos elhagyta Magyar-
országot. Elmondása szerint igazán a fekete-fehér képe-
ket szereti, de például a Brooklyn-híd és az amerikai
naplementék csodás színes fotók. Zsigmond Vilmos ki-
állítása nagyszerû élmény.

Sohaország, Narnia, Fantázia
saját törvényekkel mûködô
kitalált gyermekvilágok, ame-
lyek valójában is léteznek.
Ilyen volt 1938-tól 1978-ig a
Bánki-tónál Leveleki Eszter
pedagógus vezetésével Pipec-
land, a klasszság birodalma is,
ahol 40 év alatt több mint
800 gyerek fordult meg.
 Kívülrôl csak tábornak tûn -
hetett, valójában egyedi kö-
zösség volt. A bánki univer -
zumot a Néprajzi Múze um
Ellenpedagógia a tóparton
címmel mutatja be.
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Kecskeméten Szûcs Édua karikaturista kiállítása a 12.
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál és a 9. Európai Ani-
mációs Játékfim Fesztivál keretében nyílt meg. Bár az al-
kotó munkáit országszerte számos alkalommal bemutat-
ták már, képei eljutottak Kínától az egyesült Államokig,
Kecskeméten ez az elsô kiállítrása. Negyven képet látha-
tunk, egy részük fekete-fehér karikatúra, de láthatók szí-
nes szatirikus olajfestmények is.

A szegedi Fekete Ház hányatott sorsú épület, valaha, a
19. század közepén egy vaskereskedô építtette, a nagy sze-
gedi árvíz után újjáépítették, volt vendéglô, hadikórház
is. Egy ideje a Móra Ferenc Múzeum kihelyezett tagozata,
a jelenlegi kiállítással a Petôfi Irodalmi Múzeum Ka-
rinthy és Weöres Sándor tárlatának ad helyet. Az emeleti
részen az eredeti
tulajdonos bútor-
kiállítása kapcsán
Szeged-történeti
a rcképcsa rnok
nyújt érdekes él-
ményt, de nagy-
szerûen rendezett
a  Tömörkény-sa-
rok is.

Manapság a stressz egyfajta kellemet-
lenséget jelent, az idô, a kötelezettségek
nyomását, mindenféle aggodalmainkat
írjuk le ezzel a kifejezéseel. 
A Semmelweis Orvostörténeti Mú-

zeum Selye-kiállítása a stressz-elmé-
let kidolgozójának, Selye Jánosnak  állít
emléket. Látjuk elôadni Magyarorszá-

gon, az akkor még dohányzó hallgatók körében, derûsen
Montrealban, ahol negyven asszisztens segítette a mun-
káját. A kiállítás szándékosan egybefolyatja a tudományos
továbblépések logikáját és magának a kutatónak az életét,

hétköznapjait és így egyszerûbben megértjük az alapok-
tól kezdve a stresszelmélet többlépcsôs lényegét. 

2015 júliusában többévnyi elôkészítést követôen nyílt
meg Csontváry Kosztka Tivadar festômûvész átfogó
életmû-kiállítása a budai várban, a Honvéd Fôparancs-
nokság épületében. 
A kiállítás tizenhét teremben látható. A téralakításhoz

mintegy 1200 négyzetméternyi vendégfal épült. A tárlat
bejárása kötött: a termek szervesen kapcsolódnak egy-
máshoz. A falakon megjelenô információs szövegeken kí-
vül filmekkel is találkozhat a látogató. Mispál Attila film-
rendezô vezetésével olyan játékfilmes spotok készültek,
amelyek Csontváry életében és mûvészetében meghatá-
rozó aspektusokat jelenítenek meg közérthetô módon,
röviden. A tárlat anyagába bekerült egy riportfilm is, Dér
András rendezésében. Ebben hét olyan ember – mûvész,
mûvészettörténész, esztéta – nyilatkozik Csontváry mai
megítélésérôl, aki sokat foglalkozott az életmûvel.
A kiállításhoz kortárs mûvészeti alkotások is kapcso-

lódnak. A tárlat egyik fontos eleme egy fényfolyosó –
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Mátrai Erik munkája –, amely a mûvek korai csoportjá-
ból vezet át olyan alkotásokhoz, amelyek esetében a fény
meghatározó szerkezeti és motívumelem. 
A látogatót interaktív eszközök is segítik. Érintôké-

pernyôn tájékozódhat például Csontváry személyes kap-
csolatairól vagy azokról a földrajzi helyekrôl, amelyek
hangsúlyosan megjelennek az életmûben. Az egyik infor-
mációs falon megjelenik egy glosszárium is, amely a
Csontváry-életmû rendhagyó kifejezéseit értelmezi.

