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Induljunk el Rómába!
Olaszország fôvárosa, a Tiberis partján fekvô, 2,6 millió lakosú Róma az ország legnagyobb és legnépesebb városa. Területébe
ékelve található a Vatikán, a római katolikus egyház központja, a pápa mindenkori székhelye, a világ legkisebb független állama.
A monda szerint Rómát 753-ban a Vesta-papnô, Rea Silvia és Mars isten frigyébôl született ikerpár, Romulus és Remus ala-

pította, akiket nagybátyjuk, féltve hatalmát, bedobatott a Tiberisbe. Az ikerpár a Palatinus hegy lábánál vetôdött partra, ahol
egy anyafarkas táplálta ôket. 
A több mint kétezer éves történelmû Róma a Tiberis bal partjának hét dombjára épült, központja a tengerparttól körülbe-

lül 30 kilométerre fekszik. Ezt a területet az UNESCO a Világörökség részének nyilvánította.     
2007-ben Róma volt a világon a 11. és az Európai Unióban a 3. leglátogatottabb város. Múzeumai és mûemlékei, valamint

a Vatikán múzeumai a világ 50 leglátogatottabb turisztikai célpontja között vannak.
Róma utcaképei az évszázadokkal együtt változtak, a legkülönfélébb stílusirányzatok mutatkoznak a különbözô építmé-

nyeken.
Az ókorban épült a Római Birodalom egyik legfôbb szimbóluma, a Colosseum, a világ legnagyobb amfiteátruma, ahol

az akkori 60 ezer nézô fôként a gladiátorharcok látványában gyönyörködhetett. Ugyanebben az idôszakban épült a Forum
Romanum, az antik város szíve, az ókori Róma fô köztere, a Capitolium és a Palatinus domb közötti tér, amely jelenleg is a
kereskedelmi és politikai világ találkozóhelye.
A reneszánsz építészet egyik csodája a Quirinale-palota, építését a 16. század végén kezdték el, és a 18. század elején fejez-

ték be.  Kezdetben a pápák nyári rezidenciája volt, 1870 és 1944 között királyi palota lett, a köztársaság kikiáltása után pedig
az Olasz Köztársaság elnökének székhelye.
A barokk stílus legjelentôsebb építményei közé tartozik a lenyûgözô méretû szökôkút, a Trevi-kút. A hagyományok szerint

ha háttal a kútnak pénzdarabot dobunk a vízbe, biztosan visszatérünk Rómába, az Örök Városba.
Róma (és azon belül a Vatikán) egyik leghíresebb látnivalója az a lenyûgözô tér és az a csodás kupolával koronázott bazilika,

ahol a katolikus világ szíve dobog. Legalábbis a köztudat szerint a római katolikus egyház legfontosabb temploma a vatikáni Szent
Péter-bazilika. Róma négy pápai bazilikája közül a legfontosabb római katolikus templom valójában a Lateráni Szent Já-
nos-bazilika, a római püspökség katedrálisa, a pápa címtemploma, az ökumenikus anyaegyház, azaz a teljes lakott világ anya-
egyháza, persze ez a tény mit sem von le a Szent Péter-bazilika hírébôl, eleganciájából és lenyûgözô építészeti megoldásaiból. 
Az ókorban a Szent Péter-bazilika helyén egy Caligula császár által építtetett cirkusz állt, ahol a gladiátorjátékok mellett az

üldözött keresztényeket is kivégezték. A legenda szerint Szent Péter is itt halt meg, sírját a 20. század közepén azonosították.
Már az 1. században is emeltek kápolnát a sír fölé, majd késôbb ennek a helyén létesült az elsô bazilika. 
A bazilikát számos kiemelkedô és lenyûgözô szobor, síremlék és oltár díszíti, mégis a leghíresebb alkotás mind közül Michelangelo

Piétàja, az 1498–99-ben készült csodálatos alkotás, amely a keresztrôl levett Jézust gyászoló Máriát ábrázolja.

Összeállította: Palotás Katalin

Rövid sétára invitáljuk olvasóinkat: négy egymást követô magazinunkban Európa
négy nagy fôvárosában, Párizsban, Rómában, Brüsszelben és Londonban sétálunk.

Párizsban már jártunk, most

Capitolium A kép forrása: MatthiasKabel CC BY-SA 3.0, ttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6659111
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AZ ESÉLYRONTÓ SZAKKÉPZÉS

A szakképzésnek számos vitatott és mind a mai napig érdemben át nem gondolt
problémája van. Az elsô és legfontosabb kérdés: milyen szakképesítésre készítse fel
a tanulót az iskolarendszer? A szakképzés hosszú távú fejlesztése az ország gazda-
ság szerkezetére vonatkozó elképzeléshez igazodna, ha ilyen létezne. 

A másik gyakran elhangzó kérdés: hányan kapcsolódjanak be a szakképzésbe
és melyikbe? Természetesen az elôzôkben kifejtettekre tekintettel erre nehéz meg-
adni a választ. A szakképesítés megszerzésére felkészítésnek két rendszere van: az
iskolai rendszerû szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés. Ez a két rend-
szer egymás mellett tevékenykedik, sokszor egymásra tekintet nélkül. Valós tervek
hiányában nem lehet tényleges választ adni arra a felvetésre, hogy adott szakké-
pesítésbôl a következô rövid, közép- vagy hosszú távú idôszakban hány szakem-
berre lesz szükség. Így nincs valóságos, objektív tervezési lehetôség a beiskolázási
számok adminisztratív eljárásban meghatározásához.
Az iskolai rendszerû szakképzés jellemzôje, hogy a változó igényekhez lassab-

ban tud alkalmazkodni, hiszen a pedagógusállomány, a tanterv, tankönyv, az esz-
közök és felszerelések nem cserélhetôk máról holnapra. Elfogadott nézet, misze-
rint az iskolarendszerben nem meghatározott szakképesítésekre kellene a tanulót
felkészíteni, hanem adott szakmacsoport, ágazat legfontosabb közös ismereteire.
Az iskolarendszeren kívüli képzés pedig alkalmas arra, hogy rövid idôszakban fel-
készítsen egy konkrét szakképesítés megszerzésére. 
Lényeges kérdés: hány éves korában kell megválasztania a szülônek gyermeke

életpályáját? Európai trend ezt az idôszakot minél késôbbre kitolni.
További fontos szempont: milyen iskolai elôképzettséggel szerezzen a tanulók

szakképzettséget? 
Az elmúlt több mint negyedszázadbeli többszöri váltás, számos kísérlet bein-

dítása ellenére sem lehet kijelenteni, hogy napjainkra jó, végleges megoldások szü-
lettek. Sôt! A szakképzés 2010 utáni újra és újra beindított átalakítása, a gazdaság
igényeihez látszólagos és erôszakos „hozzáigazítása” nem veszi figyelembe azt a va-
lós tényt, hogy a tudás néhány év alatt, ha nem újítják meg, nem egészítik ki, amor-
tizálódik. A leglényegesebb kulcskompetencia ezért a tanulás elsajátítása, a kez-

Az esélyrontó

SZAKKÉPZÉS

Az új tanév kezdetekor megtartott PEDÓRA értekezlet témái között 

is kiemelt szerepet kapott a szakképzés helyzete iskoláinkban.

