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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 annak a falunak a neve, amelynek fôutcáján 
végighaladva jutunk el a várromhoz?
Melyik megye területén fekszik a várrom és mirôl 
nevezetes a megye? 
Ki az a török író, aki szintén megfordult a vár falai 
között és hiteles képet festett a várról?
Mikor foglalták el a várat a török seregek, 
ki volt a vezetôjük és milyen sorsra jutott a vár? 

2. Melyik az a várrom, amelyik Oroszlánytól délkeletre, 
a Vértes hegység erdejében található?
Mit ír  Anonymus a krónikájában a vár születésérôl?
Melyik nemzetség birtoka volt a vár?
Milyen szerepe volt a várnak a tatárjárás idején?
Anonymus krónikája szerint kik tették 
a földdel egyenlôvé a valaha díszes várat és melyik 
idôszakban?

Palócföld egyik érdekes vára a képen látható vármaradvány. Kimagasló falai még ma is
hirdetik a régmúltat, a dúló csatákat, a török küzdelmekelfoglalták.1666-ban a törökök
a várat felrobbantották. A várban ma is látható a török mecset falainak maradványa. Egy
alkalommal Evlia Cselebi, a neves író is megfordult falai között, és tanúként hiteles képet
festett az akkori állapotokról.
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ÚJ MAGISZTER | Megemlékezés 3

Kevés emberre illik jobban a Szentírás fenti mondata, mint Göncz Árpádra, a Ma -
gyar Köztársaság tíz éven át volt elnökére. Személyes bátorsága, a II. világháború
alatt szerzett sebei, az 56 utáni megtorlások börtönévei, és azután megszakítás
nélkül mindig az igazság, a szolidaritás, a szegények és megbántottak melletti nyílt
elkötelezettsége, de emberi közvetlensége is pótolhatatlan ûrt hagy a szívünkben.
Amikor megválasztását követôen a parlament plenáris ülésén rövid köszönetet
mondott, az egyik mondata arról szólt, hogy azok hangja kíván lenni, akiknek
szószólójuk nincsen. Hûséges volt ehhez a vállalásához, és ezért, de sok más dolog
miatt és különleges kedvessége okán is az ország nagy része szerette pártállásra és
más szempontokra való tekintet nélkül. Emléke legyen valóban áldott. Az Úr vi-
gasztalja meg feleségét, Zsuzsa asszonyt, gyermekeit, uno  káit, szeretteit és nagy
családját, az igazakra figyelô honfitársainkat és külföldi tisztelôit is.

Budapest, 2015. október 7.
IVÁNYI GÁBOR lelkész,

a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke

GÖNCZ ÁRPÁDRA
emlékezünk

„Az igaznak emlékezete 
áldott…” 
(Példabeszédek 10,7)
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A FEJLESZTÉSEK NYARA UTÁN A SZEGEDI WESLEY INTÉZMÉNYRÔL 

ÚJ MAGISZTER | Beszámoló

Beszámoló
a fejlesztések
nyara után 
a szegedi 

Wesley intézményrôl
Az új tanév Szegeden a változások és a fejlôdés nyara
után kezdôdött meg. Az elmúlt tanévet záró ünnepé-
lyen 47 munkatársunk – óvónô, dajka, tanító, tanár
és gyógypedagógiai asszisztensek - búcsúzott a nyár ide-
jére az óvodásoktól a középiskolásokig 170 tanulónk-
tól. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a szegedi
Rogers Gimnáziumból év közben érkezett diákok va-
lódi második otthonukra leltek nálunk. Érkezésükkor,
a gyerekek szempontjából fontosnak tartott állandóság
jegyében is, volt tanáraik közül néhányan óraadókként
munkatársaink lettek. Több középiskolás kifejezte azóta
örömét, elmondták, hogy a szegedi Wesley iskolában ta-
láltak magukra, ezzel nem akarták kisebbíteni a Ro-
gers Iskola érdemeit és erôsségeit. Tapasztalataik szerint
megerôsödött önbizalmuk. Talán jelzés értékû, hogy év-
rôl évre több tanulónk választja a középiskolai, tavaly
szeptember óta a gimnáziumi tagozatunkat továbbta-
nulása helyéül, idén ezúttal immár kilencen.   
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210 gyermek kapott helyet intézményünkben, és a nevelési-oktatási területeken
57 munkatárs készült a fogadásukra. 

Idôközben tovább szépült az óvodánk az udvar kis játszóterével, tavaly elké-
szültek a folyosók díszei, a falrajzok, ezeknek csodájára járnak a szegediek. Újak
az ebédlô hangulatos falfestményei, a büféhelyiség, a mini dzsúdósok alagsori ott-
hona, az edzôterem és az új középiskolai, azaz gimnáziumi épületszárny a három
világos tanteremmel. Tisztán ragyog a modern folyosó, és új a kis tanári szoba is.
Köszönjük fenntartó egyházunk, a MET nyári fejlesztéseinket támogató és lehe-
tôvé tevô áldozatait és anyagi hozzájárulását, a bizalmat, munkánk elismerését. 

Idei tanévünket a szokásoknak megfelelôen mozgalmasan kezdtük, hagyo-
mányos rendezvényeinkkel, köztük az iskolakerülés – játékosan, csapatépítôsen
fejlesztô, gólyaavatós, csillagvizsgálóba kirándulós, batyubálas, színház- és mú-
zeumlátogatós – napjával. Lezajlottak az elsô szülôi értekezletek. Szeptember 30-
án a Zene világnapját ünnepeltük közösen. Október elsô napjaiban nevelôtestü-
letünk továbbképzésen vett részt, hasonlóan a tavalyi év szakmai-tematikus
rendezvényeihez. 

A jelenben munkálkodva, de folyamatosan elôretekintve dolgozunk. Körvo-
nalazódnak, majd formát öltenek hagyományos ôszi, téli és tavaszi közös ünne-
peink és eseményeink témái és megoldásai, az ôszi ünnep, az egészségnap, az ad-
venti készülôdés, a karácsony, a farsang, a Wesley gála, a fordított nap. Tervezzük
névadónk tiszteletére Wesley-napok rendezését is.

Színes és sikeres tanévet kívánunk mindannyiuknak Szegedrôl! 

TRÓCSÁNYI ANIKÓ intézményvezetô 
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A FEJLESZTÉSEK NYARA UTÁN A SZEGEDI WESLEY INTÉZMÉNYRÔL 

A képek a tanévnyitón készültek
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Megy az irodalom a szegényiskolásokhoz Abaújkérre, Felsô-
dobszára. Az autóban júniusban Terék Anna ült, októberben
Erdôs Virág. Mindketten elismert költôk. Terék Anna Sinkó-
díjas, Móricz Zsigmond ösztöndíjas, Erdôs Virág pedig Jó-
zsef Attila-díjas író, költô, drámaíró. 

A felsôdobszai iskolások izgatottak voltak. Még sosem
láttak élôben költôt, írót, ráadásul küldtünk tíz szót: „reggel,
élet, futni, sáros, felhô, kész, kaland, bárhová, van, jó”. Arra
kértük ôket, írjanak ôk is versikét vagy rövid prózát. A tíz szót
Erdôs Virág Négyeshatos címû 2014-ben megjelent verses-
kötetébôl, annak címadó versébôl vettük, a Négyeshatosból,
s a tanulók tényleg napokon át verseket írtak. Különös al-
kotások is születtek, a versekben feltûnôen hangsúlyos lett az
evés, bár a tíz szó között ez egyáltalán nem szerepelt. 

Van abban valami megrendítô, ha egy végtelenül sovány
hetedikes fiú azt írja: „Az élet célja az evés/ de ha nincs kaja,
meghalsz/ éhen és kész.” Ugyanô, Balogh József írta a sáros
szó felhasználásával azt, hogy „Sáros az út /sáros a láb/ sáros
a szív/ sáros a szád.”

Balogh Józseffel Hejcén, egy osztálykiránduláson talál-
koztam ötödikes korában. Akkor még Józsika volt, akirôl a ta-
nárok azt mesélték, hogy a téli családlátogatáson, amikor be-
léptek a szobába, azt látták, hogy Józsika sapkában,
nagykabátban, állig betakarózva az ágyban didereg, az ablak-
üveget ugyanis egy pokróc helyettesítette. Jó, hogy vannak
csodák, és Józsika, ez a nagyon érzékeny lelkû fiú az elmúlt két
évben nem fagyott meg és nem is halt éhen. 

Amikor az irodalom elôször ment a Wesley iskolába, Aba-
újkérre, a tornaterem zsúfolásig megtelt. Hihetetlen volt a fi-
gyelem. Terék Anna vajdasági költô, aki amúgy iskolapszi-
chológus, egy másik világról mesélt. Az ô iskolás koráról,
amely avval telt, hogy a felnôttek háborúztak. De annyira,
hogy alig ötven kilométerre Magyarország déli határától a bol-
tokban nem volt ennivaló. A fizetéseket is azonnal el kellett
költeni, bármire, mert elôfordult, hogy pár órával késôbb már
nem ért semmit. „Hétéves voltam, elsôs – mesélte Terék
Anna –, amikor a délszláv háború elkezdôdött, és nyolcadi-

Az irodalom 
a szegény-

iskolásokhoz
megy

6

AZ IRODALOM A SZEGÉNYISKOLÁSOKHOZ MEGY
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Erdôs Virág kézírásos versszakaiból lettek a Nutellák
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kos osztályos lettem, amikor 1999 nyarán a bombázások vé-
get értek. A ballagásunk is két légiriadó között zajlott, gyor-
san kellett mindent csinálni: kiosztani az okleveleket,  elhagyni
az iskolát. Topolyától Szabadka harmincöt kilométerre van,
onnan Palics öt kilométerre, és ha ott bombáztak, akkor abba
Topolyán is beleremegtek az ablakok. A szülôk nyugtatgattak
minket, nem kell félni, itthon biztonságban vagytok, de a két-
ségbeesésük átszivárgott belénk. Mert kinéztél az ablakon, és
láttad, ahogy tankok mennek Horvátországba, ahová mi ko-
rábban nyaralni, a tengerpartra  igyekeztünk. A háború úgy
szivárog bele az ember életébe, hogy elsôre nem is ismeri ki
magát benne... Amikor gimnazista lettem, eltöprengtem, mi
is érdekel majd engem, és azt gondoltam, az emberi lélek.”

Terék Annából költô, iskolapszichológus lett, s az abaújkéri
Wesley iskola kollégiumában különös terápiás foglalkozást
tartott. A gyerekeknek úgy tûnt, ôk csak játszanak a szavakkal,
a valóságban azonban saját magukról vallottak, a foglalkozás
után meg elcsodálkoztak, hogy a kibeszélt valóság jól is eshet. 

Ha az ember vendégségbe megy, illô vinnie valamit. A
Magvetô Könyvkiadó az iskola könyvtárának két Erdôs Virág-
kötetet küldött, a költô pedig sok-sok Nutellát hozott. Annyit,
amennyivel megtelt az autó csomagtartója. A Nutellák mind
kézírásos szavakból lettek. Erdôs Virág kézírásos versszakait a
pesti Írók Boltjában ugyanis egy-egy üveg Nutelláért lehetett
megvásárolni. A szóvevôk között voltak tanárok, egyetemisták,
könyvtárosok, nyugdíjas buszsofôr, nagymama és unoka – a

legfiatalabb szóvevô egy négyéves kislány volt  –, és vett szót
ennivalóért az UNICEF jótékonyságifutó-nagykövete is.

Az irodalom a szegényiskolásokhoz megy program több
dolog miatt is érdekes. Helybe jönnek az írók, akik aztán föl-
olvasnak, mesélnek. Erdôs Virág, aki a fôvárosban többezres
tömeg elôtt szokta a verseit mondani, Felsôdobszán kis-és
nagyiskolásoknak olvasta fel a Pimpáré és vakvarjúcska címû
meséjét. Majd arról beszélt, ô is pont általános iskolásként
kezdett verseket írni. A tanulók számára hihetetlen a költé-
szet és a valóság efféle összekapcsolódása. Hogy a költô nem
csak tankönyvekben létezhet, lehetnek akár gyerekei is, vagy
hogy a költô, aki Pesten, a Józsefvárosban él, tüntetéseken
vesz részt, szegényekért, hajléktalanokért demonstrál, mert
velejéig igazságtalannak tartja a társadalmi berendezkedést.

Minden találkozón vannak különös pillanatok. Erdôs
Virággal bekukkantottunk az iskolához tartozó autista
házba, ahol Kriszti, a kilencéves kislány épp betûket írt.
Kriszti két évvel ezelôtt még hadarós, halandzsa nyelvet
használt vagy idegesen rohangált, s a táblán, mindkét kezét
egyszerre használva szívet, napot vagy felhôt rajzolt. Most
érthetôen mondja, ismétli a szavakat, betûket másol, ír.
Kriszti kapott tôlünk egy pálcikára varrt kitömött textil vi-
rágot. Mielôtt elbúcsúztunk, egy hosszú pillanatra Virág
arcát a kezébe, a jobb tenyerébe fogta, aztán futott utá-
nunk, és azt kiáltotta: Jók legyetek!                                       

SCIPIADES ERZSÉBET 
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Erdôs Virág Négyeshatos versének rajzos kézírata
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Kényes ügyeink rovatunkban ezúttal Fábry Béla írását közöljük, amely a Népszabadság ok-
tóber 19-i számában jelent meg. A szerzô pedagógus, helyzetelemzése felhívja a figyelmet a
pedagógus-lét mindennapi problémáira.

A köznevelési törvény elfogadása után több mint három évvel, most, a tanév elsô hónapja után kezd de-
rengeni a pedagógusok többségének, hogy becsapták ôket. Három elembôl álló csapdarendszert állított
fel számukra az Orbán-kormány. Az a pedagógus, aki szereti a hivatását, és az is, aki tisztes iparosként végzi
egzisztenciális kötésben a munkáját, nem tud kiszabadulni a csapdából, az etikailag vállalhatatlan hely-
zetbôl. Nevelôi-tanári szobákban dohognak egymás közt a óvónôk-tanárok, de nem tudnak tenni semmit.

Elôször a kormány „üveggyöngy-tüzesvíz projekttel” kábította a tanerôket. A buktatás visszahozása az elsô
osztályba, a szöveges értékelés eltörlése, a tizenhat éves korra leszállított tankötelezettség, a „rendet-
csinálunkebbenaliberáliszûrzavarban”, a „nemzetiközneveléskell”, a „helyreállítjukapályabecsületét -
azéletpályamodellel”, a béremelés ígérete – mindezzel azt a látszatot keltették, hogy a kormány a peda-
gógusokkal van. Akár a gyerekek rovására is. Így született meg a nemzeti köznevelési törvény. Az akarnok
hatalomtechnikusok a jogszabályban rejtették el a csapda alkotórészeit. Ekkor, néhány tucat szakembert
leszámítva, a pedagógusok többsége csodálattal fogadta a múlt századi nevelési rendszer nacionalista
maszlaggal átitatott reinkarnációját. És várta a béremelést.
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FELHÁBORÍTÓ
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KÉNYES ÜGYEINK

Különösen a mesterpedagógusi fizetés látszott szép összegnek.
Az ehhez vezetô út elsô lépéseként eltöröltek minden érde-
met: másoddiplomát, szakvizsgát, tankönyvírást, állami elis-
meréseket. A pályakezdô is, a mesterként bizonyított peda-
gógus is kezdhette alkalmassága bizonyítását a startvonalról,
„ped-egyként”.