A kiállítás nem kronologikusan halad, hanem temati-
kus egységekbôl épül fel. Az egyes témák a Csontváry-
mûvek jellegzetes motívumaihoz kapcsolódnak: épített
környezet és természet kapcsolódásához, az antik romok ál-
tal képviselt örökséghez, a fény kibomlásához, az ég törté-
néseihez, a Nap járásához, az ember átszellemüléséhez.
A tárlat szakmai programjának fontos része a decem-

berre szervezett nemzetközi konferencia. 
A tárlat megtekintése nemcsak a mûvészet iránt ér-

deklôdôk számára jelenthet felejthetetlen élményt; joggal
tart igényt a mûvelt nagyközönség érdeklôdésére.

Szalai Klára hányatott gyererekévei szorongásaitól me-
nekülés vezette a képzômûvészet felé. Néhány éve Boris
Vallejo festményeinek átdolgozásával foglalkozott, majd
egy kifejezô portréfotó-sorozat hatására kezdett bele az arc-
képek rajzolásába.
Ennek a motivációnak köszönhetôk a jelenlegi tárlat al-

kotásai is. Mestere, Gránitz Tamás festômûvész megfo-
galmazása szerint nem szépít, csak szépen lát.
Az Aranytíz Kultúrházban látható kiállításán feltétlen

érdemes megnéznünk portréfotó-sorozatát.

F I LMA JÁNLÓ

Harminc éve nem volt ekkora magyar filmsiker Cannes-
ban, mint a Nemes Nagy László rendezésében, az egykori
underground mûvész, Röhrig Géza felejthetetlen fôsze-
replésével készült Saul fia. A film elnyerte a cannes-i zsûri
nagydíját, a nemzetközi kritikusok díját, valamint a fran-
cia újságírók nagydíját is.
A film története Auschwitzban játszódik, Saul a Son-

derkommado tagja, a halálgyár szörnyû titkainak tudója.
A sonderkommandósok is a halálgyárak foglyai voltak, a
megsemmisítésekre ítélteket kellett a gázkamrába kísér-

niük, majd a halottakat elégetni. Néhány hónapon belül
ôket is kivégezték, hogy a tömeggyilkosságoknak ne ma-
radjanak tanúi. Ahhoz képest, hogy a kezdetekkor mintegy
ezren dolgoztak sonderkommandósként, nagyon kevesen
élték meg, úgy körülbelül százan a tábor felszabadítását. Év-
tizedeken át senkinek sem beszéltek egykori munkájukról,
hisz még a túlélôk közül is sokan megvetették ôket. Vol-
tak olyan sonderesek, akik még az elsô három napot sem
bírták ki, inkább önként bementek a gázkamrába. Ezt a
munkát csak úgy lehetett elvégezni, hogy lelkileg szinte tel-
jesen érzéketlenné váltak. 
A New Yorkban élô fôszereplô, Röhrig Géza így nyi-

latkozik a szereprôl: „A forgatás elôtti hetek voltak a leg-
nehezebbek. Rengeteget futottam New Yorkban, hogy le-
vezessem a feszültséget. Aztán amint hazaérkeztem a
forgatásra és elkezdôdött a munka, minden magától ment.” 
Büszke arra, hogy a film bemutatása után köszönetet

kapott egy haldokló, volt sonderkommandós lányától.

29

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

ÚJ MAGISZTER | Filmajánló

24-29 kultur152:konyves  8/4/15  9:23 AM  Page 7



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.”
A következôkben néhány olyan természetes anyagot ismertetünk, amelyekrôl kiderül, 
hogy kamránk polcain sok esetben megtalálhatók, nagyanyáink használták ezeket. 
Felhasználásukkal nem helyettesítô a szakszerû orvosi kezelés, és annak módosítására 
sem használhatók az orvos tudta nélkül. Konkrét egészségi problémák esetén orvosától 
kell útmutatót kérnie.
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VIGYÁZZUNK AZ EGÉSZSÉGÜNKRE!

Melyeka KAMRAlegjobb
GYÓGYÍTÓ
SZEREI?