Nézzük meg Szüdi János oktatáspolitikus írását errôl a témáról.
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deményezôkészség és vállalkozáskompetencia. Ezért a szak-
képzô iskolák fontos feladata ezeknek a kulcskompetenciák-
nak a kialakítása, a tanulók felkészítése tudásuk folyamatos
karbantartására, megújítására, szükség esetén a pályaváltásra.
Nem véletlen, hogy a fejlett gazdasággal rendelkezô orszá-
gokban a szakképzésben folytatott tanulmányok túllépnek a
közoktatáson, és a felsôoktatás rendszerében fejezôdnek be.
Hazánkban pedig az a kormányfôi hozzáállás az útjelzô, mi-
szerint a „jó szakma felér egy diplomával”.
A közoktatás rendszerében a szakképzés megkezdésére ti-

zenhat éves kor után kerülhetett sor. A szakképzésben két is-
kolatípus, a szakiskola és a szakközépiskola vesz részt. A
szakiskola végzi azoknak a felkészítését, akik nem fejezték be
az általános iskolát, illetve a nyolcadik évfolyam befejezésé-
hez kötött szakképzést kívánnak szerezni. A szakiskola a ki-
lencedik–tizedik évfolyamán közismereti tananyagból ké-
szíti fel a tanulót, kiegészítve azokat a szakképzést megalapozó
ismeretekkel. Így lehetôsége van a tanulónak arra, hogy is-
kolát, szakképesítést váltson. A szakmai bizonyítvány meg-
szerzése után pedig bekapcsolódhat az érettségire felkészítésbe
a tizenegyedik évfolyamon. A szakképzésben részt vevô má-
sik iskolatípus a szakközépiskola, amelynek kilenc–tizenket-
tedik évfolyamain az érettségire felkészítés, valamint a szak-
képzésbe bekapcsolódást elôsegítô szakmai és gyakorlati
ismeretek átadása folyik. A tanuló a gimnáziumi érettségivel
azonos értékû érettségi bizonyítványt szerez. 
2013-ban a szakiskolai felkészítés változik meg. Az álta-

lános iskola után kezdôdik a szakképzés. A gyakorlati kép-
zés válik hangsúlyossá. A közismereti tananyag oktatására,
az említett kulcskompetenciák fejlesztésére nincs idô. 2016.
szeptember 1-jétôl a szakközépiskola lép a szakiskola he-
lyébe lép. Az új szakiskolában is az általános iskola után kez-
dôdik a hároméves szakképzés. A rendelkezésre álló idô
minimális hányadát fordítják közismereti tananyagok is-
mereteinek átadására, az „önképzéshez” szükséges kulcs-
kompetenciák fejlesztésére. A felkészítés nem biztosíték
arra, hogy az iskolából kilépô tanuló alkalmas és képes tu-
dásának folyamatos fejlesztésére, bôvítésére. Ezért hangzik
el kritikaként, hogy a tanuló „egyszer használatos” szakké-
pesítést szerez.  A szakképzés lényegében a gazdaságnak
biztosít olcsó munkaerôt. A szakmai vizsga letétele után to-
vábbi két évfolyamon felkészülhet a tanuló az érettségi
vizsgára. Jogos kérdés: eleget tud-e tenni az érettségi vizsga
követelményeinek az, aki három év „kihagyás után”, két év
alatt készül fel az érettségire? A régi típusú szakközépisko-
lát felváltó szakgimnázium az érettségivel együtt szakképe-
sítést is ad a tanulónak. Ezért a felkészítéshez rendelkezésre
álló idôkeret jelentôs részét lefoglalja a szakképzéshez kö-
tôdô elméleti és gyakorlati tananyag átadásának ideje. A
szakgimnáziumban ennek következtében szakirányú felsô-
fokú iskolai továbbtanulásra lehet felkészülni. Az ebben az
iskolatípusban érettségizô tanuló felsôoktatásba bekapcso-
lódásának esélyei nem azonosak a gimnáziumi tanulmányok
után érettségit szerzô tanulóéval. 
A szakképzés 2010 utáni átalakítása lényegében minden

felvetett kérdést „eldöntött”. A szakképzésbe az általános is-

kola után lehet bekapcsolódni. A szülô kénytelen gyermeke
tizennégy éves korában dönteni az életpálya megválasztásá-
ról. A pályakorrekcióra kevés az esély. Az állam dönti el, mi-
lyen szakmát lehet választani. A kormány évente rendeletben
határozza meg a szakképzésbe felvehetô, az állam által fi-
nanszírozott tanulói létszámot, és azt is, hogy ebbôl a lét-
számból az egyes iskolafenntartóknak mennyi jut. A kormány
a fôvárosi, megyei fejlesztési és képzési bizottságok javaslata
alapján dönt. A bizottságok a gazdaság igényei, a munkae-
rôpiaci kereslet adatai, valamint az országos, regionális, fô-
városi és megyei beiskolázás figyelembevételével tesznek ja-
vaslatot a szakképzés fôvárosi, megyei szükségleteire. Az
ingyenes oktatásban részvétel csak a kormányrendeletben
meghatározott – az állam által támogatott – megyénként, a
fôvárosban eltérô szakképesítésekre vonatkozik. Ez a megol-
dás azt feltételezi, hogy középtávon meg lehet jósolni a mun-
kaerôpiaci igényeket. Ez a megoldás arra kényszeríti az isko-
lafenntartókat és az iskolákat, hogy évente igazodjanak a
kormány döntéseihez. 
Az állami szakképzés intézményeit 2015. július 1-jé-

vel kiemelték a köznevelés rendszerébôl, és egy má-
sik intézményrendszerbe, úgynevezett szak-
képzési centrumokba helyezték át. A
kevesebb mint ötven szakképzési cent-
rum részévé vált a több mint eze-
regyszáz szakképzô iskola. 
Az állami intézményfenntar-

tásban lévô iskolák az ingyenes
felkészülésre jogosító, álla-
milag támogatott létszá-
melosztásnál kiemelt fi-
gyelmet kapnak. Jól
látható állami törekvés
a nem állami fenntar-
tásban mûködô szak-
képzô intézmények
felszámolása. 
Ma még nem is-

meretes, miképpen
alakul a szakgimnázi-
umi és a szakiskolai ta-
nulók aránya. Az tény,
hogy az érettségit is
nyújtó szakközépisko-
lák nagy népszerûségnek
örvendenek. Az a kor-
mányzati törekvés látszik
megvalósulni, hogy minél
kevesebben érettségizzenek és
minél többen már az általános
iskola után kapcsolódjanak be a
szakközépiskolai felkészítésbe.