Aztán az ígéret olvadozni kezdett. Az egyösszegû, jelentôs
mértékû béremelés több évre elhúzódott, alig észrevehetô té-
telekké alakult, a minimálbérhez kötött illetményalapot ki-
vették a rendszerbôl, maradt a minôsítéshez kötött bérlépcsô.
Még így is sokaknak, fiataloknak, kevésbé képzetteknek, a
munkából kevesebbet vállalóknak – a többségnek – érzékel-
hetôen emelkedett a fizetése. Miközben megnövekedett a
munkaidô, nôtt az adminisztráció. Belefér, gondolták még
azok is, akik egyébként kritikusan figyelték a változásokat.
Majd megjelent az új varázsszó. Portfólió. Aki „feltölti” a
portfólióját, elkészíti munkája igazolásának dokumentumait,

startolhat a „ped-kettôre”, a magasabb bérre és tovább. Nem
mindenki, még azok közül sem, aki a feltételek alapján jo-
gosult lenne. Csak a kiválasztottak. Megkezdôdött a tolon-
gás, beindult a portfólióipar. Ez a rendszer ugyanis nem azt
nézi, hogy kinek milyen eredményes a nevelô-oktató mun-
kája, hanem azt, képes-e egy dokumentumcsomagot össze-
állítani (vagy vásárolni). Ha nem állsz neki dokumentumo-
kat gyártani (venni), lemaradsz a béremelésrôl, nem lehetsz
ped-kettô, pláne nem mestertanár, s ha makacs vagy, késôbb
sem állsz be a portfólióiparosok közé, a pályán sem marad-
hatsz. Vagy portfóliózva betagozódsz a tekintélyelvû, cent-
ralizált, uniformizáló rendszerbe, vagy kitartasz elveid, a hu-
manista-demokratikus iskola mellett, és családostul éhen
halsz – ez a rejtett tantervi üzenete a minôsítés rendszerének,
ez ennek a csapdának a lényege. A magasabb bér reményé-
ben a pedagógus-ellenállás emblematikus figurái közül töb-
ben felhagytak a rendszer szakmai-tudományos kritikájával,
s beálltak a portfólióiparosok sorába. Tanfelügyelôk, szakér-

C SAPDÁBAN
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tôk sokaságára támadt szükség – a pedagógusköznyelvben:
kápókra –, akik tanfelügyelik, minôsítik kollégáikat. Van az
a pénz...

A csapdarendszer második elemét a köznevelési törvény tar-
talmazza. A törvény szerint ma Magyarországon minden ál-
lami-önkormányzati fenntartású intézmény pedagógusai a
Nemzeti Pedagógus Kar tagjai. A tagság kötelezô. A pedagó-
gusokat ily módon államosították. Mindenkinek, aki közfi-
nanszírozott intézményben volt pedagógus, alá kellett írnia a
„tagsági nyilatkozatot”. Magyar abszurd: a kötelezô csatla-
kozó aláírás idején még nem is létezett a szervezet. Aki nem írta
alá a papírt, mehetett, amerre látott. Kevesen voltak, akik til-
takozásként feladták hivatásukat. Érthetô. Családot kell eltar-
tani, rezsit fizetni... Ma különösen nem engedheti meg ma-
gának egy pedagógus, hogy elvei miatt egyszerûen otthagyja
állását. Jól tudták ezt azok, akik ezt kitalálták. Számításuk be-
vált. Aljas csapda volt ez, amit a létfenntartás kényszerének ki-
szolgáltatott embereknek állítottak. De hogy miért állították,
csak azok ismerték fel, akik összefüggéseiben olvasták a köz-
nevelési törvényt. A törvény szövege szerint a Nemzeti Peda-
gógus Kar etikai kódexet készít, s az abban foglaltak a kar tag-
jaira nézve kötelezôk. Aki a szabályokat nem tartja be, az ellen
etikai eljárást lehet kezdeményezni. A karhoz való tartozás
törvényi elôírásának ez volt az értelme. A csapdának ez a har-
madik eleme. Mert mivel kezdôdik a kódex? Azzal, hogy a pe-
dagógus feladatait az alaptörvényhez hûen teljesíti.

Ha egy pedagógus számos mértékadó alkotmányjogász-
hoz, történészhez, más szakemberhez hasonlóan kételkedik
az alaptörvényben, nem követi hûen annak szabályait, etikai
bizottság elé citálhatják. Akkor is, ha megjelenésében és ma-
gaviseletében nincs kellô méltóság. Hogy ez mit jelent, senki

sem tudja. Nem baj. Majd egy etikai bizottság kellô mérle-
gelés alapján ítéletet hirdet. 

Ha béremelést akarsz, portfóliód beadásával fogadd el a
köznevelés új rendszerét. Ha nem, mehetsz. Ha munkádat
meg akarod tartani, vedd tudomásul, hogy egy államilag
létrehozott hivatásrendi szervezet tagja vagy. Ha nem veszed
tudomásul, mehetsz. Ha nem akarod, hogy meghurcoljanak,
viselkedj úgy, ahogy elôírjuk. Máskülönben elítélünk. Ez a
háromelemû csapdarendszer üzenete.

Íme, ott állnak a pedagógusok a csapdában. Örülnek,
hogy az elsôs gyereket is meg lehet buktatni, a tizenhat
évest ki lehet rúgni az iskolából, nem kell gondolkodni, mit
tanítsanak, mert a Központban megmondják, már a tan-
könyvválasztásra sincs gond. Kapják részletekben a hall-
gatás árát, a szép lassan elértéktelenedô béremelést. Tüle-
kednek a ped-kettôért, hogy egy kicsivel több jusson az
asztalra. Elkeseredettségemben igazságtalan vagyok, be kell
látnom. Kollégáim többségének nem a portfólió a fontos,
hanem a tanítványaik, akiknek a jövôjét ôk is formálják.
Nekik nem a politikai hatalom birtokosai, a fortélyos fé-
lelem rendszerét rájuk erôszakoló csinovnyikok jelölik ki az
utat, hanem emberi-szakmai lelkiismeretük és azok a gyer-
mekek-fiatalok, akikkel nap nap után találkoznak. Politi-
kusok, tanbürokraták jönnek-mennek, ôk pedig maradnak
az óvodákban-iskolákban. Ôk tudják azt, amit az iskolát
belülrôl csak tanulóként látott politikusok és sok „neve-
léstudós-szakember” nem tud. A szülôk olyan pedagógust
keresnek legféltettebb kincsük számára, akinek nem a bár-
mely hatalomnak való megfelelés a fontos, hanem a gyer-
mekarcok mosolya. Ez nem fér bele portfólióba. De ezért
érdemes pedagógusként élni.                        FÁBRY BÉLA

08-10 kenyesugyek15 3:Layout 1  11/23/15  1:29 PM  Page 3



10

FELHÁBORÍTÓ

ÚJ MAGISZTER | Kényes ügyeink

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNY ÖTÖDIK MÓDOSÍTÁSÁT kezdi el tár-
gyalni az Országgyûlés. Az új egyházügyi törvény alapján 14 el-
ismert egyház lesz, a többiek kérvényezhetik egyházzá  nyil -
vánításukat, amirôl az Országgyûlés dönt majd. 

A KDNP eredeti javaslata még három kategóriát rögzített: a be-
vett, illetve elismert felekezeteket, a jelentôs közcélú tevékenységet
ellátó egyházakat, amelyekkel a kormány megállapodást köt, illetve
további olyan egyházakat, amelyek országos lefedettségûek, illetve
világvallásokhoz kötôdnek, és jelentôs nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkeznek.

Az utóbbi két kategóriát azonban végül nem tartalmazza a tör-
vénymódosítás, ebben csak a 14 egyházat rögzítették. A jogsza-
bályban nem nevesített és nem kategorizált vallási közösségek egy-
házi nyilvántartásba vételérôl az eredetileg tervezett Fôvárosi
Bíróság helyett a parlament dönthet majd, kétharmados többség-
gel. A kérelmet az egyházakkal való kapcsolattartásért felelôs mi-
niszternek kell benyújtani, aki azt az Országgyûlés elé terjeszti.

A nyilvántartásba vételi kérelem akkor nyújtható be, ha az
egyesület elsôdlegesen vallási tevékenységet végez; ha tanításának
lényegét tartalmazó hitvallással és rítussal rendelkezik; ha legalább
húsz éve szervezett formában, egyesületként mûködik Magyaror-
szágon.

Idézünk abból a Népszabadság 2015. november 16-i számában
közölt Nyílt levélbôl, amelyet a módosítással kapcsolatban Iványi
Gábor, a Magyarországi Evangélikus Testvérközösség elnöke inté-
zett a magyar Országgyûlés képviselôihez, kérve, hogy tartózkod-
janak az ötödik törvényváltozat megerôsítésétôl.

„....Kijelenthetem, a törvénytervezetbôl nyilvánvalóan kitet-
szik annak a szándéka, hogy egyházunk státuszát a hatalomnak
semmiképpen ne legyen kötelessége rendezni. Hasonlóan re-
ménytelen a helyzetük mindazon nem keresztény, zsidó és keresz-
tény felekezeteknek is, melyek státuszát az Alkotmánybíróság a
2013-as határozatával helyreállítani rendelte.

A törvényjavaslat a jogállásuktól megfosztott vallási közösségek
számára a korábbi törvényi szabályozással megegyezô jogokat csak
önkényes, az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bi-
zottsága által már elmarasztalt, olyan feltételek teljesülése esetén biz-
tosít, amelyeknek a jelenlegi bevett egyházak nagy része sem felel
meg. Ezen túl pedig a korábbi jogok teljességéhez nem is tekinti
elegendônek ezen feltételeknek való megfelelést, hanem változat-
lanul az állam szabad mérlegelésére bízza, hogy mely vallási kö-
zösségekkel akar együttmûködni és milyen feltételek mellett...

...Kérem ezért Önöket, hogy a vallásszabadság legszebb, Eu-
rópában is példamutató magyar történelmi hagyományait követve
utasítsák el jelenlegi formájában a benyújtott törvényjavaslatot,
szabjanak gátat annak a cinikus és a vallásszabadságot politikai
megfontolásokból megcsúfoló törekvésnek, ami nemcsak ben-
nünket, de most más közösségeket, idôvel pedig az ún. történelmi
egyházakat is súlyosan korlátozhatja.”

Az etikai kódex elfogadása ellen tizenegy szak-
mai szervezet tiltakozott, a Pedagógusok
Szakszervezete és a Pedagógusok Demokrati-
kus Szakszervezete nyílt levélben kérte az eti-
kai kódex elutasítását, ennek ellenére a jog-
szabályban elôírt minôsített többséggel
elfogadta a Nemzeti Pedagógus Kar országos
küldöttgyûlése a kar etikai kódexét.

A kódex elfogadásáról a nemzeti köznevelési
törvény rendelkezik, a Nemzeti Pedagógus Kar
hatáskörébe utalva azt. E szerint a dokumen-
tum általános etikai alapelvekbôl, részletes
etikai és eljárási szabályokból áll. 

Az állami és önkormányzati fenntartású köz-
nevelési intézményekben a kar által elfoga-
dott kódex alkalmazása kötelezô. A magán
köznevelési intézmény fenntartója a kar által
elfogadott kódex általános etikai alapelveinek
figyelembevételével alkotja meg az intézmé-
nyeiben érvényes etikai kódexet. Az egyházi
köznevelési intézmények ajánlásként veszik
figyelembe a kar által elfogadott kódex alap-
elveit.

Az etikai kódex tervezetéhez 202 javaslat ér-
kezett a tagoktól, ezek figyelembe vételével
bekerült a kódexbe, hogy a pedagógusok kül-
detése a nemzeti közszolgálat, így munkájukat
mindenekelôtt a nemzet érdekében végezzék,
kiemelten figyelembe véve a gyermekek, ta-
nulók mindenek felett álló érdekeit. Új pont-
ként szerepel, hogy döntéseiket mindezeken
felül a józan ész és az emberiesség határozza
meg, különös tekintettel a gyermekek jogos
érdekeire.

A feldolgozott vélemények alapján kikerült az
alaptörvényre való direkt utalás, ezen kívül az
a pont, hogy munkahelyen kívül is olyan maga-
tartást tanúsítsanak a pedagógusok, hogy az
erôsítse a velük érintkezôk köznevelésbe vetett
bizalmát. A bírálat, önbírálat kifejezések helyett
konstruktivitás, önfejlesztés került a terve-
zetbe. Kikerült továbbá: kívánatos, hogy a ne-
velôtestületek az erkölcsi kérdéseket, az érté-
keket tekintve azonos szellemben, egységesen
lépjenek fel, valamint, hogy a pedagógus tar-
tózkodik a szélsôséges vagy környezetébôl
megbotránkozást kiváltó megnyilvánulásoktól. 

A Z  E T I K A I  K Ó D E X
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Az Oltalom Sportegyesület partnerként vesz részt 
az Erasmus+ támogatási program keretében megvalósuló 

„Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation 
in Grassroots Sports, Dealing with Discrimination, Racism 

and Violence Incidents” (projektazonosító: 
557109-EPP-1-2014-1-EL-Spo-SCP, 

továbbiakban IRIS) elnevezésû projektben. 

Az IRIS projekt célja olyan innovatív tanulási eszközök 
létrehozása, amelyek elôsegítik a tömegsportban 

és iskolai sportban elôforduló erôszak és diszkrimináció 
megelôzését, elsôsorban a testnevelô tanárok 

és edzôk képzésén keresztül. Partnereink a görögországi 
Regional Center of Vocational Training and Lifelong Learning 
és a Hellén Nyitott Egyetem, a sumeni Konstantin Preslavskij

 Egyetem (Bulgária), a Jyväskylä Egyetem (Finnország) 
és a Santiago de Compostela Egyetem (Spanyolország). 

A projekt 2015 január és 2016 decembere között valósul meg.

Magyarországon tisztelet övezi a spor-
tolókat, az emberek nagy figyelemmel
kísérik a sporteseményeket. A kormány
egyre többet szán egy sportosabb nem-
zet megteremtésére, a profi csapatok
stadionjait felújítják vagy újat építe-
nek, valamint a „Nyitott kapuk” kez-
deményezés keretében iskolák nyitják
meg sportpályáikat, ahol bizonyos idô-
szakokban bárki szabadon edzhet, spor-
tolhat.

Civil szervezetek, profi sportklubok
szerveznek kampányt, konferenciát an-
nak érdekében, hogy a sport nyelvén ér-
jenek el embereket, bemutassák annak
pozitív erejét és közösségformáló hatá-
sát. Mindezek ellenére sajnos azt ta-
pasztalhatjuk, hogy a sportpályákon
gyakoriak a rendbontások, atrocitások.
Fôleg a labdarúgás világából származó
negatív események kapnak publicitást,
ezek is fôleg akkor, ha nemzetközi szer-
vezetek bírságokat vagy más büntetése-
ket szabnak ki a klubokra. A Magyar
Labdarúgó Szövetség 2013-ban Etikai
Kódexet készített, annak érdekében,
hogy ezeket a negatív cselekményeket
visszaszorítsa.  A kódex normákat ír elô
a játékosok számára, felhívja a figyel-

SPORT 
és

TOLERANCIA

Megjegyzés: A projektet az Európai Bizottság támogatta. 
A közleményben megjelentek nem szükségszerûen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
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müket az ellenfél, a csapatvezetôk, a já-
tékvezetôk és segítôik tiszteletére, egy-
más testi épségének megóvására, és ösz-
tönzi a játéktéren kívüli sportszerû és
példamutató magatartást is.