Közismert fûszernövényünk, a ka-
 kuk k fû fô hatóanyaga, az illóolajában
található timol erôteljes fertôtlenítô ha-
tású szer, elpusztítja az ínybetegség, a
fogszuvasodás és a szájüregi fertôzések
kialakulásáért felelôs baktériumokat, de
emellett izomgörcsöt oldó flavonoido-
kat és gyulladáscsökkentô hatású roz-
maringsavat is tartalmaz.  
Köptetô, fertôtlenítô és görcsoldó

tulajdonságai révén enyhíti a köhögést,
fellazítja a légutakban lerakódott vála-
dékot, és visszaszorítja a torok és a tüdô
fertôzéseit.
Az élelmiszerboltok fûszerpolcain

szárított kakukkfüvet találhatunk, de
cserepes növényként, frissen is kapható.
Egyik változata, a citromillatú kakuk k -
fû különösen ízletetes, illóolaja csak hí-
gítva használható.

Az ókori egyiptomiak nemcsak
gyógyszerként használták a kakukkfü-
vet, hanem halottaik bebalzsamozására
is. A rómaiak úgy hitték, hogy a ka-
kukk fûbôl készített fôzet felfrissít. A
szárított növény égetésével igyekeztek
távol tartani a mérgezô csípésû és
marású rovarokat, de ízesítettek
kakukkfûvel sajtokat és ita-
lokat is. 
A kakukkfû volt az

egyik elsô fûszer-

növény, amelyet az európai gyarmato-
sítók meghonosítottak az Újvilágban, a
telepesek elôszeretettel nevelték kert-
jükben. 
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Idegesség esetén a legjobb, ha leülünk
és iszunk egy csésze kamillateát – tar-
tották a régiek. A kamilla azonban nem
csupán az idegek lecsillapítására alkal-
mas,  hatásosan enyhíti az emésztési
zavarokat, a bôrirritációt és a csak al-
kalmanként jelentkezô enyhe álmat-
lanságot is.

A kamillateát a ma már világszerte
elterjedt orvosi székfû apró, százszor-
széphez hasonló virágaiból fôzik. Kel-
lemes, nyugtató hatása évszázadok óta
ismert, erre használták már az ókori ró-
maiak, görögök, egyiptomiak is.
A világ híres gyógyítói, Hippok -

ratész, Aszklépiosz, Dioszkoridész és
Galenus mind írtak a kamilla alkalma-
zásairól.

A kamillatea a múltban egy egész
gyógyszerszekrényt helyettesített. A vele
kezelhetô problémák között szerepel-
tek például a meghûléses panaszok, a
gyomor- és bélproblémák, a fogfájás, a
görcsök és az álmatlanság. Használták
gargarizálásra, gôzét belélegezve enyhí-
tették az orrdugulástés csökkentették a
légzôszervek irritációját.
Fertôtlenítô hatása miatt sebek le-

mosószereként is alkalmazták.
Hatásos a zúzódások, a fülfájás és

különbözô bôrgyulladások panaszainak
enyhítésére is. 
A rendszeresen napi két-három csé-

szevel fogyasztott kamillatea védelmet
nyújthat a gyomorfekély ellen, de nagy-
szerû „orvosság” gyomorbántalmak és
menstruációs görcsök ellen is.
A kamillát orvosi székfû virágzat né-

ven tasakolt formában gyógyszertárak-
ban, bioboltokban és élelmiszerbol-
tokban árulják, a virágzatnak a
szakértôk szerint nagyobb a gyógy-
hatása. 

A kávét, a kesernyés ízû, élénkítô ha-
tású italt évezredek óta fogyasztják, és
csaknem ugyanennyi ideje vitatkoznak
kedvezô egészségi hatásairól is. A kuta-
tások alapján egy csésze kávé nemcsak
azért hasznos, mert segít ébren maradni
egy agyzsibbasztó értekezleten vagy egy
egész napos autóút során.
Ez az aromás ital számos értékes ösz-

szetevôt tartalmaz, például antioxidán-
sokat, amelyek hozzájárulhatnak gyul-
ladások enyhítéséhez is.

A legenda szerint a kávét Etiópia
Kaffa nevû régiójában fedezték fel, mi-
után egy pásztor rájött, hogy összefüg-
gés lehet kecskéi élénksége és az állatok
által elfogyasztott bogyók között. Más
források szerint egy arab orvos hasz-
nálta elôször a 16. században orvosság-
ként a kávébab magjából nyert italt. A
Közel-Keleten ugyanabban az idôben
lett népszerû. Az elsô kávéház Velencé-
ben nyílt 1624-ben, és ettôl kezdve a
kávézás szokása megállíthatatlan dia-
dalmenetben vonult végig Európán, de
a „fekete leves” Észak-Ameriában is
kedvelt lett.