A szakképzésben részt vevô intézmények
átalakítására vonatkozó elôírások 2015-ben
törvényben jelentek meg. Ez a törvény alakította

ÚJ MAGISZTER | Szüdi János oktatáspolitikus írása
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át a szakközépiskolát szakgimnáziummá, a szakiskolát szak-
középiskolává, adott új feladatot a szakiskolának és a kész-
ségfejlesztô speciális szakiskolának. Mielôtt azonban e ren-
delkezések hatályba léptek volna, az Országgyûlés ismét
„hozzányúlt” a rendszerhez, és további „finomításokat” haj-
tott végre az ellátórendszeren. Megkezdi mûködését a szak-
gimnázium, az új típusú szakközépiskola, az új típusú szak-
iskola. A 2015. évi törvény azonban szakiskoláról és
készségfejlesztô speciális szakiskoláról, az új elôírások pedig
szakiskoláról és készségfejlesztô iskoláról rendelkezett. A lé-
nyeges különbség az eredeti 2015. évi módosításhoz képest
az, hogy míg a szakiskola és a készségfejlesztô speciális szak-
iskola szakképzô iskolának és középfokú iskolának minôsült,
addig az új törvényszöveg a készségfejlesztô iskolát nem so-
rolja be a szakképzô iskolák közé. Ez pedig alapvetôen meg-
változtatja az ott tanulók helyzetét.
A szakiskola a korábbi rendelkezések szerint a többi ta-

nulóval sajátos nevelési igénye miatt
együtt haladásra képtelen

tanulókat készíti fel

szakmai vizsgára, és nyújt részükre a munkába álláshoz és élet-
kezdéshez szükséges ismereteket. 
A készségfejlesztô speciális szakiskola a korábbi elôírások

alapján a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére
biztosítja az életkezdéshez felkészülést, a munkába állást le-
hetôvé tevô, egyszerû betanulást igénylô munkafolyamatok
elsajátítását. 

Az új rendelkezések 
különválasztják 
a két iskolatípust. 
A szakiskola szakmai vizsgára készíti fel a tanulót. Az Orszá-
gos Képzési Jegyzék határozza meg, hogy milyen szak ké -
pesítésre felkészítés folyhat ebben az iskolatípusban. 
A felkészítés a szakképzési kerettanterv vagy a speciális ke-

rettanterv szerint folyik. A szakiskolában közismereti oktatás
is van, a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti
kerettanterv alapján. A speciális kerettanterv határozza meg
a szakiskolai évfolyamok számát. 
A szakiskolai képzés kilencedik évfolyamán a szakmai

gyakorlati képzést a szakképzô iskolában vagy a szakképzô is-
kolán kívül, a gyakorlati képzés folytatására jogosult más szer-
vezet tanmûhelyében lehet megszervezni. 

A készségfejlesztô speciális szakiskolát az új rendelkezé-
sek megszüntették, feladatait átvette a készségfejlesztô iskola.
A készségfejlesztô iskola a középsúlyos értelmi fogyaté-
kosok részére biztosítja az életkezdéshez felkészülést, a
munkába állást lehetôvé tevô, egyszerû betanulást
igénylô munkafolyamatok ellátását. így egyrészt ki-
bôvíti az iskola által fogadható tanulói kört a kö-
zépsúlyos értelmi fogyatékosokon kívül az enyhe
értelmi fogyatékosokra, másrészt a középsúlyos
értelmi fogyatékosoknál szûkíti a feladatellátás
lehetôségét, mivel részükre nem nyújtja a mun-
kába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismere-
tek elsajátításának a lehetôségét.
Az új rendelkezések szerint a készségfejlesztô is-

kolának négy évfolyama van, ebbôl kettô a közis-
mereti képzés megszerzését teszi lehetôvé, kettô pe-
dig az életkezdésre felkészülést.  Ez a két évfolyam
a törvény új szóhasználata szerint nem szakképzési,
hanem gyakorlati évfolyam. Nem szakképzô isko-
laként mûködik, ezért a tanulókra nem vonatkoznak
azok a rendelkezések, amelyek a gyakorlati oktatás sza-
bályait, például a tanulói juttatásokat, a ruházat, a tisz-
tálkodási eszközök, az étkezés biztosítását rögzítik. 
A készségfejlesztô iskolában a felnôttoktatás is meg-

szervezhetô a nappali oktatás munkarendje szerint azok
részére, akik nem fejezték be, nem végezték el a két gyakor -
lati évfolyamot. 
A készségfejlesztô szakiskolai felkészítésnél gondot okoz-

hat, hogy ez az iskolatípus nem szerepel a szakképzésrôl szó -
ló törvény rendelkezései között.
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Az Oltalom Karitatív Egyesület részvételével megvalósuló ReWIND címû projekt 
(„Rehabilitation Way in New Directions” – projektazonosító:

JUST/2014/JDRU/AG/DRUG/4000006629) partnerszervezeteinek képviselôi 
az olaszországi projektindító megbeszélés után második alkalommal ültek össze, 

ezúttal Magyarországon. Az Európai Unió JUSTICE programja finanszírozza a szakmai 
munkát az olasz Eughenia Società Cooperativa Sociale szervezet koordinációjával. 

A budapesti partnertalálkozón ismertették az országjelentéseket, kiemelve a jó gyakorlatokat. 
A partnerség már eddig létrehozott egy többnyelvû saját honlapot: 

http://hu.rewind-project.org/, amely egy linkkel kapcsolódik a www.oltalom.hu honlaphoz is. 

DROGREHABILITÁCIÓS
szakemberek Budapesten

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

A ReWIND projekt partnersége a 2016. júniusi budapesti partnertalálkozón

A ReWIND projekt keretében sorra kerülô második partnertalálkozót az Oltalom Karitatív Egyesület szervezte Budapesten
2016. június 13–14-én. 
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A partnertalálkozó agendáján ki-
emelt helyet foglalt el a partner-
országok kutatási eredményei-
nek bemutatása.  A többlépcsôs
kutatás projektbeli jelentôsége
abban rejlik, hogy a kutatás so-
rán feltárt eredmények a tervek
szerint mintegy megalapozzák a
rehabilitációs és reintegrációs
szolgáltatások késôbbi megalko-
tását.
A fellelhetô drog vonatko-

zású, jogi, szakpolitikai for -
rásokból származó nemzeti be-
számolók mellett a partneror-
szágok mindegyike ismertette
azokat a drogrehabilitáció te-
rületén megvalósult jó gya-
korlatokat, amelyek a projekt
célcsoportját képezô fiatal
droghasználók integrációját
szolgálják. 