Az IRIS projekt elsô évében a részt
vevô partnerek tanulmányt készítettek,
melyben dokumentálták az országuk-
ban jelen lévô esetleges atrocitásokat, a
profi és alsó szintû sportok jellemzôit és
a sporttal kapcsolatos jó gyakorlatokat.
Ahhoz, hogy a profi sport szintjén meg-
jelenô atrocitások csökkenjenek, már
korai fázisban, alsóbb szintû sportte-
vékenységeknél kell kezdeni a megelô-
zést. A megelôzés legfôbb terepe ezért
az iskolák, valamint az amatôr sport-
klubok lehetnek. 

A projektnek ebben a fázisában kér-
dôívet vettünk fel testnevelô tanárokkal
és edzôkkel, valamint interjúkat készí-
tettünk sporttal kapcsolatban lévô nyo-
másgyakorlókkal. A kérdôíveket és a
strukturált interjú kérdéseit az 5 ország
kutatói együtt alakították ki, amelyet
mindenki lefordított a saját nyelvére.

A vizsgálat során összesen 35 kérdô-
ívet vettünk fel. Arra voltunk kíván-
csiak, hogy a megkérdezett testnevelô
tanárok és edzôk hogyan értékelik a
sportban elôforduló diszkrimináció és

erôszak helyzetét, milyen megelôzési
eszközöket használnak és milyen jó gya-
korlatok léteznek. A vizsgálat során azt
is felmértük, hogy a sport területén dol-
gozó pedagógusoknak és szakemberek-
nek milyen képzésekre van szükségük,
hogy hatékonyabban tudják kezelni az
erôszakkal és hátrányos megkülönböz-
tetéssel járó eseteket. 

Válaszadóink között 21 testnevelô
tanár és 14 edzô volt; 11 nô és 24 férfi
töltötte ki a kérdôívet. A legfiatalabb
válaszadó 24 éves, a legidôsebb 60 éves
volt a kérdezés idôpontjában. A válasz -
adók átlagos életkora 40 év. Átlagosan
13 éve dolgoznak a testnevelés és sport
területén, kétharmaduk rendelkezik pe-
dagógiai végzettséggel. A megkérdezett
edzôk legnagyobb része futballt oktat. A
testnevelô tanárok kétharmada általá-
nos iskolában, egyharmaduk középis-
kolában dolgozik. A megkérdezettek az
ország több területérôl kerültek ki: Bu-
dapestrôl, Észak-Magyarországról, Dél-
Alföldrôl  és a nyugat-magyarországi ré-
gióból. A minta kis elemszáma és a
kiválasztás módja miatt az eredmények
nem tekinthetôk reprezentatívnak. 

A megkérdezett tanárok és edzôk
úgy látják, hogy fizikai erôszaknál na-
gyobb arányban fordul elô pszicholó-

giai erôszak az iskolai és egyesületi
sporttevékenységek során. Figyelemre
méltó, hogy a válaszadók úgy érzik,
hogy közvetlen környezetükhöz (iskola
vagy sportklub, lakóhely, település) ké-
pest sokkal nagyobb arányban jellem-
zôk az erôszakkal járó esetek a régió-
jukban vagy az országban. Feltehetôen
ebben nagy szerepe lehet a média által
közvetített híreknek, amelyek gyakran
számolnak be erôszakról – a válasza-
dók ugyanis legnagyobb részt az elekt-
ronikus és nyomtatott sajtóból tájéko-
zódnak. Kevesebb információjuk van
azonban arról, hogy milyen mértékû a
diákok közötti diszkrimináció és zakla-
tás a közösségi oldalakon. 

A válaszadóknak értékelniük kellett,
hogy melyek azok a tényezôk, amelyek
leginkább a diszkrimináció alapjául
szolgálnak a gyerekek közötti sportte-
vékenységek során. A testnevelô taná-
rok és edzôk szerint a nem, faj és az et-
nikum azok a tényezôk, amelyek
alapján leggyakrabban fordul elô hát-
rányos megkülönböztetés. Legkevésbé a
kor és vallás alapú diszkriminációval
találkoznak a megkérdezettek. 

A testnevelô tanárokat és edzôket ar-
ról is kérdeztük, hogy korcsoportonként

ÚJ MAGISZTER | Oltalom Sportegyesület
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milyen mértékû hátrányos megkülön-
böztetéssel és erôszakkal találkoznak. 
A válaszadók tapasztalatai szerint 5–10
éves korban a legkisebb mértékû, míg a
11–14 éves korosztály körében a leggya-
koribb a diszkrimináció, a fizikai és a
pszichológiai erôszak. A 15–18 éves kor-
csoportban csökken az ilyen jellegû ese-
tek száma, de még mindig nagyobb mér-
tékû, mint a 10 éven aluliak körében. 

Az iskolán és sportklubon belüli
sporttevékenységek során elôforduló erô-
szak és diszkrimináció nagyrészt a tanu-
lók között zajlik, de sok esetben (hason-
lóan a profi sportban tapasztaltakhoz) a
sportesemény közönsége felôl indul. A
kutatás egyik megdöbbentô eredménye,
hogy a pszichológiai erôszak és a disz-
krimináció gyakran a tanárok, edzôk,
bírák és a sportesemények szervezôi felôl
érkezik a gyerekek irányába. 

A gyerekek közötti erôszak és hátrá-
nyos megkülönböztetés során válasz -
adóink szerint elsôsorban az etnikum, a
baráti kör és az egyéni jellemzôk jelen-
tenek kockázati tényezôt. 

A 35 testnevelô tanár és edzô közül
mindössze hárman ismernek olyan tör-
vényt, amely a diszkrimináció és erô-
szak szabályozását célozza. A legtöbb
megkeresett iskolában és klubban nem
rendelkeznek kifejezetten az erôszak
megelôzését és kezelését szolgáló straté-
giával vagy programmal.  A már meg-
történt esetekre viszont általában azon-
nal reagálnak, különbözô módokon:
beszélgetnek a diákokkal, felveszik a
kapcsolatot a szülôkkel, gyermekvéde-
lemmel, közösen keresnek megoldást
(pl. esetmegbeszélôt tartanak), elôadó-
kat hívnak meg, ill. sportnapot rendez-
nek. A megkérdezettek úgy érzik, hogy
leginkább a fizikai erôszakkal járó ese-
teket tudják kezelni; bizonytalanabbak
viszont, ha pszichológiai erôszak vagy
diszkrimináció történt.

A kutatásban részt vevôk több mint
fele szívesen részt venne olyan rövid távú
kurzuson, amelyben a megelôzéssel kap-
csolatos továbbképzésben részesülne.
Kétharmaduk az online kur zusokkal
szemben a hagyományos kép  zéseket ré-
szesítené elônyben. A tovább képzés so-
rán legszívesebben komplex megelôzési
programokról, a diszkriminatív és erô-

szakos esetek konkrét kezelésérôl tanul-
nának. Emellett nyitottak a más intéz-
ményekkel történô együtt mûködésre is.
Az edzôk leginkább a szülôkkel való
együttmûködésrôl tanulnának. 

Az interjúkat öt szakértôvel vettük
fel. Három szakértô az oktatás terüle-
térôl érkezett, két interjúalany pedig
labdarúgósport-intézményekbôl. Az in-
terjúk során többen kifejtették, hogy a
sportban megnyilvánuló agresszió okait
nem lehet csupán a sport területére kor-
látozni, ezeket az eseteket szélesebb,
társadalmi szempontból kell vizsgálni.
A jelenlegi társadalmi folyamatok és a
politikai diskurzus sokszor a fair play
alapelvekkel ellentétes nézeteket han-
goztatnak.

A szakértôk szerint az iskolai tö-
megsportban és klubokban elôforduló
erôszakos cselekményeket és diszkrimi-
nációt egyrészt a gyerekek és a családi
háttér, másrészt pedig a pedagógusok,
edzôk oldaláról kell vizsgálni. A családi
háttér, lakhatási körülmények nagy-
mértékben hatással vannak a gyerekek
lelkiállapotára, indulatkezelési straté -
giájukra. A diszfunkcionális családi
háttér adja az iskolai agresszió és a hát-
 rányos megkülönböztetés egyik legna-
gyobb kockázatát. 

Tapasztalatok azt mutatják, hogy sok
esetben a pedagógusok csak az adott
negatív eseményeket kezelik, míg a
megelôzésre nem fordítanak elég figyel-
met, és sok esetben nincsenek is erre fel-
készítve, nem ismernek megfelelô mód-
szereket. Több szakértô kiemelte, hogy
fontos a pedagógusok és edzôk tovább-
képzése, hogy szükség esetén meg tud-
ják elôzni a hátrányos megkülönböz -
tetést. Ezek a továbbképzések igény
sze rint tartalmazhatnának élményszerû
programokat, visszajelzést a gyerekektôl
és a szülôktôl. A legideálisabb az lenne,
ha a szülôket is bevonnák a prevencióba. 

Az oktatásban dolgozó interjúala-
nyok hiányolták a központilag kialakí-
tott egységes koncepciót a hátrányos
megkülönböztetés kezelésével kapcso-
latban és az ahhoz tartozó, megelôzést
szolgáló pedagógiai módszereket. Ta-
pasztalataik szerint az iskolák magukra
maradnak, ha erôszakos esetre kell rea-
gálniuk. Az interjúk során kiderült,
hogy az iskolákban és sportklubokban

is számos jó gyakorlat mûködik. Ezeket
a közoktatási intézmények és klubok
több esetben maguk dolgozták ki szak-
értôk (pszichológus, szociálpedagógus)
bevonásával. 

Elmondásuk szerint mind a meg-
kérdezett oktatási intézmények, mind a
sportegyesületek számos külsô intéz-
ménnyel állnak kapcsolatban (peda -
gógiai szakszolgálat, gyermekvédelmi
intézmények, civil szervezetek). A meg-
kérdezettek szerint a megelôzési rend-
szer fenntartásához szükséges is az in-
tézmények közötti folyamatos, aktív
együttmûködés, említik még, hogy ér-
demes lenne olyan közös platformot
létesíteni számukra, ahol meg tudják
osztani egymással véleményüket és ta-
pasztalataikat a témában. 

A felmérés eredményei alátámasztják
elôzetes feltevésünket, amely szerint
mind a testnevelô tanároknak, mind az
edzôknek szükségük van továbbképzésre
annak érdekében, hogy a jövôben meg
tudják elôzni, illetve minél hatéko-
nyabban tudják kezelni az iskolai és tö-
megsportban elôforduló diszkrimináci-
óval és erôszakkal kapcsolatos eseteket. 

A projekt következô részében a részt
vevô országok összesítik az interjúk és
kérdôívek során összegyûlt jó gyakorla-
tokat, amelyek késôbb a projekt hon-
lapján bárki számára elérhetôk lesznek.
Emellett egy átfogó jelentés készül az
országok kutatásaiból, amelyben mind
az 5 ország vizsgálati eredményeinek
fôbb tanulságait összesítik. 

A partnerek egy többnyelvû online
képzési felület elkészítésén dolgoznak a
következô hónapokban. Ez a képzési
felület tudásanyagot nyújt a felhaszná-
lónak, amely a diszkrimináció, erôszak
megelôzését és kezelését teszi lehetôvé a
jövôben és szintén bárki számára elér-
hetô lesz. Ezt a képzési anyagot a kuta-
tók több hazai oktatási intézményben
tesztelik majd, így a személyes visszajel-
zések alapján maguk is meggyôzôdhet-
nek róla, hogy az elkészült tudásanyag
valóban a projekt céljainak a megvaló-
sulását segíti elô.    

BALOGI ANNA, BÔSZE KRISZTINA

Az Olta  lom Sportegyesület megbízott

kutató munkatársai
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Az általánosabb regresszív tényezôk,
Bereg, de egész Kelet-Magyarország is-
mert problémás helyzete mellett nyo-
masztók a helyi hatások:  a gazdaság
szétesése, a tíz évvel ezelôtti árvíz pusz-
títása a faluban és a környéken.

Mi, szociotáborról lévén szó, az em-
berekre voltunk kíváncsiak, hogyan él-
nek, milyen problémákkal küzdenek.
Egy hét ottlét alapján errôl csak óvatos
és kérdôjeles megállapításokat tehet-
tünk.

A táborról
A tábor ideje: 2015. június 22–28.
Helyszín: Gulács, Általános Iskola.
A tábor vezetése: Bánlaky Pál és La-

dányi János szakmai vezetôk, Donkó
Erzsébet társvezetô és technikai vezetô,
Kapitány Éva fotókonzulens, Liling Ta-
más videokonzulens.
A tábor résztvevôi: Csernus Csilla,

Daróczi Bernadett, Géri Erika, Hetényi
Alexandra, Katona Erika, Kovácsovics
Kornélia, László Hajnalka, Orsós Fe-
renc, Takács Lili, Tanárki Éva, Tóth
Márton, Velkei Gabriella.

A tábor programjának  összeállításá-
ban a lényeges szempont az volt, hogy
a résztvevôk számára valóság-élmény
legyen, tapasztalat az empirikus kuta-
tásban,  a lehetôségekhez képest közös-
ségi élmény – azonos az elôzô táboro-
kéval. A módszer annyiban változott,
hogy ebben a táborban információ -
gyûjtô technikaként csak az interjút és
a megfigyelést használtuk. Az elôzô
években használt kérdôívet szakmai
megfontolásokból mellôztük, egyrészt
azért, mert a korábbi tapasztalatok azt
mutatták, hogy a kérdôíves kérdezés
túlságosan megköti a résztvevôket az
élményszintû ismerkedésben, másrészt
a feldolgozás is meglehetôsen nehéz-
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SZOCIOTÁBOR GULÁCSON

BESZÁMOLÓ 
a 2015 nyarán
Gulácson,a 
„panelfaluban”
megrendezett 
szociotáborról

Mi ez a furcsa cím: 
„panelfalu”? Hisz ha 
a faluban készült fotókat
nézzük, panelház egy
sincs. A furcsa címet 
egy résztvevô fogalmazta
így meg, aki nem elôször
volt velünk a táborban. 
Benyomása szerint úgy
 élnek ebben a faluban 
az emberek, mintha 
egy nagy panelházban 
volnának, ahol ugyan 
mindenki tudja a többirôl,
hogy ott lakik, de egyéb
közük nincs egymáshoz.
Tapasztaltuk azt, hogy 
hiába vagyunk és dolgo-
zunk  napok óta a faluban,
nem tudnak rólunk. 
Jellemzô a kapcsolat-
nélküliség, a helyi 
társadalom, a helyi 
közösség meglétének 
hiánya-korlátozottsága, 
a sajátos, hol a rejtett, 
hol a kimondott-bevallott
feszültségek.