Az, hogy egy csészényi kávé mit tar-
talmaz, bizonyos fokig attól függ, hogy
hol termesztették, illetve hogyan pör-
költék, a koffein azonban kisebb-na-
gyobb mennyiségben minden fajtában
jelen van, ennek köszönhetô az ital fris-
sítô hatása.

A népesség nagy csoportjaira jel-
lemzô egészségi trendeket tanulmá-
nyozó tudósok szerint a rendszeres ká-
véivók többféle betegséggel szemben is
védettséget élveznek.
A Harvard Egyetem kutatói például

nagyszabású, 83 000 ápolónô egészségi
adatait elemzô, hosszú távú kutatásuk
keretében kiderítették, hogy a több évig
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tartó kávéfogyasztás nemhogy nem nö-
veli a stroke (agyérkatasztrófa) kocká-
zatáta nôk körében, de kismértékben
még csökkenti is az elôfordulást.
Noha a kávé emeli a vérnyomást –

ami elvileg növelhetné a cukorbetegség
kockázatát –, több kutatás is arra az
eredményre jutott, hogy a kávéfo-
gyasztás megvéd ettôl az egyre gyako-
ribb betegségtôl.
Egy neves amerikai orvosi lap az ösz-

szesen mintegy193 000 fô bevonásával
végzett kutatás eredményeit összefog-
laló cikke szerint a kifejezetten sok (na-
ponta akár hét csésze) kávét ivók között
35 százalékkal is kisebb a cukor betegség
kialakulásának a valószí nûsége, de Par-
kinson-kór és prosztatarák kialakulásá-
nak a veszélye is alacsonyabb arányban
jelentkezik a rendszeres kávéfogyasz-
tóknál.

Bár a kávé  és más koffeintartalmú
italok fogyasztása növeli a vérnyomást,
a hatás csak enyhe, és rövid ideig tart.
Több nagyszabású kutatás sem muta-
tott ki összefüggést a rendszeres kávézás
és a tartósan magas vérnyomás között.

A legjobb íz eléréséhez a pörkölt ká-
vébabot egészében érdemes megvenni,
és otthon, közvetlenül a fôzés elôtt
megôrölni. A kávé gyorsan elveszíti a
frissességét, ezért nem tanácsos egy-két
hétre elegendônél többet beszerezni .
Akinek a fûszerpolcán még nincs

koriander, az a legközelebbi bevásár -
lásnál feltétlen pótolja ezt a hiányt! A
magok ugyanis nemcsak érdekes ízt
kölcsönöznek az ételeknek, de régóta
használják emésztési problémák enyhí-
tésére, és egyes kutatások szerint segít
egyensúlyban tartani a koleszterinszin-
tet is.

A hagyományos kínai orvoslásban már
évszázadok óta használták a korian-
dert, emésztést segítô szerként javasol-
ták, de alkalmazták étvágytalanság ke-
zelésére is. A koriandermagok a
gyó gyító hatás mellett is nagyon

egészségesek: sok bennük a rost
és a fehérje, emellett kiváló
forrásai számos, a min-
dennapi egészséghez nél-
külözhetetlen vitamin-
nak és ásványi anyagnak.
Indiai kutatók nemrég

tanulmányozni kezdték a
koriandermagok koleszterin-

szint-csökkentô hatását, és az ered-
mények ígéretesek. 
A magyarul cigánypetrezselyemnek

is hívott koriandernek három részét is
használják: a friss zöld levelét, a magját
és a gyökerét is. Az ázsiai, a dél-ameri-
kai és a közel-keleti konyha kedvelt
fûszernövénye, az indiai konyha meg-
határozó íze, nálunk hagyományosan
a savanyúságok és a káposztás ételek
kedvelt ízesítôje.

A currypor aranysárga színét és citru-
sosan fûszeres ízét adó kurkuma az
egyik legígéretesebb a gyógyhatású
fûszernövények között. A növényben
található kurkumin igen hatékony an-
tioxidáns, az újabb kutatások szerint
látványosan csökkenti a gyulladásokat. 
Indiában legalább 2500 éve használ-

ják a kurkumát, eleinte csak színezô-
anyagként, késôbb ételek ízesítésére, vé-
gül gyógyításra is alkalmasnak találták.