Az egyes partnerek há-
rom–öt olyan jó gyakorlatot, 
prog-ramot, projektet és akciót
gyûjtöttek össze, amelyek elér-
ték a céljukat, és kisebb változtatások-
kal átvihetôk egyik helyrôl a másikra. A 
ReWIND projekt esetében ez konkré-
tan azt jelenti, hogy a jó gyakorlatok re-
ferenciaként jelölik ki a fiatal droghasz-
nálókkal végzendô munka új modelljei
megalkotásának elsô lépéseit. 

A teljesség igénye nélkül a partnerek
által jónak ítélt jó gyakorlatok körébôl
kiemelt egy-egy jó gyakorlatot megosz-
tunk az olvasóval.

Az osztrák jó gyakorlat (Abraka-
dabra) ötletgazdája, a Caritas Innsb-
ruck, droghasználó fiatalok munkaerô-
piaci visszailleszkedését támogatja. Az
Abrakadabra egy olyan nappali köz-
pont, amelyben munkát és szociális tá-
mogatást kapnak a kliensek. Az egyéni
és csoportos szociális tanácsadás mellett
nagy hangsúlyt helyeznek az egészsé-
ges táplálkozásra (pl.: fôzôkurzusokat
tartanak) és a rekreációra is. Az ered-
mények alapján a nappali központ által
képviselt elfogadó attitûd, a nyújtott
munkalehetôségek, a strukturált hét-
köznapok és a releváns szociális szol-
gáltatókkal létesített kapcsolat révén a

kliensek döntô többsége helyzetében
javulás tapasztalható.

A görög jó gyakorlat egy olyan terá-
piás programról (KETHEA) szól,
amely fiatal drogfüggôknek és hozzá-
tartozóiknak nyújt térítésmentes,
komplex terápiás szolgáltatást (szerrôl
leszokás, oktatás és társadalmi rehabili-
táció): szakképzés mellett, az alternatív
terápiás közösségen belül hangszeres
foglalkozások, organikus kertek kínál-
nak tartalmas elfoglaltságot.

Az olasz jó gyakorlat olyan fiatalkorú
droghasználók társadalmi visszailleszke-
dését támogatja, akik próbaidôre lettek
bocsátva. Az állami támogatású oktatási
projekt önkéntességet, oktatási tevé-
kenységeket, pszichológiai támogatást és
többféle terápiát foglal magában. Jogilag
a magyarországi elterelés intézményére
hasonlító olasz gyakorlat hatékonyságát
mutatja, hogy 2014-ben a próbaidôre
bocsátott fiatalkorúak négyötöde sikere-
sen teljesítette a programot.

A portugál „Én és mások” jó gyakor-
latot a Nemzeti Egészségügyi Rendszer fi-

nanszírozza. A módszer a
12–18 éves kor csoport kü-
lönbözô pszichoaktív anya-
gokkal kapcsolatos prob -
lémáinak kezelésére fejlesz-
tették ki. Az egyénileg és
csoportban is használható
hétalkalmas tréning tar-
talma többek között kap-
csolódik a kamaszkorhoz, a
generációk közötti kapcso-
latokhoz, a családi lojalitás-
hoz, a szexualitáshoz és a
támogató baráti körhöz. A
tréning eredményeként tart-
 ják számon a részt vevô fia-
talok idôgazdálkodásában,
érzel mi kontrolljában és
csoportvezetôi képességei-
ben bekövetkezô pozitív
változásokat. 

A román jó gyakorlat
ötletgazdája és támogatója a
Nemzeti Drogellenes Ügy -
nök ség. A jó gyakorlat egy
érzékenyítô- és információs

kampány formájában valósult meg,
amely egyrészt a drogfogyasztásban érin-
tett fiatalokat, másrészt pedig a közösség
egészét célozta, a droghasználókkal kap-
csolatos stigmák csökkentése érdekében.

A spanyol partner tolmácsolásában
hallhattunk többek között egy olyan
civil kezdeményezésrôl, amely használ-
táru-üzletet (Rastro Retro) mûködtet,
és droghasználó fiatalokat alkalmaz gya-
kornokként használt bútorok ösz-
szegyûjtésére, felújítására és eladására.
Egyrészt hasznos tevékenységet kínál-
nak a droghasználatról leszokó fiata-
loknak, másrészt pedig lehetôséget
nyújtanak olyan szakmák elsajátítására,
amelyek segítik a késôbbiekben a fiata-
lok közösségbe visszailleszkedését. 

A hazai jó gyakorlatok közül a Meg-
álló Csoporthoz köthetô, droghasználó
fiatalok számára nyújtott oktatási prog-
ramot emeljük ki, már csak azért is,
mert a ReWIND partnerség szakmai
látogatás keretében a Megálló Csoport
reintegrációs és közösségi házát kereste
fel szakmai látogatás keretében a buda-
pesti partnertalálkozón. 

PÁLYÁZATI HÍREK
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Az osztrák partner ismerteti az ausztriai jó gyakorlatokat 

a budapesti partnertalálkozón
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A Megálló Csoport speciális okta-
tási programja a 16–27 éves drog-
problémákkal küzdô, a formális okta-
tásból kiesett korosztálynak nyújt
alacsony küszöbû, térítésmentes szol-

gáltatást. A Megállóban személyre sza-
bott tanítási/tanulási módszert alkal-
maznak, és nagy hangsúlyt helyeznek
kompetencia- és személyiségfejlesztésre
is. A reintegrációs ház hétköznap reg-

gel 9 és délután 5 óra között lehetô -
séget biztosít a fiataloknak az idô tu-
datosan strukturált eltöltésére: dél -
elôttönként a klasszikus tantárgyak
ta     nítása/tanulása folyik (a középiskola
befejezése, illetve az érettségi megszer-
zése a cél), délutánonként pedig egyéb
fejlesztô és rekreációs tevékenységekre
nyílik lehetôség (jóga, önsegítô cso-
portok, filmklub, kreatív csoport, szín-
házterápia). 
A program általános célja az, hogy a

fiatalok felhagyjanak a droghasználattal
és növeljék munkavállalási/továbbta-
nulási esélyeiket.