ÚJ MAGISZTER | Beszámoló
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kes, és az eredményhez képest túlzottan
munkaigényes volt. Közel félszáz rög-
zített interjú- és megfigyelési anyagunk
van, benne elég sok „lágy” információ-
val. Igaz, eredményeink így a kérdôíves
adatfelvételnél jóval kevésbé kvanti -
fikálhatók  (tehát számokat, táblázato-
kat kevesebbet találunk majd, mint az
elôzô anyagokban), de a kvalifikatív
(minôségi jellegû) anyagok gazdagab-
bak. Természetesen ebben a táborban is
a munka jelentôs részét képezték a min-
den esti szakmai beszélgetések, az él-
mények megbeszélése, ennek legfonto-
sabbja a táborzáró beszélgetés volt,
ennek során a résztvevôk úgy ítélték
meg, hogy az itt végzett munka során
sok mindent sikerült megtudni Gu-
lácsról, a lakóiról, a környékrôl, de ke-
vés volt az idô ahhoz, hogy többet tud-
janak meg a falu lakóinak „hihetetlen
csóróságáról”, a kilátástalanságról. Azt
tapasztaltuk viszont, hogy ennek elle-
nére nem mosolygós arcot nem láttunk,
nem kedves emberrel nem találkoz-
tunk, a falu lakói igénylik a kommuni-
kációt, nyitottak. 

Érezhetô ugyanakkor, hogy az árvízi
katasztrófa óta sok ellentét alakult ki a
falu lakói között, úgy érzik, nem min-
denki részesült egyformán segítségnyúj-
tásban, kártérítésben, ez mély nyomot
hagyhatott bennük, és kihatott az em-
beri kapcsolatok alakulására, ettôl
kezdve van feszültség az emberek között.
Sokak szerint ez a feszültség meg is ma-

rad, de az is lehet, hogy nôni fog.
Hangsúlyosan érzôdik az, hogy bár új-
jáépítették a házakat, a lakosság pszichés
helyzetével nem foglalkozott senki.

Nem minden probléma tulajdonít-
ható az árvíz pusztításának, sokak sze-
rint a beregi kistérségben lévô Gulács
egy dimbes-dombos gyönyörû gazdag
falu volt, amíg a cigányok itt el nem
szaporodtak. A kutatásokból tudjuk,
Gulács mindig egy irgalmatlanul sze-
gény falu volt, és mindig úgy volt, hogy
akinek módja volt erre, az elment a fa-
luból. Emiatt nôtt meg a cigány lakos-
ság aránya. Mivel közel van az ukrán
határ, már nemcsak a romák, hanem az
ukránok is „gyüttmentek”, tôlük is el-
zárkózik a falu közössége. 

A falu demográfiai állapota kedve-
zôtlen, a népességszám csökkenô ten-
denciát mutat, a lakosság elöregszik,
ebbôl a szempontból nincs különbség
cigány és nem cigány származásúak
között.

A rendszerváltozás elôtt a termelô-
szövetkezet 200-300 embernek adott
munkát és megélhetést, és elég sokan
jártak a környékbeli városokban lévô
ipari üzemekbe dolgozni. A Téesz fel-
bomlása után a falu határának nagyobb
részét ma 2-3 nagyobb (magán)gazda-
ság mûveli, állandó munkát mindössze
15-20 embernek adnak, az ipari mun-
kahelyek gyakorlatilag megszûntek,

nyomasztó mértékû a munkanélküli-
ség, gyakorlatilag majdnem csak a köz-
munka létezik. 

A falu belsô viszonyai szempontjá-
ból különösen fontos kérdés, hogy mi-
lyen a cigányok és nem cigányok egy-
máshoz való viszonya. Mi ebben a
faluban komolyabb ellentétnek, szem-
benállásnak nyomát sem találtuk.

A falu lélekszáma is, és a gyerekek
száma is csökken, így a gulácsi iskola ta-
nulóinak száma is.  2001-ben még 128
gyerek járt a gulácsi iskolába, amelynek
a fenntartását a MET 2008-ban vette
át, jelenleg ez a szám körülbelül a felére
csökkent.  A gyerekek mintegy 80 szá-
zaléka hátrányos helyzetû, ezen belül
60 százalék halmozottan hátrányos
helyzetû. 

Az eddigiekben a végzôs gyerekek
többsége továbbtanult, kb.  20% gim-
náziumban, az itt tanulók 60-70 szá-
zaléka el is végzi a középiskolát, 20-
30% szakközépiskolában, 40-60%
szakmunkásképzôben tanul. A gyere-
kek magatartásával nincs komolyabb
gond, de megállapítható, hogy az el-
múlt években romlott a tanuláshoz való
viszony, ennek oka leginkább az, hogy
lassan a második generáció nô fel úgy,
hogy a szülôk – végzettségüktôl füg-
getlenül – munkanélküliek, így tör-
vényszerûen csökken az iskolázottság-
gal, a tanulással kapcsolatos motiváció. 
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A falu évente két-három alkalom-
mal sorra kerülô nagyobb közösségi
rendezvényeit az iskolában tartják. 

Gulács életében a 2001-es árvíz, úgy
tûnik, bizonyos értelemben korszak-
határnak számít. 

Ámbár a víz okozta pusztítás  nem
újdonság a falu életében, 1948. január

elsején is kiöntött a Tisza. A falu 370
házából 300-at kellett felépíteni, és
nemcsak újjáépült a falu, hanem to-
vább is terjeszkedett. Ennek a kataszt-
rófának gyakorlatilag nincs nyoma a
falu emlékezetében. 

A 2001-es árvíznél a Tisza százéves
rekordot döntött meg, átszakadt a gát,
a másfél méteres vízben egymás után
omlottak össze a házak, közúton nem
lehetett bejutni a faluba, a bennma-
radt lakóknak katonai jármûvekkel
szállították az élelmet, az ivóvizet, nem
volt gáz és villany, odaveszett az állat-
állomány jelentôs része.

Az ár levonulása után hamarosan
megindult a károk felmérése, a fertôt-
lenítés, az elhullott állatok begyûjtése.
A biztosítótársaságok emberei is meg-
jelentek a településen, a lakosság köré-
ben vita indult meg amiatt, hogy ki
mekkora összeget kapott. Egyesek az
árvizet gyémánt víznek nevezték, mivel
sokan meggazdagodtak a kártérítések
következtében. De a károsultak köré-
ben elégedetlenséget okozott az is, hogy
a kormány kártalanítási döntése nem
vonatkozott a melléképületekben be-
következett károkra, valamint az állat-
állomány pusztulásával kapcsolatos kár-
talanításra sem.
Gulács összesített adatai szerint a

Gulácson lévô 382 házból 152 házat
építettek újjá, helyreállítottak 172 há-
zat, máshol építettek újjá 2 házat, 40
lakos elköltözött, kártérítést kért 30.
Próbáljuk meggondolni, hogy mindez

mit jelentett a falu, a falu élete, a falu tár-
sadalma, a falu emberei számára.

Mi történt a falu társadalmában,
a falu társadalmával, a falukö-
zösséggel, a falu helyi társadal-
mával?
A falu kilenctizedét elvitte a víz úgy,
hogy az életet újra kellett kezdeni.
Az árvíz a múlt – nyilván csak rész-

leges, de részlegességében is súlyos je-
lentésû – eltörlése az emberek belsô vi-
lágában okozott sérüléseket, de az
emberek egymás közötti viszonyai is
romlottak, szakadoztak.  Az árvíz nem
csakházakat vitte el. A bútort is, a tár-
gyakat is, mindent, amitôl otthon az

otthon. Új ház, új bútorok: lakás, de
otthonná, ha egyáltalán, csak hosszú
idô alatt válhat. Az otthona vesztett
ember gyökérzetének jelentôs részét ve-
szíti el, ennek mentális feldolgozása na-
gyon nehéz. 

És milyen az emberek egymás
közötti viszonya?
Egyesek házát és mindenét teljesen el-
vitte a víz. Mások háza csak félig om-
lott össze, ám a szakértôk menthetet-
lennek látták, ledózeroltatták, neki is új
háza épült. Megint mások háza „csak”
sérült, helyreállíthatónak ítélték. A
szomszéd jobban járt? Ez a vélemény
lehet indokolatlan, de ettôl még meg-
van, és mérgezi az emberek közötti vi-
szonyokat. 
„A szomszédsággal sem ápoljuk a

kapcsolatot, túl nagy az irigység a kár-
térítettek és a nem megfelelôen kárté-
rítettek között.” „Régen összetartó falu
volt ez, de az árvíz óta az emberek már
nem olyan összetartók, mint ahogy az
árvíz elôtt voltak.”  Régebben  a külön -
bözô tevékenységek, fôként a munka a
gyárakban és a téeszekben összehozta
ôket, de már a szomszédsággal sem
ápolják a kapcsolatot, túl nagy az irigy-
ség a kártérítettek és a nem megfelelôen
kártérítettek között. Más vélemények
szerint az árvíz elôtt is voltak feszültsé-
gek, szembenállások, de ezek egy-két év
alatt megszûntek, rendezôdtek a kap-
csolatok. Volt olyan vélemény is, amely
szerint a kapcsolatok megromlása, kiü-
resedése, valamiféle szétesése már ko-
rábban, az árvíztôl függetlenül elkez-
dôdött. 

Mi az igazság? Merhetnénk-e mi,
akik csak néhány napot töltöttünk a fa-
luban, ítéletet mondani? Nem, sem-
miképp. Csak szerény hipotézisként
merhetjük megfogalmazni: a falu helyi
társadalma töredezettségének elôállá-
sában az árvíz az a bizonyos „utolsó
csepp a pohárban”; felgyorsította, lát-
hatóbbá tette, eseményhez köthetôvé
tette a folyamatot, elválasztja a szebbé
színezett múltat a kevéssé szimpatikus
jelentôl. 
Ennyit és ezt tudtunk egy hét mun-

kája alapján Gulácsról elmondani.
BÁNLAKY PÁL

1 GULÁCS

2 ÁRVÍZI EMLÉKMÛ

3 AZ ÁRVÍZ FÁJÓ NYOMAI

1 

2 

3
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
az Új Széchenyi Terv kereté-
ben megjelentetett támogatási
konstrukcióhoz („Az utcán élô
hajléktalan személyek társadal -
mi visszailleszkedésének, foglal-
koztathatóságának elôsegítése,
sikeres munkaerô-piaci integrá-
ciójának megalapozása – Közép-
magyarországi Régió”) benyújtott
projektötlet megvalósítására
51.958.225,- Ft-ot ítélt meg a kon-
 zorciumi partnereknek: a fôked-
vezményezett MET „Fûtött Utcá-
nak” 39.488.739,- Ft-ot, az OKE-
nek pedig 12.469.486,- Ft-ot. 
A célcsoporttagok toborzása
2013. szeptember 2-án vette
kezdetét ellátórendszerünk kli-
enseinek körében. Közel ötven
érdeklôdôvel vágtunk bele in-
tenzív kompetencia- és szemé-
lyiségfejlesztô csoportfoglalko-
zásainkba. 2013 szeptemberétôl
novemberéig az alábbi progra-
melemek valósultak meg: kész-
ségfejlesztés és rehabilitáció,
kulcskompetencia-fejlesztés,
mentálhigiénés, pszichodra -
matikus személyiségfejlesztés,
konfliktuskezelés, szakmai ori-

entáció, életvezetési csoportfog-
lalkozás, viselkedéskultúra, be-
szédmûvelés, álláskeresés és
vállalkozói kompetenciafejlesz-
tés. A 34 kitartónak bizonyult
célcsoporttagunkból a kimeneti
kompetenciafelmérések ered-
ményeire támaszkodva 2013. no-
vember közepére kiválasztot-
tunk 25 embert: ôket kellôen
elszántnak láttuk ahhoz, hogy
teljesítsék az esetmenedzsere-
inkkel közösen kidolgozott, sze-
mélyre szabott fejlesztési és
szolgáltatási tervek vállalásait,
az egyéni adottságokra és szük-
ségletekre épülô, komplex sze-
mélyiség- és kompetenciafej-
lesztés mérföldköveit.
18 fô 2014 októberében sikere-
sen abszolválta OKJ-s záróvizs-
gáját: valamennyien szociális
gondozó és ápoló szakképesí-
téshez jutottak a Wesley János
Lelkészképzô Fôiskola akkredi-
tált tanfolyamain. Közülük 14 fôt
szerény összegû ösztöndíj folyó-
sításával is segítettünk rendkí-
vüli erôfeszítéseikben, miközben
mentoraink folyamatosan kísér-
ték ôket útjukon. Reggelit és

ebédet is tudtunk biztosítani szá-
mukra.
Ezt követôen indult a projekt leg -
 rizikósabb szakasza: célcso-
porttagjaink munkaerôpiacra
történô visszaintegrálása. 9 fô-
vel létesítettünk munkaviszonyt,
s helyeztük el ôket a frissen
szerzett végzettségüknek meg-
felelô pozíciókba: hajléktalan-
szállók, idôsotthonok alkal -
mazottjaivá váltak. Egykori
klienseink így maguk is rászo-
rulókkal, betegekkel, idôsekkel
foglalkozó segítô szakemberek -
ké, kollégáinkká váltak, akiknek
értékes munkájára intézmény-
vezetôink a projekt költ ségveté-
sébôl támogatott hathónapos
foglalkoztatási szakasz, majd az
újabb hathónapos továbbfoglal-
koztatási kötelezettség lezáru-
lása után is építeni fognak.
Az ellátottból ellátóvá vált mun-
katársaink példaként szolgálnak
meglévô hajléktalan ügyfeleink
számára, s élô bizonyságai an-
nak, hogy van kiút a hajléktalan-
ságból, és érdemes küzdeni.
Budapest, 2015. 08. 31.

FORCZEK ÁKOS projektmenedzser

Van kiút 
a hajléktalanságból!
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „Fûtött Utca” és az Oltalom
Karitatív Egyesület „Van kiút a hajléktalanságból!” címmel 2015. augusztus
31-én zárta kétéves futamidejû, TÁMOP-5.3.3-12/2-2013-0002 azonosító
jelû, európai uniós finanszírozású pályázatát, mely legkitartóbb célcsoport-
tagjaink – most már munkatársaink – életében valódi sikertörténetnek 
bizonyult. 

ÚJ MAGISZTER | Pályázat 17
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• 1506 júliusában született II. Lajos magyar és cseh király, aki húsz évesen, a
mohácsi csatában halt meg.

• 1818-ban született Semmelweis Ignác Fülöp magyar orvos, egyetemi tanár, a
pesti Szent Rókus Kórház szülészeti osztályának fôorvosa, a gyermekágyi láz kó-
roktanának felfedezôje, az „anyák megmentôje”.

• 1883 júliusában szülletett Franz Kafka cseh író, aki új útra indította a XX. szá-
zad elbeszélô irodalmát. Halálos betegen arra kérte barátait, köztük Max Brody írót,
hogy égessék el ki nem adott és teljesen be nem fejezett mûveit, hadd felejtsék el
még írójuk nevét is. A barátok a végakaratot nem teljesítették, az életmû az irodalmi
érdeklôdés középpontjába került. (kép: 1)

• 112 éve, 1903-ban rendezték meg elôször a Henri Desgrange kitalálta „Le Tour
de France” világhírûvé lett országúti kerékpárversenyt.

• 1916 júliusában indítottak brit és francia szövetséges csapatok a Somme folyó völ-
gyében 19 km széles arcvonalon támadást a német vonalak ellen. A somme-i csata
egészen november 18-i folytatódott és a szemben álló felek veszteségei meghalad-
ták az 1 millió fôt halottakban és sebesültekben.