Gyógyító hatása a kurkumin mellett a
benne található két tucatnál is több
gyulladáscsökkentô vegyületnek kö-
szönhetô, de kimutatták, hogy csök-
kenti a magas koleszterinszintet, gátolja
az erek elmeszesedését, enyhíti a mûté-
teket követô gyulladások tüneteit is.
A rákellenes hatásával kapcsolatos

újabb kutatások azért kezdôdtek el,
mert bebizonyosodott, hogy  Indiának
azokon a vidékein, ahol sok kurkumát
fogyasztanak, 50 százalékkal is keve-
sebb rákos megbetegedés fordul elô.
A világ szinte teljes kurkumaterme-

lését India adja, és az elôállított meny-
nyiség mintegy 80 százalékát ott is fo-
gyasztják el. Az indiai konyha, amely
egyre népszerûbb nálunk is, elképzelhe-
tetlen kurkuma nélkül.
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A len a világ egyik legrégebbi haszon -
növénye, már több mint 10 ezer éve
termesztik rostjáért, olajáért, aprócska
magvaiért. Eddigi ismereteink szerint
gyógyászati célra elôször az orvostu-
domány atyja, Hippokratesz javasolta
bélpanaszok enyhítésére. A római or-
vosok köhögés csillapítására, húgyúti
problémák és székrekedés ellen hasz-
nálták. A késôbbi gyógyítók fekélye-
ket, tályogokat és gyulladásokat ke-
zeltek összezúzott lenmagból készült
pasztával. A lenmagolaj a köhögés el-
leni szirupok egyik kedvelt összete-
vôje volt, a magokból fôzött, kevés
mézzel, kis citrommal ízesített teát
ma is gyakran javasolják meghûlés,
köhögés ellen. Egyes kutatások sze-
rint a rendszeresen fogyasztott len-
magolaj késleltetheti a csontritkulás
kialakulását is.

Érdemes reggelinkhez egy-két kis-
kanál lenmagot beleszórni a joghurtba,
de a saláták készítésénél is célszerû
használni a lenmagolajat, az olivaolaj
mellett. 

Sem a lenmagolaj, sem a lenmag
nem hiányozhat kamránk polcairól! 

A méz, a természet egyik legédesebb
csodaszere kiváló házi orvosság a köhö-
gés és a torokféjés enyhítésére, ráadásul
természetes antibiotikumként hat.
A mézrôl a legkorábban mintegy
7500 évvel ezelôtt született írá-
sos említés, Egyiptomból,
ahol az egyiptomi gyógyá-

szat mintegy 900 is-
mert készítménye
közül 500 tartal-
mazott mézet. De
nemcsak a bete-
gek fogyasztották
gyógyászati céllal,

az ókori olimpiák

sportolói szerint a méz és a füge fo-
gyasztása fokozza a sportteljesítményt.
A középkorban a mézet leginkább a

rossz ízû szerek édesítésére, de külsôleg
sebek gyógyítására  is alkalmazták.
Sokan hiszik azt, hogy a valódi, jó

minôségû méz tiszta, folyékony, nem
kristályosodik. A valóság ezzel szem-
ben az, hogy a mézek kristályossága in-
kább attól függ, hogy milyen növény-
bôl készültek. A hamis, cukrozott,
feldolgozott mézek általában színtele-
nek, íztelenek, nem kristályosodnak.
Mézet érdemes a termelôtôl venni, ahol
sokféle mézbôl választhatunk. 
Magyarországon a mézfajták közül a

legismertebb az akácméz, színe enyhén
sárgás, de lehet teljesen színtelen is.
Nagy a gyümölcscukor-tartalma, so-
káig folyékony marad. Kedvelt méz-
fajta a hársméz, színe attól függ, hogy
mikor gyûjtötték. Magyar specialiás a

selyemkóróméz, erôs, jellegzetesen aro-
más ízû, gyakran társítják más fajta mé-
zekkel. A repcemézet lúgos kémhatása
miatt gyomorsavtúltengésben szenve-
dôk is fogyaszthatják.  
A Reader’ Digest KAMRAPATIKA címmel

megjelent könyve alapján összeállította:

DIBÁS GABRIELLA 
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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
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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

34 megrendelo:Layout 1  8/2/15  9:43 AM  Page 2