A ReWIND-partnerség elôtt álló
közeljövô feladata a kutatási tapasz-
talatok, a jó gyakorlatok nyomán
megalkotni azokat a fiatal droghasz-
nálók támogatására szolgáló rehabili-
tációs modelleket, amelyek a hozzá-
tartozók bevonásával hatékonyan
segíthetik a fiatalok közösségbe visz-
szailleszkedését. 

ZATYKÓ JUDIT, DR. SZALAY ANDRÁS

AZ OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET

MUNKATÁRSAI

PÁLYÁZATI HÍREK

ÚJ MAGISZTER | Rehabilitáció új utakon8

Szakmai látogatás a Megálló Csoport reintegrációs és közösségi házában 

a ReWIND budapesti partnertalálkozó keretében

A Megálló Csoport közösségi tereinek színes falai az ide járó fiatalok kreativitását dicsérik
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Aktualitások,  
programjaink

A Bayer Zsolt állami elismerése ellen tiltakozók között voltak,
akik nem küldték vissza Áder Jánosnak a kitüntetéseiket, hanem
felajánlották karitatív célokra.
Az eredeti elképzelés szerint az árverésre a Pozsonyi Pikniken

került volna sor, de a szervezôk nem kértek a politikai felhan-
goktól kétségkívül nem mentes eseménybôl. Így került az átve-
rés a Wesley János Lelkészképzô Fôiskolára, ahol összesen 16 lo-
vagkeresztet és más érdemrendet árvereztek el. A ceremóniamester
Galkó Balázs színmûvész volt. 
A szép számú közönség elôtt Galkó Balázs két licitálás között

hol versekkel, hol humoros rögtönzésekkel szórakoztatta az egy-
begyûlteket.
A licit ötvenezer forintról indult, tekintet nélkül arra, hogy

ki és milyen típusú kitüntetést dobott be a közösbe. A legtöbb
felajánló személyesen is eljött: Haraszti Miklós például (akit a ki-
váló ötlet gazdájának tartottak, de bevallotta, az ötlet nem tôle,
hanem a feleségétôl jött), Hodosán Róza, a rendszerváltás egyik
SZDSZ-es politikusa, Szász János filmrendezô, Kaltenbach Jenô
egykori kisebbségi ombudsman, aki azzal, hogy elsôként mon-
dott le állami érdemrendjérôl, elindította a tiltakozási hullámot. 
Iványi Gábor három állami kitüntetését ajánlotta fel, mind

a hármat más köztársasági elnöktôl kapta: Göncz Árpádtól,
Mádl Ferenctôl és Sólyom Lászlótól. A legtöbbet, 400 ezer fo-
rintot az a tisztikereszt ért meg a licitálóknak, amelyet még
Göncz Árpád adott Iványi Gábornak. Két férfi csupán azért fizetett Iványi Gábornak egy másik, Mádl Ferenctôl kapott ki-
tüntetéséért, hogy tiszteletük jeléért azonnal visszaszármaztassák azt az eredeti tulajdonosnak.
Polgár András, az általa létrehozott alapítványról is ismert karitatív üzletember úgy találta, az árverés remek alkalom, hogy

felhívja a figyelmet arra, jó célokra sosem lehet eleget adományozni. Mielôtt az általa felajánlott kitüntetés elkelt volna 100
ezerért, ô már 155 ezer forintot fizetett Kaltenbach Jenô érdemrendjéért. 
Az árverés egyik furcsasága volt, hogy Bitó László író 200 ezer forintért megszerezte Macskássy Izolda képzômûvész lo-

vagkeresztjét, amelyet utána rögtön árverésre bocsátott. Második körben 85 ezer forintért kelt el.
Galkó Balázs elmondta, hogy saját kitüntetését azért nem bocsátotta árverésre, mert két évvel ezelôtt a gyereke a villany-

vasútján játszott vele, és azóta nem látta, fogalma sincs, hová lett.
A 16 felajánlott tárgyért a licitálók 2 millió 510 ezer forintot fizettek, az összeg valószínûleg több, mint amennyi az ere-

deti helyszínen lett volna. Ennyi pénzbôl egész pontosan 502 pár cipôt lehet venni a hátrányos helyzetû gyerekeknek.
„Kutyabôreinkbôl cipôt varratni gyerekeknek nagyszerû dolog” – értékelte az eseményt Iványi Gábor.        CZENE GÁBOR

2016. szeptember

Árverés a Dankó utcában: lovagkeresztek kalapács alatt
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Magyarországon 2007 óta ismertek a nyilvánosság elôtt is a bot-
latókövek, miután Berger Ágnes, a Német Szövetségi Kulturális
Alapítvány német–magyar kulturális együttmûködést elôsegítô
Bipolar programjának finanszírozásában, a 2B Galéria és a
Kölni NS Dokumentationzentrum együttmûködésével elin-
dította az Emlékezô macskakövek címû magyarországi akciót.
Akkoriban még így nevezték a valóban macskakô nagyságú és
méretû réz emléktáblákat, amelyek a járdába süllyesztve emlé-
keztetnek a holokauszt során elhurcolt és meggyilkolt áldoza-
tokra. A projekt keretén belül abban az évben mintegy 60 kö-
vet helyeztek el Budapesten és vidéken (Szegeden, Szolnokon,
Pécsen, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Nagykôrösön, Kis-
kunhalason, Makón, Újfehértón, Mátészalkán, Kisvárdán, Ba-
latonfüreden és Nagykanizsán) az áldozatok utolsó szabadon
választott lakhelyének bejárata elôtt. A következô években kö-
vette ôket Szentes, Magyarmecske, Celldömölk, Sopron, Bé-
késcsaba, az idén Abony és Gyôr, valamint három nagy észak-,
illetve kelet-magyarországi megyeszékhely, Miskolc, Nyíregy-
háza és Debrecen. Ezzel nemcsak hazánk, hanem szûkebb pát-
riánk, Debrecen is hozzájárul a világ legmonumentálisabb
 „decentralizált holokauszt-emlékmûvének” folyamatos növe -
kedéséhez, amely – mint egy hatalmas közös eleven emlékezet
– behálózza Európát az emlékezés köveivel.
A kollektív holokausztemlékezet egyre növekvô em-

lékmûvének megálmodója Günther Demnig német kép-
zômûvész és mûvészetpedagógus. A mûvész immár 20 éve
minden évben végigtérdepli Európát, miközben saját kezûleg
helyezi el azt az évi több száz követ, amelyet a különbözô eu-
rópai színhelyeken emlékezni kívánó hozzátartozók vagy civil
közösségek és intézmények kérésére megalkot. Munkatársa,
Michael Friedrichs-Friedlander szobrász szintén kézzel vés
minden betût a rézbe. A koncepció lényege, hogy elkerülvén
a tömeges kôletételeket és megemlékezéseket, egyesével emlé-
keztessen minden névre, minden sorsra, fejet hajtva minden
egyes áldozat elôtt. Az individuumra helyezi a hangsúlyt, mi-
szerint egy kô – egy név – egy ember, ezzel ellensúlyozva a tö-
meges megsemmisítés náci elméletét és gyakorlatát.
2016-ra Európa 22 országában több mint 1600 települé-