• 1955 júliusában megnyitották a bajkonuri ûrrepülôteret.

• 1981-ben, ebben a hónapbanhunyt el Breuer Marcell, világhírû magyar formater-
vezô, a Bauhaus mestere, Walter Gropius tanítványa és késôbbi munkatársa. (kép: 2)

Augusztusi események
• 1526 augusztusában katasztrofális vereséget szenvedtek  a Magyar Királyság ha-
dai az Oszmán Birodalomtól. Ez a csata, a mohácsi vész a magyar hadtörténe-
lem legtöbbet emlegetett ütközete. (kép: 3)

• 1861 augusztusában jelenik meg az angliai Times magazinban nyomtatásban az
elsô idôjárás-prognózis. Az elôrejelzést a Brit Kereskedelmi Tanács meteorológiai
hivatalának vezetôje, Fitzray admirális állította össze. 

• A második világháború után, 1946. augusztus 1-jén vezették be az 1945–1946
évi hiperinflációt követôen a pengô helyett a mai forintot. Értékét az 1927-es pen-
gôhöz viszonyítva állapították meg: 1 pengô= 3,4 forint. A forint váltópénze a fil-
lér (jele: f ) lett, de ez 1999 óta már nincs forgalomban. (kép: 4)

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

Milyen fontosabb események
történtek július hónapban?

1

2

4

3

18-19 napsorol 15 3:Layout 1  11/23/15  1:32 PM  Page 2



• Ez év augusztusában az Egyesült Államok havannai nagykövetségének épületén
– fél évszázad után – ismét felvonják az amerikai lobogót. Véget ér a hideghá-
ború Kuba és az Egyesült Államok között.

• Bejelenti lemondását Aléxisz Cíprasz görög miniszterelnök. 

• Augusztus 20. államalapító Szent István király ünnepe. Az 1938-as székesfe-
hérvári országgyûlés határozata értelmében Magyarország nemzeti és állami ünnepe
– I. István király szentté avatásának évfordulója. Ez a nap az Új Kenyér ünnepe
is. 1949 és 1989 között a Magyar Népköztársaság alkotmányának hivatalos állami
ünnepe volt. (kép: 5)

• Meghalt Czeizel Endre orvos-genetikus, az orvostudományok akadémiai
doktora.

• 92 éves korában elhunyt Fejes Endre, Kossuth- és József Attila-díjas író, a Rozs-
datemetô szerzôje. (kép: 6)

Szeptemberi események
• 1802. szeptember 19-én Monokon született Kossuth Lajos. Jogásznak tanult,
majd országgyûlési tudósítóként lapot szerkesztett, amelynek rendszerellenes tar-
talmáért bebörtönözték. Kiszabadulva a Pesti Hírlap szerkesztôje let. Az 1847-48-
as országgyûlésen már az ellenzék vezére, majd mindvégig ô volt az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc vezéralakja. A Batthyány-kormány pénzügyminisztere,
a Honvédelmi Bizottmány elnöke, majd Magyarország kormányzója lett. A sza-
badságharc bukása után önként vállalt emigrációban halt meg. (kép: 8)

• 1850 szeptemberében született a magyar színjátszás nagy alakja, Blaha Lujza,
akit a közönség szeretettel a „nemzet csalogányának” nevezett. Tehetségének, cso-
dálatos játékának és varázslatos személyiségének köszönhetôen fél évszázadon át az
ország leghíresebb színésznôje volt. (kép: 7)

• Az 1969. szeptember 1-jén katonai puccsal létrejött egy iszlám alapokon nyugvó
arab szocialista állam, Líbia. Az ország élére az akkor még mindössze 26 éves Mo-
ammer Kadhafi ezredes került, aki az arab nacionalizmus és a szocializmus egy sa-
játos ötvözetét dolgozta ki és tette általánossá az országban. Az országban jelenleg
politikai káosz uralkodik, miután megdöntötték Moammer Kadhafi több évtize-
des diktatúráját.

• 76 évvel ezelôtt, szeptember 1-én, a Lengyelország elleni német támadással
megkezdôdik a második világháború, az emberiség történetének legnagyobb és
legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa. Az európai, ázsiai és afrikai
földrészen vívott harcokban közel hetven nemzet vett részt,  több mint 73 millióan
vesztették életüket, beleértve a megölt civileket és az elesett katonákat is. A háború
Európában 1945. május 8-án Németország feltétel nélküli megadásával, míg
Ázsiában szeptember 2-án, Japán kapitulációjával fejezôdött be.

• 14 éve, 2001. szeptember 11-én a világ szinte élô adásban nézhette végig a
World Trade Center ikertornyai ellen véghez vitt támadást, majd a tornyok le-
omlását. Ezzel párhuzamosan egy további repülôgép a Pentagon épületébe csa-
pódott, míg a másik az utasok bátorságának köszönhetôen egy ritkán lakott te-
rületen zuhant le. A döbbenet csendjét a felháborodás és a bosszú hangjai
váltották fel, majd az Amerikai Egyesült Államok háborút indított Afganisztán
és Irak ellen. (kép: 9)

9
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PEDÓRA – október 9.

Az összejövetelen a résztvevô iskolavezetôk megállapodtak
abban, hogy az azóta elfogadott Etikai kódex helyett saját
rendszert kell kidolgozni, amelyben minden intézmény
meghatározza a helyi sajátosságokat. 

Iványi Gábor hangsúlyozta, hogy a kódexben köte le -
zônek rögzített önértékelés jó és szükséges, de az egymás
megfigyelése helyett saját kérdôívekkel kell a munkát érté-
kelni.

Tájékoztatást adott egy olyan csoportos motivációs tré-
ning lehetôségérôl,  amelyet 15 fôs csoportokban, 2 napos
idôtartamban, az elsô körben a vezetôk részvételével, lehe-
tôség szerint külsô helyszíneken szerveznének. Fontos szem-
pont annak meghatározása, hogy a tréning beilleszthetô-e
a Wesley fôiskola valamelyik kreditpontos képzésébe.

A szakképzés helyzete rosszul alakul: a szakképzési ke-
retszámok csökkenése miatt egyre kevesebb szakképzést
támogat a kormány. Így a legfontosabb a helyi sajátosságok
figyelembe vétele és az intézményeink közötti együttmûkö-
dés erôsítése, ennek kapcsán esetleges átszervezések is java-
solhatóak.

Tevan Ildikó sajnálattal állapította meg, hogy a peda-
gógusok nem használják az informatikai rendszert, az or-
szágos felmérésben az utolsók között vagyunk.

Aktualitások,  
programjaink

A TOLERANCIA NAPJA 
A MÁV TELEPI ISKOLÁBAN ELSÔ ALKALOMMAL
MEGRENDEZETT TOLERANCIA NAPJA NAGY ÉL-
MÉNYT JELENTETT A RÉSZTVEVÔKNEK.

Nagyon kényes idôszakban, a menekültek helyzetének
igen különbözô  megítélése és a párizsi 125 áldozatot
követelô,  november 13-i terrortámadás után, novem-
ber 16-án került sor a MÁV telepi Wesley iskolában a
tolerancia nap megszervezésére. A tolerancia nem-
zetközi napját 1996 óta ünneplik világszerte. Az ese-
mények még inkább aktuálissá tették, hogy a gyerekek
megismerkedjenek a tolerancia szó igazi jelentésével.

A Roma Sajtóközpont munkatársai irányításával a
nagyobb diákok riportokat készíthettek diáktársaikkal
és feltették a kérdéseket: Mi az a tolerancia? Szereted
a cigányokat? És a menekülteket? A démonokat? 

Az esemény legfontosabb célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet az intolerancia veszélyeire. Az UCCU Roma
Informális Oktatási Alapítvány interaktív foglalkozásain
a gyerekek kézmûveskedhettek a Romani Design se-
gítségével, dalokat tanulhattak Lakatos Györgytôl, a
Romano Glaszo vezetôjétôl, illetve egy akadálypályán
a látássérültek világát is megismerhették. 
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A MÁV TELEPI ISKOLA 
VII. OSZTÁLYOS TANULÓJA
BRONZÉRMES LETT

A 2015-ös anapai Schoolboys Európa Bajnokság elôdön-
tôjében 76 kg-ban Norbi egy szoros mérkôzésen ugyan,
de sajnos vereséget szenvedett ír ellenfelével szem-
ben, így bronzéremmel zárta elsô nemzetközi versenyét.
Gratulálunk Norbinak ehhez a szép eredményéhez! 

Szeptember 1-én érkezett Budapestre az a 16 fôs csoport
(4 kisérô és 12 vak, illetve gyengén látó fiatal: 25-40 éve-
sek), akik a tel-avivi önkormányzathoz tartozó foglal-
koztató központból jöttek. Itt töltöttek 10 napot, meg-
ismerkedtek egy kicsit Budapest és Magyarország számos
neveztességével. Valamennyire képet kaptak a magyar
emberek életébôl, szokásaiból, olyan programokat szer-
veztünk, amelyek érzékelhetôek voltak számukra.Vol-
tunk a Vakok Intézetében, ahol lehetôségük volt össze-
hasonlítani a magyar vakok és gyengén látók életét a
magukéval. Nagy élmény volt az izraeli nagykövet meg-
hívására a koncert az Olasz Intézetben, és Balatoni Pé-
ter koncertje a Kline teremben. Szeptember 10-én bol-
dogan és sok élménnyel gazdagodva hazarepültek.
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A harminckét éves svéd akkor érkezett Budapestre, mikor a vidéki deportálás
lezárult. Az Eichmann kommandó, tevékeny magyar hatósági segítséggel,  
437 000 magyar zsidót deportált Auschwitz-Birkenauba. A budapesti szûkebb vá-
rosmagban élô, április 5-tôl sárga csillaggal megbélyegzett, az ún. zsidótörvények
alapján jogfosztott és kirekesztett polgárok voltak még életben, és a kisegítô mun-
kaszolgálatra kötelezett zsidó férfiak. Ezekben a hetekben a még magyar földön
lévôket a németországi deportálás, a tömeges megsemmisítés halálos veszélye fe-
nyegette.   

Mindezt a követségi titkár hamar felismerte, ahogy késôbb azt is, kiktôl függ-
nek az emberi sorsok, életek. A követségen átvette a humanitárius ügyek intézé-
sét. Kitûnô szervezô volt, hamarosan tapasztalt magyar munkatársakat alkalma-
zott. Munkáját a War Refugee Board (Háborús Menekültügyi Bizottság) és a Joint
(amerikai zsidó segélyszervezet) jelentôs összegekkel támogatta. Eredetileg há-
romszáz-négyszáz magyar zsidó Palesztinába vagy Svédországba juttatása volt a cél. 

Az SS deportálás-tervei ismeretében viszont a budapesti zsidóság halálos ve-
szélyben volt. Gyors cselekvéssel megindult – igazolt svéd kapcsolatokkal rendelkezô
magyar zsidók számára – a svéd követségi védlevek (Schutz-Pass, védô ideig lenes út-
levél) kiadása. Wallenberg követségi irodája elôször 640 ilyen okmányt adott ki, ám
az útlevelek tulajdonosai – német engedély hiányában – nem tudtak kiutazni. 

Wallenberg 1944 augusztus elején már negyven munkatárssal dolgozott. A
védlevelek tulajdonosait külön lakóházakban helyezte el, egészségügyi ellátást is biz-
tosított számukra. Szeptemberben és október elején a fôvárosi zsidók a Horthy kor-
mányzó környezetébôl kiszivárgott tervek, a háborúból való „kiugrás”reményében

Keveseknek jutott korunkban olyan egyöntetû elismerés és a népek
elôtti tisztelet, mint a svéd Raoul Gustaf Wallenbergnek. 1944
júliusától 1945 január derekáig svéd követségi titkárként Buda -
pesten dolgozott. Magyar földön élte át hazánk német megszállása
alatti fordulatait, a kormányváltásokat, a nyilaskeresztes rém kor -
szakot, a fôváros ostromát és a szovjet csapatok bevonulását.

RAOUL
WALLENBERG 

emlékezete

„Becsületes 

ember volt. 

A nemes svéd 

nemzet méltó fia 

és az Isten 

küldöttje volt.” 
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éltek. A németek beavatkoztak, október 15-16-án jól elôkészített fegyveres akció-
val a Lakatos-kormányt eltávolították. Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes Párt –
Hungarista Mozgalom vezére került hatalomra. 

A svéd követségi titkár nyíltan elítélte a nyilasok mindennapi zsidóellenes at-
rocitásait. A napi eseményekre figyelt, állandó készültségben élt. Több semleges
állam követségével, a Nemzetközi Vöröskereszt képviselôivel együttmûködésben
zsidók ezreit mentette meg a halál elôl. Sokat tett a két pesti gettó élelmezéséért,
egészségügyi ellátásáért, lakói biztonságáért. Gyakran életveszélybe került, de ez-
zel alig törôdött. Határozott fellépésével, sofôrével, Langfelder Vilmos mérnök-
kel együtt számos helyen – még éjjel is – megjelent. A védlevelesek, ill. az azzal nem
rendelkezô zsidók érdekében is szembeszállt a vérszomjas nyilasokkal. December
végén már a nyilas fegyveresek vadásztak rá. Szerencsével megélte a szovjet csapatok
bevonulását, a gettók felszabadulását.  

A szovjet katonai hatóságoknál maga jelentkezett. Nem tudta, hogy ott a „ké-
mek” listáján tartják nyilván. Diplomáciai mentessége mit sem számított, hama-
rosan Moszkvába szállították. Sztálin börtöneiben éveket raboskodott, majd va-
lószínûleg megölték.       

Domonkos Miksa 1944-ben a pesti oldalon az ún. nagygettó egyik kiváló ve-
zetôje volt. Kortanúként Wallenberg alakját és kiállását a béke elsô éveiben kö-
vetkezôképp idézte fel: „Egyszer talán
csak legendák fognak róla szólni, me-
lyekrôl az utókor nem tudja biztosan,
hogy mennyi az igazság bennük, és lesz-
nek hitetlen Tamások, akik mosolyogni
fognak. Mi azonban, a történelmi sú-
lyos idôk megmaradt tanúi tudjuk,
hogy élô valóság volt ez a szerény fiatal
svéd, aki az oroszlán bátorságával küz-
dött ismeretlen zsidók életéért, akit ott
láttunk a legnagyobb veszedelmek ide-
jén mindenütt, ahol a kétségbeesésben
csak Istentôl vártuk a segítséget.  Ô
megsegített bennünket, mert elküldte a nemes svéd nemzet nagyszerû fiát, az egy-
szerû diplomáciai titkárt, kinek keze sok ezer esetben tiltóan emelkedett a fegy-
vercsövek elé. 

Wallenberg nyughatatlan ember volt: az igazság fanatikusa, országvesztô haza-
árulók ostora, elesettek gyámolítója. Mindenütt ott volt, ahol legnagyobb volt a
veszedelem, nem törôdött saját biztonságával, alkudozott, fenyegetôzött, feltéte-
leket diktált, és maga felért egy kisebb hadsereggel, mikor szembeszállt a kótya-
gos önkény diplomatáival.

Wallenberg megjelenése szabadulást és életet jelentett. Ott volt a Józsefvárosi
pályaudvaron és a Tattersalban, hogy a svéd király nevében és hazájának súlyával
halálra ítélt zsidók százait váltsa meg a deportálástól. /…/ 

Becsületes ember volt. A nemes svéd nemzet méltó fia és az Isten küldöttje
volt.”     

Raoul Wallenberget az elmúlt évtizedekben világszerte számos magas elisme-
réssel illették.  Kiemelkedô, áldozatos helytállásának emlékét – több országban, ran-
gos helyen – utcák és terek, emléktáblák, emlékmûvek ôrzik. Alakját könyvek és
míves mûvészeti alkotások sora örökíti meg. A humánum lovagja szimbólummá
emelkedett, Magyarország modernkori históriájában is kitüntetô helyet kapott.  

prof. SZITA SZABOLCS

ÚJ MAGISZTER | Raoul Wallenberg emlékezete

fent: Raoul Wallenberg

középen: Menlevélre várakozók 
a Vadász utcai Üvegház elôtt

lent: Wallenberg által aláírt igazolás
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RAOUL WALLENBERG

Raoul elemi iskoláit Stockholmban végezte, közepes eredménnyel végezte. Jól meg-
tanult angolul, franciául és németül. Érettségi után kötelezô katonai szolgálatának
megkezdését megelôzôen egy hónapig dolgozott a Stockholms Enskilda Bankban,
majd – mivel igazából az építészet iránt érdeklôdött – 1931-tôl Amerikában, a Mi-
chigan Egyetemen építészetet tanult. Késôbb nagyapja állást szerzett neki egy hol-
land banknál a palesztínai Haifában. 

Nem szeretett a bankban dolgozni; a munkát „nehezen érthetônek és bonyo-
lultnak” érezte. Nem is nagyon igyekezett azt megérteni: egyik levelében azt írta
nagyapjának, hogy „a banki munkáról már majdnem teljesen megfeledkeztem”,
és inkább palesztinai utazásairól mesélt. Építész akart lenni, hogy megállhasson a
saját lábán. Valószínûleg krónikus pénzhiányban is szenvedett, mert Haifábol való
hazautazása elôtt a következôket írta a házasulási szándékait firtató családnak: "na-
gyon szeretnék már pénzt szerezni, lehetôleg sok pénzt. Egy feleséget is szeretnék,
de egyelôre a pénzszerzést elôtérbe helyezem.” Anyja és a nagyapja is azt szerette
volna, ha ô is a nagy családi, a stockholmi Enskilda Bankenban csinál karriert, de
a bank vezérigazgatója, nagyapja fivére, id. Marcus Wallenberg nem bízott benne,
komolytalannak és szószátyárnak tartotta, és nem adott neki állást a bankban. So-
káig keresték Raoulnak a megfelelô elfoglaltságot, végül 1941-benJacob Wallen-
berg elhelyeztette egy üzlettársa, Sven Salén egy kis, élelmiszerekkel kereskedô cé-
gében (Mellaneuropeiska Handels AB), amit a magyar zsidó Lauer Kálmán
vezetett, és elsôsorban magyar-svéd kereskedelemmel foglalkozott. Raoul hama-
rosan az 5-6 embert foglalkoztató cég „külföldi ügyekkel foglalkozó” igazgatója lett,
és sokat utazott, többek között Magyarországra is.

1944-ben az Egyesült Államok kérte, hogy a svéd kormány járjon közben Ma-
gyarországon a zsidók ügyében. A svédek végül amerikai személyi javaslatra in-
formációszerzés és segítségnyújtás céljából Magyarországra küldték Raoul Wal-
lenberget annak ellenére, hogy ezt sem addigi tiszteletreméltó beosztása, sem
komolysága vagy különleges képessége ezt nem indokolták. Ugyan kétszer is járt
Magyarországon, de viszonylag rövid idôre, magyarul sem tudott, és haifai tar-
tózkodása idején sem érdeklôdött különösebben a zsidók ügyei iránt. Héber he-
lyett arabul tanult meg. 

A WALLENBERG 
CSALÁDRÓL
A Wallenberg család Svédország egyik leggazda-
gabb, legbefolyásosabb bankár-nagy iparos csa-
ládja. Raoul Wallenberg 1912. augusztus 4-én
született. Mivel édes apja már ezt megelôzôen
meghalt, a gyermek nevelését apai nagyapja, 
Gustav Wallenberg vállalta magára azzal a szán-
dékkal, hogy a család hagyományainak megfele-
lôen bankárt nevel belôle.

Wallenberg édesanyja, Maj, 
és mostohaapja, Fredrik von Dardel
1975-ben
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Ennek ellenére Budapestre küldték, diplomáciai megbízást kapott, és az adott
pillanatban a követségi titkári beosztás nagy elôrelépés volt a karrierjében.

Budapestre érkezve nagy energiával kezdett dolgozni. Feladata az volt, hogy tá-
mogassa a követségen akkor már beindult zsidómentô tevékenységet. Nem a ha-
gyományos diplomáciai módszereket alkalmazta, a vesztegetéstôl a zsarolással való
fenyegetésig szinte bármilyen lehetôséget megragadott, hogy zsidó életeket ment-
hessen. A svéd követség munkatársai elôször megdöbbentek módszerein, késôbb
azonban, sikereit látva, teljes mértékben támogatták.

Raoul Wallenberg a kutatások szerint több ezer embert mentett meg a biztos
halától.

1945 január 17-én Budapestrôl Debrecenbe indult, oda azonban nem érkezett
meg. Egyes szemtanúk szerint Moszkvában az NKVD tartotta fogva, majd sofôr -
jével, Langfelderrel együtt a Ljubljanka börtönbe került. 1945 március 8-án a Ma-
gyar Rádió bermondta, hogy Wallenberget a Debrecenbe vezetô úton a nyilasok
vagy a Gestapo ügynökei meggyilkolták. 1957-ben aztán azt állították, hogy 10
évvel korábban a lubjankai börtönben halt meg.

A svéd diplomácia két éven keresztül passzívan, és ellentmondásosan is visel-
kedett vele kapcsolatban. Az elsô híradás Kollontáj asszonytól, a stockholmi szov-
jet nagykövettôl jött: Wallenberg „biztonságban van a Szovjetunióban”. Ennek
dacára Söderblom moszkvai svéd nagykövet még Sztálinnak szemtôl szembe is
hangot adott azon „személyes véleményének”, miszerint Wallenberget még Ma-
gyarországon megölték. 1945 márciusában a szovjetek által felügyelt Kossuth rá-
dióban bemondták, hogy feltételezhetôen náci vagy nyilas atrocitás áldozata lett
a Debrecen felé vezetô úton, ahova sofôrjével, Langfelder Vilmossal, szovjet fel-
ügyelet alatt indult, hogy a szovjetek segítségét kérje a megmaradt zsidóság el-
látására és elhelyezésére tervezett akcióhoz. A szovjetek ezt követôen azt állítot-
ták: Wallenberg nincs a Szovjetunióban, nincs is róla tudomásuk; egy, még
Sztálin életében elôkészített kirakatper pedig a svéd budapesti meggyilkoltatásáról
lett volna hivatott meggyôzni a közvéleményt – míg aztán a svédek Wallenberggel
korábban együtt raboskodó foglyok elbeszéléseire alapozva 1956-ban bizonyí-
tékokkal nem hozakodtak elô. Ezek hatására a szovjetek „beismerték”, hogy Wal-
lenberg 1947 júliusában, harmincöt éves korában „feltehetôleg szívroham kö-
vetkeztében” halt meg a Lubjanka börtönben; testét boncolás nélkül
elhamvasztották.

Wallenberg anyja és nevelôapja, valamint féltestvérei, Nina Lagergren és Guy
von Dardel évtizedeken át próbálkoztak diplomáciai csatornákon megtudni,
hogy mi is történt valójában. A hosszú és eredménytelen harcban az édesanya és
a nevelôapa felôrlôdött, mindketten öngyilkosok lettek. Csak 1989-ben került elô
a KGB-archívum átrendezésekor az a néhány személyes tárgy, amit a családnak ki-
adtak. Az ügy kivizsgálására felállított svéd-orosz vegyesbizottság tíz év alatt a leg-
fontosabb dokumentumokhoz sem tudott hozzájutni, feltételezésük szerint meg-
semmisítették ôket. A szûkszavú orosz jelentés biztosra veszi, hogy Wallenberg
meghalt 1947-ben, ám a jóval alaposabb svéd jelentés nem zárja ki, hogy még ké-
sôbb is életben volt. 

Habár a szovjet állam már húsz éve nem létezik, a család még mindig nem ka-
pott választ legnyomasztóbb kérdéseire: miért tartóztatták le a szovjetek Raoul Wal-
lenberget, és miért nem szabadult soha? Mi történt vele 1947 nyarán, amikortól
fogva nincs több életjel róla a moszkvai Ljubjanka börtönben?

Sógornôje és unokahúga, Matilda és Louise von Dardel 2014 januárjában leve-
let írt Putyinnak, amelyben kérték, hogy az üggyel foglalkozó kutatók hozzáférhes-
senek az orosz levéltárakban zárolt dokumentumokhoz. S bár a feltételezett titkos do-
kumentumokhoz a mai napig sem férhettek hozzá a kutatók, a 63 éves Dardel asszony
még bizakodó a levél sorsát illetôen: „Hetven év telt el azóta. Talán már nem éri meg
(az orosz kormánynak), hogy továbbra is titokban tartsák a történteket”. Kérésükre
a levelet a világ számos pontján közreadták.               

LUKÁTSNÉ TAKÁCS ZSUZSANNA

24

RAOUL WALLENBERG

ÚJ MAGISZTER | A Wallenberg család

fent: Wallenberg öccsével, 
Guy von Dardellel 1920-ban

lent: Wallenberg Firenzében 
1930-ban, az érettségi után

A képek forrása:
http://wallenberg.hu
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2015. augusztus 26-tól 28-ig Hejcén voltunk az ország több Wesley oktatási intéz -
ményébôl. A résztvevôk 3 nap alatt több mint tíz tananyagot állítottak össze különbözô
tantárgyakhoz, az általános iskolától a szakiskoláig. Elkezdtük a közoktatási intézmények
közös honlapját tervezni, melyre minden intézmény majd feltölthet anyagot a saját
igényei szerint, a központi Wesley honlapon belül. Egy „Szakmai mûhely”-t hoztunk
létre, mely arra hívatott, hogy az elsajátított IKT módszerekkel készített tananyagokat
csoportban vagy önállóan elkészítsék, s azon tanítási segédanyagokat osszák meg a tár-
saikkal, illetve a pedagógusok által készített tananyagokat készségszinten tudják hasznosí-
tani. Ehhez az interneten egy „Szakmai mûhely” tárhelyet hoztunk létre a Google Drive-
on, ahová bárki a Wesley intézményekbôl feltölthet, illetve letölthet a tanórához
multimédiás segéd- illetve tananyagokat. Eme tárhelyet szeretnénk a Wesley honlap
részévé tenni, mivel a mostani mód korlátozott lehetôségeket nyújt. 

ÍZELÍTÔ A PEDAGÓGUSOK
MUNKÁIBÓL

Donkó Erzsébet szupervíziója kapcsán
egy nagyon elôremutató beszélgetés
alakult ki a különbözô problémákkal
küzdô tanárok között. Az esti beszélge -
tések pedig a módszertanok ismer te té -
sérôl és összeegyeztetésérôl szóltak.

HEJCEImini 
PEDAGÓGUS

SZEMINÁRIUM

ÚJ MAGISZTER | Pedagógus szeminárium 25

HEJCEI MINI PEDAGÓGUS SZEMINÁRIUM

TEVAN ILDIKÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
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26 ÚJ MAGISZTER | Párizs, 11. 13.

Durva terrortámadás történt több helyszínen is november
13-án, pénteken este Párizsban. Koncerten, étteremben, a
francia nemzeti stadionban, utcán lövöldöztek terroristák
civil emberekre, a francia-német labdarúgó mérkôzés részt-
vevôire. Emberek hevertek az utcákon holtan. 

A Párizs XI. kerületében lévô Bataclan koncertteremben,
ahol az Eagles Of Death Metal lépett fel, az egyik zeneszám
közben jöttek be Kalasnyikovval és halomra lôtték az em-
bereket, itt 70 embert öltek meg. A kocerten részt vevô ma-
gyar szemtanú elmondta, hogy a koncert körülbelül 40 perce
ment, amikor két dal között hangokat lehetett hallani. Elô -
ször nem is tudták, hogy lônek. Senki nem tudta, mit tör-
ténhetett, hogy lehet menekülni. A terroristák túszokat is ej-
tettek és egyenként végezték ki ôket.  A merénylet több
szemtanúja az Allah Akbar (Allah nagy) kiáltást hallotta az
egyik merénylô szájából.

François Hollande elnök szükségállapotot rendelt el, moz-
gósította a katonaságot, bevezette az ellenôrzést a határokon,
és könyörtelen háborút hirdetett a terroristák ellen.

A világ szinte összes vezetôje gyorsan reagált, és részvé-
tet nyilvánított. A legfontosabb talán, hogy Barack Obama
amerikai elnök azt mondta, az Egyesült Államok minden se-
gítséget megad legrégebbi szövetségesének, Franciaország-
nak a terrorizmus elleni harcban és mindent megtesz az el-
követôk felelôsségre vonásáért. A nagyhatalmak eddigi
ellentéteit felülírta a példátlan párizsi merénylet és összefog
a koalíció a terrorszervezet ellen.  Az összehangolt akciókért
a felelôsséget az Iszlám Állam vállalta magára videóban és
írásban is.

Összesen hét terrorista gyilkolt. Mindannyian meghal-
tak. 

Az egyik, a futballstadionnál akcióba lépett öngyilkos
merénylô holtteste mellett egy szír útlevelet találtak, ami
egy 1990-ben, Szíriában született személyhez tartozik, de

nem bizonyosodott be, hogy az útlevél a merénylôé. Egy el-
követô Franciaországban született, Párizstól 30 kilométerre.

A tanúvallomások és a kamerák felvételei szerint két au-
tót is használtak az elkövetôk,  azt a Volkswagent, amellyel a
Bataclan koncert helyszínére ment a három terrorista , egy
Belgiumban élô francia állampolgár bérelte.  Mindkét autó-
nak belga rendszáma volt. 

A terrorcselekmény szálai Belgiumba vezetnek,  Brüsszel
Mollenbeek-Saint-Jean negyedébe, ahol egy iszlamista kom-
munát is nyilvántartanak. Itt napok óta folynak a kihallga-
tások, házkutatások. Eddig három embert vettek ôrizetbe,
mind a három eddig ismeretlen volt a francia titkosszolgála-
tok elôtt.

Azzal, hogy az Iszlám Állam magára vállalta a merényle-
tet, a franciák még intenzívebben vesznek részt a bombázá-
sokban, újabb és újabb  légi csapást mértek Szíriában a dzsi-
hadistákra. Fokozzák az Iszlám Állam ellen harcoló helyi
erôk kiképzésének hatékonyságát, megerôsítik a titkosszol-
gálatokat is.

A párizsi terrortámadás  kitervelôjének, irányítójának a 27
éves ismert, belga állampolgárságú  terroristát,   Abdelhamid
Abaadoudot tartják. Több ezer fiatalt gyôzött meg arról,
hogy jöjjenek Szíriába harcolni, köztük a saját 13 esztendôs
öccsét is.  