sen (ebbôl mintegy 1100 Németországban van) immár több
mint 56 000 botlatókô és 15 botlatóküszöb állít emléket a
nemzetiszocializmus áldozatainak, az üldözött, lakhelyükrôl el-
hurcolt s koncentrációs táborokban, munkaszolgálat során
vagy erôltetett menetben meggyilkolt zsidóknak, romáknak,
ellenállási mozgalmak tagjainak és keresztény ellenzékieknek,
Jehova Tanúinak, homoszexuálisoknak és fogyatékkal élôknek.
Debrecenben 2016-ig nem volt egyetlen botlatókô sem. A

helyzet megváltoztatására elôször Jana Walter, a debreceni
egyetemen oktató német lektornô tett kísérletet 2015-ben,

amikor azt tapasztalta, hogy hallgatói közül so-
kan nem ismerik a holokauszt történetét. Nem
tudják, hogy Debrecenbôl a nácik több mint
6000 zsidót hurcoltak el Auschwitz-Birkenau -
ba s hogy a vészkorszaknak 5710 debreceni
zsidó esett áldozatául. Miután a város nyilvá-
nos terein nem emlékezteti semmi a debrece-
nieket az elhurcolásokra, s így a holokauszt
nem része a város mindennapi emlékezetének,
úgy döntött, hogy egy botlatókövet létesít a vá-
rosban. A Germanisztikai Intézet támogatásá-
val keresett olyan hozzátartozót, aki szívesen ál-
lítana emléket szeretteinek. Az intézet a
Debreceni Német Kulturális Fórummal
együttmûködve több alkalommal szervezett
beszélgetést a holokauszt-túlélô Fahidi Éva író-
val A dolgok lelke címû könyvérôl. A nagy-
polgári debreceni zsidó családba született Éva
18 éves volt, amikor 1944 júniusának végén

AKIKRÔL A KÖVEK
BESZÉLNEK
Botlatókövek Debrecenben

A Fuchs-család botlatókövei

A kép forrása: Fotó: Pénzes László http://www.hajdupress.hu
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családjával együtt marhavagonokban
Auschwitzba deportálták. A „szelekció”
során édesanyját, húgát s több közeli
rokonát gázkamrába küldték, apja is a
koncentrációs táborban halt meg. A kö-
zel ötvenfôs, kiterjedt családból egyedül
Fahidi Éva élte túl a vészkorszakot.
A választás a 11 évesen meggyilkolt

Fahidi Gilikére és a 6 hónaposan meg-
gyilkolt Fuchs Ferikére esett, az ô em-
  lékükre állít követ Jana Walter és a deb  -
 receni Német Kulturális Fórum. A Ma-
gyarországi Evangéliumi Testvérközösség
pedig melléjük helyezi Éva édesanyjának,
Fahidi Dezsônének az emlékkövét.
A kezdeményezés hírére több civil tá-

mogató, debreceni áldozatok családtagjai,
leszármazottai is csatlakoztak a projekthez. 
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület,

hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához,
elsôsorban olyan áldozatok emlékére lé-
tesít köveket, akiknek nincsenek leszár-
mazottai, és akikrôl már valószínûleg
senki sem emlékezne meg a botlatókô ta-
núsága nélkül. 2016-ban 16 követ állí-
tottak debreceni helyszíneken.
Ezzel 28-ra nôtt a debreceni emlék-

kövek listája, és remélhetôleg ez csak a
kezdet. Várhatóan további intézmények,
valamint civil kérelmezôk és támogatók
csatlakoznak majd a kezdeményezéshez,
lehetôvé téve a projekt folytatását. En-
nek érdekében a Debreceni Egyetem
Germanisztikai Intézete és a Debreceni
Német Kulturális Fórum kísérô rendez-
vényekkel várja a város polgárait a tanév
folyamán. Kiállítás, workshop, konfe-
rencia, hangverseny, botlatókô-tisztítás,
múzeumpedagógiai foglalkozás segít ab-
ban, hogy tápláljuk a kollektív emléke-
zetet és ne felejtsük el azokat, akikrôl a
kövek beszélnek.

DR. IVÁNYI ZSUZSANNA 

egyetemi docens, Debreceni Egyetem, 

Germanisztikai Intézet, intézet igazgató

Forrás: Akikrôl a kövek beszélnek, a Deb-
receni Német Kulturális Fórum interdisz-
ciplináris kiadványa, 2016
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/notes/botla

Ezúton is köszönetet mondunk a Magyar-
országi Evangéliumi Testvérközösségnek
(dr. Iványi Gábor) és a MET Méltóság Napja
Templomnak (Iványi Miklós), a projekt meg-
valósításában a kövek finanszírozásában
nyújtott segítségükért.

Újra itt vagyunk, új nevünkön 
a Wesley János Óvoda, Általános

Iskola, Szakközépiskola, 
Szakgimnázium és Gimnázium 

tanárai és diákjai!

Megkezdôdött a tanév, tele újdonságokkal. 

Iskolánkban az idei tanévben bevezettük az emelt szintû informati-
kaoktatást, azzal a céllal, hogy új lehetôséget biztosítsunk diákja-
inknak. Meggyôzôdésem, hogy a 21. században nélkülözhetetlen az
informatika, ez a felemelkedés egyik fontos eleme. Emellett áttér-
tünk az egész napos oktatásra, ez a reggeli után, 8.20-kor kezdôdik,
és hétfôtôl csütörtökig 15.20-ig, pénteken 13.30-ig tart. A tanítás szi-
gorú rendjét lazítják az önálló foglalkozások, illetve az egyórás ebé-
didô. A tanítást követôen a gyerekek választhatnak a sok-sok sza-
badidôs program közül, van pl. tolerancia foglalkozás, moziklub,
görkorcsolya, foci, diákvállalkozás, teaház, gyermekjogok az UNI-
CEF tolmácsolásában, cigánytánctanulás, kézmûves foglalkozás,
agyagozás, rajzkör.

A gyerekek az iskolában hétköznaponként több idôt töltenek, mint
otthon, ezért munkatársaimmal együtt fontosnak tartom, hogy a
második otthonukban, az iskolában biztonságban és jól érezzék ma-
gukat.

A számítástechnika, mint újdonság megkönnyíti a mindennapok
munkavégzését, igaz ugyan, hogy most még fôként a készségeket sa-
játítjuk el, és ezekbe bele kell tanulnunk. Fontos eredményünk, hogy
elkezdtük használni az e-naplót. Ebben és az informatikaoktatásban
is Tevan Ildikó segíti a munkát.

Egy tavalyi pályázat keretében 13 diákunk táborozhatott a Balaton
partján, kihasználva az indián nyár legszebb napjait. 

Remélem, az idei tanév is sok újat hoz a gyerekek életében, és a ta-
nulás mellett érdekes programokban is gazdag évnek nézünk elébe.

Budapest, 2016. október 3.

LÓNYAI ZSUZSANNA

IGAZGATÓ

KÍVÁNCSIAK VAGYUNK 
OLVASÓINK VÉLEMÉNYÉRE!
Észrevételeiket, véleményüket, gondolataikat várjuk

akár e-mailen palotas.katalin1@gmail.com 
akár postai úton1086 Budapest, Dankó utca 11.
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Tavaszi magazinunkban ismertettük
meg olvasóinkat a spanyol diplomata,
Ángel Sanz Briz embermentô tevé-
kenységével. 
Elismerése hosszú éveket váratott

magára, míg végül 1966-ban a jeruzsá-
lemi Jad Vasem Intézettôl megkapta a
Világ Igaza címet az az ember, aki Bu-
dapest „angyalaként” mintegy 5000 zsi-
dót mentett meg a biztos haláltól.
A  Magyar Nemzet 2016 október

14-i híre szerint újabb tûzfal újult meg
az Erzsébetvárosban: Okuda San Mi-
guel spanyol grafittimûvész készített a
spanyol nagykövetség kezdeményezé-
sére a VII. kerületben, egy romos ház-
falra falfestményt Ángel Sanz Brizrôl,
akirôl egy évvel ezelôtt utcát is elne-
veztek Óbudán. A grafitti átadásának
idôpontját az izraeli intézet által odaí-
télt elismerô cím ötvenedik évforduló-
jára idôzítették. 

A Kutatók éjszakája programsorozatot szeptember 30-án rendezték
meg a Wesley János Lelkészképzô Fôiskolán.

A különbözô szakok – a szociális munka, a pedagógia, a környezettan, a teológia – tanárai és hall-
gatói elôadásokat tartottak, kiállításokat mutattak be, kerekasztal-beszélgetéseket rendeztek.

Dr. Iványi Gábor rektor megnyitója után a kerekasztal-megbeszélések során a menekültügyrôl, il-
letve a menekültválságról folyt az eszmecsere, de nagy érdeklôdés kísérte a Bánlaky Pál és Donkó
Erzsébet: Élet a szociális munkásképzés után témában rendezett beszámolót a volt diákokkal, a dip-
loma megszerzése utáni helyzetrôl.

A Természet – Ember – Fenntarthatóság fotókiállítás, A használati tárgyak a múltból kiállítás, az
Oltalom Mûvészkör A mûvészet láthatóvá tesz kiállítása is sok látogatót érdekelt. 

Bakos Bettina és Kapitány Éva a városlakó állatok és emberek viszonyának változásával azt mu-
tatta be, hogy okoz ez zavarokat a város fejlôdésében.  

Nagy Péter Tibor új megvilágításban szólt elôadásában, Migránsok a reputációs elitben címmel
a migrációs kérdésrôl.

A elôadások és rendezvények nagy sikert arattak. 

Budapest angyala Erzsébetvárosban, a tûzfalon

Fotó: Horváth Dániel
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szociotáborban
Márokpapiban

Ballag az ember, a falu megismerésére törekvô ember a falu fôutcáján estefelé.
Nincs még késô, a lefekvés ideje még odébb, de sötétedik már. Csakhogy, ál-
lapítja meg furcsálkodva a ballagó ember, világító ablakszem alig-alig. Több-
nyire sötétek az ablakok, a házakban-udvarokban életnek más jele sem igen
láttatik. Hosszú perceken át ballag az ember – nem osonkodva, nem is egye-
dül, beszélgetô társakkal ballag – anélkül, hogy egyetlen szorgos házôrzô eb
is megugatná. Porták sora ember-mozgás nélkül, fény nélkül, kutya nélkül.
Másnap délelôtt, késô délelôtt, bár már iskolaszünet van, az udvarokon

vagy az árokszélen vagy bárhol máshol, játszódó gyerek egy sem látszik.
Egyébként az udvaron-kertben tevékenykedô felnôtt, öreg is csak ritkán, egy-
két házban.
A házak viszont többnyire épek-szépek. Sokukon látszik a nemrégi fel-

újítás, a rendszeres karbantartás félreismerhetetlen nyoma. A kerteken-ud-
varokon kevésbé: sokuk csak tessék-lássék módon van rendben tartva, de
láthatóan nem használatos élettér. 
Rejtély? Úgy tûnik, elsô nekifutásra legalábbis, nem túl nehéz a meg-

fejtés.  Több helybéli – köztük hivatalos ember, önkormányzati képviselô
– mondta el: a falunak a statisztika szerint 670 lakosa van, de aki tényle-
gesen itt él, biztosan 400 alatt van. A többi? Az „ukránok”, zömmel kár-
pátaljai magyarok. 
Itt táboroztunk. Az volt a cél, hogy a táborozásunk valóságélmény legyen,

ezért információgyûjtô technikaként csak az interjút és a megfigyelést alkal-
maztuk.
Valamennyi eddigi táborban olyan faluban dolgoztunk, amelyekben je-

lentôs volt a cigány népesség aránya. Ezért egyik fontos témakörünk annak
„letapogatása” volt, mit jelent ez a falu életében, hogy milyen a cigány és a
nem cigány népesség egymáshoz való viszonya. Erre a kérdéskörre itt nem
kellett kitérnünk, mert ebben a faluban összesen 2-3 cigány család él, ôk is
a falu különbözô részein. Tehát a cigányság, mint valamennyire is elkülö-
nülô társadalmi tömb, nincs jelen a falu életében. 
Márokpapi abban is más, mint az eddigi szociotáborok helyszínei,

hogy Wesley-iskolája sajátos intézmény: nem általános iskola, hanem

Beszámoló 
a szociotáborban, 
Márokpapiban
végzett munkáról

ÚJ MAGISZTER | Márokpapi 13
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Bánlaky Pál írása
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olyan középfokú tanintézmény, amely olyan fiatalok számára
ad második esélyt, akik vagy el sem tudtak kezdeni középis-
kolai tanulmányokat, vagy különbözô okokból kiestek vala-
honnan, de szeretnének szakmát vagy érettségit szerezni. Ér-
telemszerûen többségük nem ennek a falunak a lakosa. Az
intézményszervezô segítségével lakhelyükön kerestük fel az itt
végzett fiatalokat.  
Márokpapi a Beregi-síkságon, Nyíregyházától északkeletre