Elviselhetetlen az iszlamista terror fenyegetettsége Euró-
pában és bárhol másutt a világon. Nehezen választható el a
közvéleményben az iszlám terrorizmus az iszlámtól általában.
Ugyanakkor a terrorizmusért nem vádolhatjuk azokat, akik
nem felelôsek ezért. Egy néhány éve készült felmérés szerint
az európai muszlimok elsöprô többsége elutasítja a terror-
cselekményeket. 

Hinnünk kell abban, hogy Európa erôsebben fog kijönni
ebbôl a válságból, a nemzetek közelebb kerülnek egymáshoz,
megtanuljuk megvédeni fontos alapértékeinket.

Párizs, 11. 13.
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A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyháza
elnökének nyilatkozata a párizsi terrorcselekményekkel
kapcsolatban

Mély megrendüléssel és felháborodással értesültünk a párizsi terrorreseményekrôl.
 Együttérzünk az áldozatok hozzátartozóival és a francia néppel is. Elfogadhatatlannak tartjuk 
a terroristák és a mögöttük álló politikai erôk szándékait. Nincs politikai, vallási, kulturális
vagy bármi másfajta cél, mely indokolná ártatlan emberek lemészárlását, túszul ejtését,
megfélemlítését.

A terrorizmus a félelem és a gyûlöletkeltés ördögi eszköze, bárki is tartja a kezében.
 Meggyôzôdésünk, hogy a jelenlegi válságos helyzetbôl itt Európában, de bárhol a világon
tájékoztatással, szolidaritással és a félelem legyôzésével lábalhatunk ki.

Fontosnak tartjuk, hogy Magyarország az eseményeket nem kívülrôl, hanem aktív
 együttérzéssel és jószándékú együttmûködési  készséggel kezelje.

Meggyôzôdésünk, hogy a hisztériakeltés, sehova nem vezetô hamis vádaskodás ée elzárkózás
helyett csakis a józan helyzetmegítélés és az összefogásra való készség segíthet.

Hejce-Budapest, 2015. november 14.
dr. Iványi Gábor
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ

WADI SHAHIN ÁKOS (13 éves), Nagysáp AJÁNLJA A KÖVET-

KEZÔ KÖNYVET: John Boyne: A csíkos pizsamás fiú
Ajánlom ezt a könyvet a kortársaimnak, ha szeretnének be-
tekintést nyerni a holocaust világába rémálmok nélkül. Ez
a könyv tanárom ajánlásával került a kezembe. Nagyon tet-
szik benne, hogy az egész történet alatt a tudatlan német
kisfiú, Bruno szemszögébôl látjuk a zsidóüldözést. Megis-
merjük a két egykorú kisfiú életét a kerítésen innen és túl.
Láthatjuk Bruno véleményének változását Auschwitzról,
onnan, hogy odaértek teljesen a könyv végéig. A történet
lényege, hogy Bruno katonatiszt édesapját áthelyezik Ber-
linbôl Auschwitzba, és ez a költözés nem tetszik a család-
nak, fôleg Brunónak nem. Bruno álma, hogy felfedezô le-
hessen, és ezért elindul a tábor felé amit régóta bámult az
ablakából. Találkozik egy Smuel (Sámuel)  nevû fiúval, aki
zsidó de Bruno nem tudja. Nem érti mi folyik odaát a ke-

rítésen túl, és irigykedik, hogy ott
vannak gyerekek. Egy éven át
(szinte) minden délután egymással
beszélgettek és Bruno érezte hogy a
problémáik hasonlóak. Mígnem egy
fordulat miatt nagy bajba kerülnek.
Ez a könyv a holo caustról gyerekek-
nek szól, de felnôtteknek is élvezetes
olvasmány.

A  regénybôl a Harry Potter fil-
mek producere készített filmet
ugyanezzel a címmel. 

A Kossuth Kiadó Köszönjük Elnök Úr! címmel jelenttette
meg azt az összeállítást, amely 15 évvel ezelôtt számozott
példányban jelent meg, de mostantól már kapható.  A ki-
adó ezzel a könyvvel is szeretne emléket állítani örökös
köztársasági elnökünknek. 

A magyar szellemi élet jelesei, Csányi Vilmostól Es-
terházy Péteren át Vásáhelyi Miklósig írták le gondolata-
ikat Göncz Árpádnak, de szerepel a kötetben John Updike
Pulitzer-díjas amerikai író is, akinek Göncz Árpád fordí-
totta két regényét is. „Megtiszteltetésnek tartom, hogy az
írott szó világában találkozhattunk” –írja.

Kellemes, könnyen olvasható könyv Bolgár György Lök-
hajtásos Katicá-ja. Ha nem rólunk, napjaink politikai
mocsárvilágáról szólna, akár gondûzô olvasmánynak is

tarthatnánk ezt a közel hatvan nagyon vicces, a témájuk-
nál fogva is fanyar humorú, gyakran az örkényi abszurd
határát súroló írást. Annyira kilátástalan és nyomorúságos
ez a mai magyar valóság, hogy azon már csak szórakozni
lehet – vallja Bolgár György.

Az Agrárbárók Frei Tamás negyedik akcióregénye. A fô-
hôs ezúttal is André, a korábbi három kötetbôl már jól is-
mert magyar származású francia titkos ügynök, akit ez-
úttal nehéz lesz felismerni...

André Calvi megint célponttá válik, öngyilkos me-
rénylô támad rá és imádott kislányára, Fruzsikára. Egyet-
len másodperc véres drámája a nizzai utcán, amitôl min-
den megváltozik. Szétrobban az élete, hogy aztán számára
ismeretlen erôk tôrbe csalják és keresztülrángassák a kelet-
ukrajnai polgárháború mocskán.

Közben magyar agrárbárók, akik csak a saját pénztár-
cájukat nézik, Moszkvában árusítják ki az országot.

A szövevényes nemzetközi játszmában, Amerika és
Oroszország közé szorulva, a magyarok számára nagy a tét:
a paksi atomerômû éppúgy, mint az Adriai tenger mé-
lyérôl felhozott Anjou-kincsek, de a gátlástalan milliár-
dosok miatt hazánk NATO-tagsága is veszélybe kerül.

A magyar mezôgazdaságot kézben, a politikai elitet pe-
dig sakkban tartó földesurak elôször még csak egy zalai va-
dászkastélyban konspirálnak, késôbb viszont már orosz
oligarchákkal Azerbajdzsánban. A kérdés mindvégig úgy
szól, hogy eltaktikázza-e magát a miniszterelnök?

Frei Tamás manapság a nevét viselô nemzetközi kávé-
zólánc, a Cafe Frei kiépítésével foglalkozik, miközben a re-
gényírás a szenvedélye és a hobbija. Az egykor nézettségi
rekordokat döntô televíziós évek óta három város között
osztja meg az idejét. Budapesten, Nizzában és Miamiban
él. Könyvei helyszíneit mindig bejárja, ezért is képes va-
lósághûen bemutatni Donyecket, Moszkvát, Tokiót, New
Yorkot, vagy éppen Bakut és Marokkót. Az olvasó a kü-
lönleges világ körüli utazás ellenére szinte mindvégig Ma-
gyarországról olvas majd, mert az Agrárbárók a kulisszák
mögé pillantva a jelenkor Magyarországát próbálja meg-
mutatni.

Merész magyarok – 30 emberi történet
„Féltek ôk is, ahogy a többség, a bukástól, a sikertelen-
ségtôl vagy a megszégyenüléstôl. De jobban féltek attól,
hogy emberségük sérül, ha nem fordulnak szembe az em-
bertelennel” – Nyáry Krisztián így jellemzi azt a 30 ma-
gyart, akikrôl a legújabb könyve, a Merész magyarok – 30
emberi történet szól. 

Nyáry Krisztián Így szerettek ôk címû könyvében a sze-
relem sorsformáló erejérôl írt, az Igazi hôsökben pedig
 személyes döntésektôl példaszerûvé váló életekrôl. Új
könyvében ezúttal 30 olyan magyart vesz sorra, akik a leg-

KULTURÁLIS AJÁNLÓ
A könyv szép ajándék, így az ünnepek elôtt biztos
elmegyünk könyvesboltba. 
A sokszínû lehetôségbôl nem is könnyû az igazit 
kiválasztani, ebben próbálunk segíteni. 
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nehezebb helyzetekben is emberek tudtak maradni, s akik
számára önazonosságuk és belsô bátorságuk a legszélsôsé-
gesebb történelmi helyzetekben is mindent felülírt. Ma-
gyarok, akik rendíthetetlen szilárdsággal követték saját ér-
tékrendjüket, akik a legsötétebb órákban is mások vigaszai
voltak, akik nem féltek újat teremteni, még ha mások nem
is hittek bennük, és akik kérlelhetetlenül hûek voltak ön-
magukhoz. Az iskolaalapító Teleki Blanka, akit a várbör-
tön sem tudott megtörni; a jobb kezét elvesztô sportlövô,
Takács Károly, aki bal kezét használva lett olimpiai bajnok;

a magyar gyógyszergyártást meg-
teremtô Richter Gedeon, aki a ha-
lál torkában sem volt képes elsza-
kadni a hazájától, vagy az
embermentô Karig Sára.

A lebilincselô könyv hôsei kü-
lönbözô korokban éltek, külön-
bözô háttérrel rendelkeztek, mégis
közös bennük, hogy életük várha-
tóan hatással lesz a fiatalokra és

idôsebbekre is, nôkre és férfiakra egyaránt.

Több nemzedék kedvenc kisvakondjának újabb történe-
tével ismerkedhetnek meg a legkisebbek. A Kisvakond
utazik a kisvakond újabb története, utazik vízen, földön,
levegôben. Az út során rengeteg kaland várja, és együtt iz-
gulhatunk  a fôhôssel.

„Megáll a koldusasszony a bölcsek elôtt, s mondja:
– Olyan nevet akarnak adni a királyfinak, amilyen nincs
több a világon? No, bizony kár azon törni a fejüket. A ki-
rálynak egyetlenegy fia van, akkor annak Többsincs az il-
lendô neve.

Összenéztek a bölcsek, elmosolyodnak, hajtogatják a
fejüket, s mondják:

– Ez bizony jó név.
Mondja a király is:
– Szívem szerint szóltál, te koldusasszony, legyen a

fiam neve Többsincs.
Annyi aranyat s ezüstöt adott nagy örömében a kol-

dusasszonynak, hogy holtig urasan élhetett belôle."
Így kapta nevét a hôs királyfi, aki a többi mese ifjaival

együtt bátran megküzd ezer veszéllyel.
Benedek Elek Többsincs királyfi történetét érdemes

megismerni.

A karácsony sokunk számára a
legfontosabb ünnep az esz-
tendôben, ezért megkülön-
böztetett figyelemmel ké-
szülünk rá. A
hagyományok feltámasz-
tása, megôrzése sok munka,
de sok öröm forrása is. Az
édes-fûszeres illatok perce-
ken belül a konyhába csa-

logatják a család apraja-nagyját. A „pepecselôs” sütés jó al-
kalom a meghitt együttlétre, és különösen a gyerekek
miatt fontos. Ezeknek az élményeknek hosszú évek múlva
is megmarad a lenyomatuk, illatuk. 

Lajos Mari és Hemzô Károly 66 karácsonyi édesség
címmel sokadik kiadásban megjelentetett könyve illik az
alkalomhoz és ajándékként is örömet okoz.

Svédország, 1945. A huszonöt éves Miklóst Bergen-Bel-
sen koncentrációs táborából a svédországi Gotland szige-
tére szállítják. Aztán a rehabilitációs kórházban ismét ha-
lálra ítélik: svéd orvosa hat hónapot ad neki. De Miklós
hadat üzen a sorsnak, és levelet ír száztizenhét szintén
Svédországban ápolt magyar lánynak azzal a céllal, hogy
egyiküket feleségül veszi. Hamarosan rátalál az igazira:
mint aki megtáltosodott, úgy ragadja magával a tizenki-
lenc éves Lili bûbájos sorai-
val, lehengerlô stílusával.

A Hajnali láz az élet sze-
relmes regénye. Az író Gár-
dos Péter elmondja, hogy
szülei hat hónapon át leve-
leztek, mielôtt Stokholmban
összeházasodtak volna. „A le-
velek létezésérôl ötven évig
nem tudtam. Apám halála
után  Anyám, szinte mellé-
kesen, két formás levélköte-
get nyújtott át, búzakék és
skarlátszínû selyemszalaggal összekötve. A történettel
hosszú ideig képtelen voltam foglalkozni – aztán tíz évvel
késôbb megírtam a regény elsô változatát. Abban a kivé-
teles szerencsében részesültem, hogy késôbb meg is ren-
dezhettem szüleim szerelmének történetét.” 

A regénybôl készült film decembertôl látható lesz a mo-
zikban.

A híres maffiatörténetekbôl, akár a Keresztapából jól
tudjuk: a sziciliai „tiszteletre méltó társaság” számára
fontosak a családi rituálék, s hogy – szó szerint – a legé-
letbevágóbb kérdésekrôl rendszerint esküvôk, keresztelôk,
temetések alkalmával születnek visszavonhatatlan dön-
tések.

Hát lehetne jobban meggyôzni a
másik felet, mint egy csodálatos ebéd
közben? A Golyók és húsgolyók
címû kötet olyan híres esseteket ele-
venít fel az elmúlt 150 évbôl, amikor
egy-egy sziciliai ebéd döntô, máskor
egyenesen végzetes fordulatot jelen-
tett neves személyiségek életében. Ga-
ribaldi, Mussolini, Frank Sinatra
tûnik fel legendás „családfôk” asztalánál, de az olasz kö-
zélet kulcsfigurái, politikusok, rendôrfônökök, papok is
részesülnek a „lefegyverzô” finomságokból. 

Különleges szórakozást kínáló könyv.
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Az ENSZ 1948-as megalakulásakor az Egészségügyi Világszervezet (World  Health Organization)
a következôképpen határozta meg az egészséget: ”Az egészség a teljes testi, lelki és szociális
jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya.”
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.

30

VIGYÁZZUNK AZ EGÉSZSÉGÜNKRE!

Melyeka KAMRAlegjobb
GYÓGYÍTÓ
SZEREI?

Ôseink univerzális csodaszerként te-
kintettek a mustárra: nem csak ízesí-
tésre,  hanem gyógyszerként is használ-
ták a mustármagot. A híres görög
orvos, Dioszkoridész pedig a legkülön-
félébb rendellenességeket kezelte mus-
tárral, például az epilepsziát és a man-
dulagyulladást.

A rómaiak fogfájás ellen rágcsálták a
magokat, a rovarcsípést pedig mustár-
balzsammal kenték be. A leghíresebb
mustáros „orvosság”azonban a mustár-
tapasz, amelyet az orvostudomány
atyja, Hippokratész ideje óta használ-
nak tüdôpanaszok és reuma kezelésére. 

Hatékonyságát bizonyítja, hogy a
gyógyítók világszerte sokféle más be-
tegséget is kezeltek mustártapasszal. 

Melléfogások persze itt is akadtak:
ma már nevetségesnek tûnik például,

hogy a 18. századi Oroszországban az
elmebetegséget is mustártapasszal pró-
bálták gyógyítani.

A gyógynövényekkel foglalkozó szak-
emberek szerint a mustár serkenti a vér-
keringést, s ez az alkalmazás helyén kel-
lemes melegérzetet kelt. A forró vízbe
szórt mustárporral készített lábfürdô
igazi univerzális „orvosság”: a fej ereiben
csökken a vérnyomás, javul a vérkerin-
gés; enyhülhet a fejfájás,kitisztulhat az
eldugult orr, csillapodhat a láz.

A háromféle
mustármag közül a
feketemustár magja
a legcsípôsebb; a fe-
héré sárga színû, ez
a közismert mustár

és a sárga mustárpor alapja. A dijoni
mustár és az egyéb sötétebb színû
mustárok a barna mustár magjából ké-
szülnek.

ÚJ MAGISZTER | Melyek a kamra legjobb gyógyító szerei?
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Bármilyen fajta olajos mag rengeteg
esszenciális zsírsavat, vitamint, ásványi
anyagot, rostot, antioxidánst és növényi
szterolt tartalmaz. Ezeknek az egészséges
vegyületeknek köszönhetô, hogy az ízle-
tes olajos magvak szerepet játszhatnak
egy sor rendellenes egészségi állapot
megelôzésében. Bár a legtöbben való-
színûleg magas energiatartalmú élelmi-
szerként gondolnak az olajos magvakra,
az új tudományos adatok szerint helyük
lehet a fogyókúrás programokban is.

Izraeli régészeti ásatásokon talált le-
letek tanúsága szerint a pisztácia, a ví-
zigesztenye és a vadmandula már héte-
zer éve is szerepelt ôseink étrendjében.
A legrégebbi ismert diómaradványok
Irak területérôl származnak.

Az ókori rómaiak az „istenek elede-
lének” tekintették a diót.

Az Ószövetségben is megemlített
mandula az emberiség legrégebben ter-
mesztett élelmiszernövényeinek egyike.

Fajtánként eltérô a hasznos kálium,
folsav-, E-és B-vitamintartalom az ola-
jos magvakban. 

Két 2009-ben két tanulmány is
megjelent, amelyek meggyôzôen tanú-
sítják, hogy az olajos magvak rendsze-
res fogyasztása kedvezôen hat az egész-
ségre, de amerikai kutatók azt is
hangsúlyozzák, hogy a sótlan magvak
fogyasztása csökkenti az éhségérzetet,
ezzel elôsegíti a kevesebb élelmiszer-be-
vitelt, a fogyást.

Fel kell hívnunk a figyelmet az al-
lergiaveszélyre. Egyes olajos magvak –
elsôsorban a földimogyoró allergiás re-
akciót válthatnak ki. Ez néha enyhe,

viszketô érzést jelent a szájban, máskor
csalánkiütések jelennek meg a bôrön.
Szélsôséges esetben életveszélyes, azon-
nali orvosi segítséget igénylô anafila-
xiás sokk is kialakulhat. 

Aki nem elég óvatos az olajos mag-
vak fogyasztásával, könnyen túllépheti
a szükséges napi energiabevitelt.

Olívaolaj
A táplálkozástudományi szakemberek
oly régóta zengik a mediterrán étrend
dicséretét, könnyû elfelejteni, mennyire
radikálisnak tûnt még a közelmúltban
is az a gondolat, hogy bizonyos fajta zsi-
radékok – például az olajbogyóból hi-
degen sajtolt extraszûz olívaolaj – kife-
jezetten jót tehetnek a szívnek. Ám a
bizonyítékok meggyôzôek voltak: egy,
az 1980-as évek közepén befejezett
hosszú távú, a keringési betegségek gya-
koriságát hét országban vizsgáló kutatás
azt derítette ki, hogy viszonylag ritka a
szívroham azokban az országokban,
ahol az emberek sok olívaolajat fo-
gyasztanak – például Olasz- és Görög-
országban. Azóta számtalan klinikai
vizsgálatot végeztek, amelyek eredmé-
nyei nem sok kétséget hagynak afelôl,
hogy az extraszûz olívaolaj valóban védi
a keringési rendszert.

Az olajfa számára az ideális környe-
zet a meleg és száraz éghajlat. Nem
meglepô tehát, hogy valamelyik medi-
terrán országban készíthettek elôször

olívaolajat: Szíriában, Libanonban, Pa-
lesztinában vagy Izraelben. Az olívaolaj
Szíriában például a Krisztus elôtti
2000-es években ötször annyit ért,
mint a bor.

Spanyol kutatók egy közelmúltban
megjelent tanulmányukban arról szá-
moltak be, hogy az egy éven át ext-
raszûz olívaolajban gazdag, mediterrán
étrenden élô vizsgálati alanyok vérnyo-
mása komoly mértékben csökkent. 

Egy 2009-es spanyol vizsgálat ered-
ményeként  számolnak be a kutatók
arról a több hónapig tartó koleszterin-
szint-vizsgálatról, amelynek során meg-
állapították, a rendszeresen extra szûz
olívaolajat fogyasztóknál jelentôsebben
csökkent a koleszterinszint, mint a ko-
leszterinszint-csökkentô gyógyszereket
szedôknél. 

Mind az íz, mind egészségesség
szempontjából a hidegen sajtolt ext-
raszûz olívaolaj a legjobb, sokkal több
antioxidánat tartalmaz, mint az egyéb
fajták. 

Szûz olívaolajnak az olajbogyóból
préselt olajos nedvet nevezik: ez a ter-
mék finomítatlan. 

Az extraszûz változatoknál legfeljebb
1 százalék lehet a szabad olajsav aránya.
A mesterszakácsok elôszeretettel hasz-
nálják, mivel az extraszûz olívaolaj kí-
nálja a legtöbb ízt és illatot, emellett
enyhén gyümölcsös az íze.

Az ízbeli eltérések a termôhelytôl,
az éghajlattól és az olajfa fajtájától füg-
genek, sôt,  kisebb mértékben a beta-
karítás módjától is.            

ÚJ MAGISZTER | Melyek a kamra legjobb gyógyító szerei?
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Aki csak a báránysült készítésekor veszi
elô a rozmaringot, az nem használja
ki a nagyszerû idegnyugtató, energia-
növelô, sôt, emlékezetjavító növény
 hatásait. A rozmaring (Rosmarinus
 officinalis) erôteljes antioxidáns tulaj-
donságú flavonoidokat tartalmaz: ezek
a vegyületek erôsíthetik az ereket, eny-
híthetik a gyulladásokat..

A rozmaringot már az ókori görögök
is emlékezetjavító hatásúnak tartották,
a diákok,  a vizsgákra készülve rozma-
ringágacskákat tûztek a hajukba. Te-
metések idején a gyászolók rozmaringot
– az emlékezés jelképét – szórtak a
sírba. Évszázadokkal  késôbb Angliá-
ban, a Tudorok korában Sir Thomas
More azt írta, hogy rozmaringot ülte-
tett a kertjébe, mert a növény „az
 emlékezés megszentelt füve”. Még Sha-
kespeare is tudott a rozmaring em léke-
zetre gyakorolt hatásáról, hiszen a
Hamletben a következô szavakat adta
Ophelia szájába: „Itt egy rozmaringszál
az emlékezetre…” 

A rozmaringot régóta használják
kozmetikai célokra is.

A legenda szerint a köszvényben
szenvedô Szent Erzsébetet egy remete

úgy gyógyította meg, hogy rozmaringot
áztatott borszeszben több napig, és ez-
zel a párlattal dörzsölte be a királynô
végtagjait, aki nemcsak meggyógyult,
de meg is szépült tôle.

A szárított rozmaringot megtalál-
hatjuk az élelmiszerboltok fûszerpol-
cain. A piacokon gyakran árusítanak
friss rozmaringot, ültessünk el néhány
tövet a kertbe. Balkonládában is sike-
resen nevelhetô.

Só
Egy embernek naponta maximum 2–5
gramm konyhasóra van szüksége – éle  -
tünk során összesen akár 290 kilo -
grammot elfogyaszthatunk belôle. Szer-
vezetünk a sót, vagyis a nátrium-
kloridot elektrolit – azaz elektromosan
töltött részecskéket tartalmazó folya-
dék – elô állításához használja.

Az elektrolit szabályozza az izmok és
az idegek mûködését, tartja fenn a meg-
felelô vérnyomást – sok más létfontos-
ságú funkciója mellett.

A só már a múltban is nagy hatással
volt ôseink életére.

Több újkôkori település maradvá-
nyait sós források közelében találták
meg; késôbb a sókereskedelem ellenôr-
zése tette lehetôvé az ókori világ három
legnagyobb civilizációjának – Kína,
Egyiptom és Róma – felvirágzását. A ró-
maiak egyik fô útja, a Via  Salaria, azaz
a sóút Rómából az Adriai-tenger part-
jára vezetett, hogy megkönnyítse ennek

a nélkülözhetetlen anyag szállítását. A
római katonák gyakran sóban kapták a
zsoldjukat – innen származik az angol
salary, azaz a fizetés szó is.

A legkorábbi ismert, gyógyszerekkel
foglalkozó könyv, amely csaknem 5000
éve íródott Kínában, a sónak több mint
40 változatát ismertette, s bemutatott
két, a só kinyerésére és átalakítására al-
kalmas eljárást is – ezek egyébként na-
gyon hasonlítanak a ma is alkalmazott
módszerekre.

A só az ókor óta segít az élelmiszerek
tartósításában. A sózott ételek nem csu-
pán tartósabbak voltak, de ki is szárí-
tották a húsokat, a halat, így sokkal
könnyebb volt a  szállítás. Nem meg-
lepô, hogy egy, az élethez biológiailag és
kulturálisan is ennyire szorosan kap-
csolódó anyagot otthoni orvosságként
is sokféleképpen alkalmazták. A sós víz
enyhítheti a dagadt íny fájdalmát, gyó-
gyítja a szájtályogokat. A fogorvosok

szerint az íny irritációja ellen és gyó-
gyulásának gyorsítása érdekében érde-
mes langyos sós vízzel öblögetni. A
megfázással küszködôk évszázadokon
át langyos, enyhén sós vízzel tisztították
meg orrukat a váladéktól. A sós vizes
gargarizálás a torokfájás elleni legis-
mertebb házi kezelés.

A lábgombásodás megfékezésében
is segít a fél liter langyos víz és két teás -
kanál só felhasználásával készített láb-
fürdô, de sós vizes áztatás a makacs szál-
kák kiszedését is megkönnyíti, míg a
testhômérsékletûre melegített sós víz
enyhítheti a fülfájást.
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A gyógyhatás terén nincs különb-
ség különbözô sófajták között, de az
egyszerû konyhasó oldódik föl a leg-
gyorsabban.

A só bizonyos esetekben nagyszerû
házi orvosság, de az ételek  túlsózása árt
az egészségnek! Hazánkban kifejezet-
ten sok konyhasót használunk.

Jóllehet a WHO (Egészségügyi Vi-
lágszervezet) ajánlása alapján az emberi
szervezetnek napi 2 gramm nátriumra
van szüksége (ez 5 gramm konyhasónak
felel meg, ami egy teáskanálnyi adag),
az Országos Élelmezés- és Táplálkozás-
tudományi Intézet (OÉTI) szerint mi,
magyarok ennél jóval többet – napi
15–20 grammot – használunk, ami
igen egészségtelen.

Európa más országaiban ez az érték
kb. napi 9–12 gramm.

A túlzott sófogyasztás hozzájárulhat
a magas vérnyomás kialakulásához – a
kevesebb só szinte mindenkinek az
egészségére válna. Fogyasszunk ritkáb-
ban feldolgozott élelmiszereket, sózzuk
mérsékeltebben ételeinket!

A szegfûszeg (Syzygium aromati-
cum), amely a legtöbb konyhában kéz-
nél van, átmeneti enyhülést adó szer le-
het addig, amíg az ember eljut a
fogorvoshoz; a torokfájást is hatáso-
san csillapíthatja. A fûszer valójában
egy örökzöld fa ki nem nyílt, erede-
tileg rózsaszín virágbimbója. Kézzel
szedik, és addig szárítják, amíg meg-
barnul. A szegfûszeg az indonéziai Mo-
lukki-szigetekrôl (korábban Fûszer-szi-
getek) származik. Úgy tartják, hogy a
kínai udvaroncok már kétszáz évvel
Krisztus elôtt szegfûszeget rágcsáltak,
mielôtt a császárhoz szóltak volna, ne-
hogy kellemetlen szájszagukkal meg-
sértsék az uralkodót.

Más illatos fûszerekhez hasonlóan a
szegfûszeg is a középkorban vált nép-
szerûvé Európában. Elsôsorban az arisz-
tokraták használták, akik különösen ked-

velték, mert erôs aromája elfedte a rosszul
tartósított ételek ízét. Késôbb, ahogy a
szegfûszeg szélesebb körben is elérhetô
lett, a gyógyítók olyan panaszokat or-
vosoltak vele, mint az émelygés, a há-
nyás, az emésztési zavar, a hasmenés, a
fogfájás, a szemölcs és a férgesség. Ni-
cholas Culpeper 17. századi brit gyógy-
füvész szerint a szegfûszeg segíti az
emésztést, megszünteti a hasmenést, és
javítja a látást.

A jelenlegi kutatások szerint a
szegfûszeg gyulladáscsökkentô és anti-
oxidáns tulajdonságainak együttese
egész sor kedvezô egészségi hatást ered-
ményez, a szívbetegség elleni védettség
növelésétôl kezdve az ízületi gyulladás
okozta porc- és csontkárosodások las-
sításáig.

Egyelôre viszont nincsenek tudo-

mányosan igazolt adatok arra vonatko-
zóan, pontosan milyen mennyiségû
szegfûszeget kellene fogyasztani ahhoz,
hogy hatásai érvényesüljenek, a tudo-
mány jelenleg nem sokat tud mondani
a szegfûszeg humán gyógyászati fel-
használásáról. 

Egy 2009-es tanulmány portugál
szerzôi a szegfûszegolajat vizsgálva fe-
dezték föl, hogy a fûszer többféle, az
embert is megfertôzô gomba szaporo-
dását gátolja, további vizsgálatokat sür-
getnek annak érdekében, hogy a
szegfûszegolajat minél hamarabb fel le-
hessen használni gombás fertôzések el-
lenszereként.

A szegfûszegbôl nyerhetô szegfûszeg-
olaj nemcsak fájdalomcsillapítóként ha-
tékony, hanem fertôtlenítôszerként is,
a fogorvosok még ma is alkalmazzák a
gyökércsatorna fertôtlenítésére.

Dohányosok, figyelem!
Azt mondják, hogy a szájba vett

szegfûszeg rágcsálása segít a dohány-
zásról való leszokásban, mivel a nikotin
megmaradó ízét – amely fokozza a do-
hány utáni vágyat – a szegfûszeg pi-
káns zamatával helyettesíti.

Az enyhe zsibbasztó hatás szintén
segíthet a rágyújtási vágy tompításá-
ban. Érdemes kipróbálni, hátha segít!

BASA BENCE
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Kedves Óvodapedagógusok, Tanítók, Tanárok!

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

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

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

A megrendelésrôl a számlát az elsô megküldött lappal együtt postázzuk.

Bankszámlaszámunk: OTP Bank Nyrt. 11708001-20520380

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

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

ELÔFIZETÉS AZ ÚJ MAGISZTERMAGAZINRA

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

A megrendeléssel együtt az elôfizetés díját átutalom.

…………………...................…

…………………………………….
aláírás
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