mintegy 70 km, kistérségi központjától, Vásárosnaménytól tíz-
egynéhány kilométer távolságra található település, meglehetôs kö-
zel az ukrán határhoz. Két falu (Márok és Papi) egyesüléseként jött
létre 1941-ben, a falu lakói máig számon tartják, hogy melyik volt
az egyik és melyik a másik település, ahogy azt is, hogy az egyik-
nek zömmel katolikus, a másiknak zömmel református lakói vol-
tak; ámbár a felekezeti különbségnek, úgy tûnik, ma már nem na-
gyon van jelentôsége a falu mindennapi élete, a lakók egymás
közötti viszonyai szempontjából. Lakói évszázadokon át – ha-
sonlóan a Beregi-síkság sok más településéhez – mezôgazdasággal,
ezen belül dominánsan állattartással foglalkoztak. Az utóbbi évek-
ben meglehetôsen jelentôs, az eredetinek mintegy felét kitevô né-
pességszám-növekedést látunk. Magyarázat: az „ukránok” meg-
jelenése, akik vagy házat vettek itt, vagy csak bejelentkeztek, van
olyan is, aki már 15-20 éve él Márokpapiban.
Gond, hogy a bejelentettek közül sokan dolgoznak Németor-

szágban. Szlovákiában. Így, bár a munkanélküliek tényleges száma
(a falubelieké!) nem csökkent, a népességhez viszonyított arányuk
azonban igen, így kikerültek a magas munkanélküliséggel sújtott te-
lepülések közül, ezért kevesebb központi támogatást kapnak, illetve
ez a tény a pályázatoknál is hátrányt jelent. Kevesebb alkalmi
munka jut a falu lakóinak, sokak szerint a magyar lakcím lehetô-
séget ad uniós munkahelyek meg  pályázására.
Természetesen vannak olyan betelepülôk is, akik ténylegesen

itt laknak, és többé-kevésbé már beilleszkedtek a falu életébe, azt
tapasztaltuk, hogy az ide települtek nagy többsége ténylegesen
nem él a faluban, nem része a falu mindennapjainak, helyi tár-
sadalmának, de a közgondolkodásban jelen vannak, és ezzel
valamiképpen és valamennyire mégiscsak formálják a falu életét.
Nem tudunk egyértelmû választ adni arra, hogy ez a betelepü-
lés jó-e a falunak, vagy nem. Az idô dönti el, hogy a házak ve-
vôi közül lesznek-e olyanok, akik ténylegesen is megtelepednek
a faluban, ez nagyon jó lenne, viszont ront a falu helyzetén a nem
itt élôk és dolgozók esetleg magas aránya.
A faluban, a termelôszövetkezeti világ megszûnésével ma is

a mezôgazdaság a megélhetés legfôbb forrása, akár magánvál-
lalkozásként, akár alkalmi munkavállalóként, van ház körüli
gazdálkodás, de egyre csökkenô mértékben, fôleg az állattartás
nem éri meg. Fontos a közmunka, van regisztrált munkanélküli,
évi egy hónapon át közmunkán vesz részt szakmunkásként, az-
tán az év többi részében feketén, építési vállalkozóként dolgo-
zik, elmondása szerint így tudja biztosítani a megélhetését. 
Fontos tehát a közmunka, nagyon fontos, de a megélhetés-

hez nem elég, más megoldás kell, viszont a helybelieknek nem
kínálnak megfelelô, rendes munkát. Jelent-e valamiféle kiutat
a külföldi munkavállalás? Az ittenieknek nem nagyon. A meg-
kérdezettek a munkalehetôség, a képzettségüknek megfelelô
munka hiányáról, a szegénységrôl beszélnek.

ÚJ MAGISZTER | Márokpapi14

SZOCIOTÁBOR

Fotók: Kapitány Éva/Wesley Archívum
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IDÉZETEK

z osztrák eredetû sváb családból
származó Tömörkény Istvánt

tanulmányai, munkája is Szegedhez kö-
tötte. Mivel se diplomája, se érettségije
nem volt, 1888-ban be kellett vonulnia
katonának, mint a nem kiváltságos tár-
sadalmi csoportok minden tagjának.
Közkatonaként kezdte, és ôrmesterként
szerelt le. Katonatársainak, a Szeged-vi-
déki parasztfiataloknak a megismerése
átalakította addigi társadalmi tapaszta-
latait. Szegeden elszegôdött újságíró-
nak, elôször a Szegedi Híradó munka-
társa lett, majd a frissebb szellemiségû
Szegedi Napló közölte írásait.
A tudós szegedi fôrabbi, Lôw Im-

mánuel javaslatára Tömörkény István
Reizner János könyvtár- és múzeum-
igazgató mellé került mindenes mun-
katársnak, itt sajátította el a könyv-
tári és múzeumi teendôket, közben
részt vett szaktanfolyamokon, meg-
szerezte a könyvtárosi, a néprajzi, a ré-
gészeti ismereteket.
Reizner János halála után Tömör-

kény István lett a könyvtár és a mú-
zeum igazgatója 1904-ben Szegeden, és
1917-ben bekövetkezett haláláig azon
tevékenykedett, hogy kialakítsa, gyara-
pítsa a múzeum néprajzi gyûjteményét.
Másodmagával, Móra Ferenccel együtt
rendszerezte Somogyi Károly esztergomi
kanonok Szegednek adományozott 40
ezer kötetes könyvtárát.
A Tömörkény Istvánnal együtt dol-

gozó Móra Ferenc véleménye szerint
Tömörkény mûvelôdéstörténeti súlya
összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint
bármelyik elôdjéé és utódjáé. „Az
életmû, amelyet létrehozott, a legjelen-
tôsebb, amelyet a szegedi múzeum falai
között valaha is megalkottak.”

Az ember tudvalevôleg mindig igyekszik azon, hogy maga-magát bolondítsa,
mert ezen önbolondítások képezik az életnek úgynevezett szép részleteit.

Emberek szokása, hogy magasabb rangokba jutva, elfelejtik az alacsony sorsot,
amelybôl emelkedtek.

A mondott dolgoknak aszerint van különbözô értelmük, hogy a mondott dolgo-
kat ki mondja.

Kell, hogy bizonyos embereknek legyen bizonyos rangjuk. És tisztességet is kell
nekik adni hozzá.

A messzirôl gyütt embör sokat beszélhet, sönki nem néz után, hogy igaza van-e.

Emberséges kölykök rettenetes nagy embereket építenek hóból, s ha készen van,
fellökik, hogy újat csináljanak: országos szenvedélyeket mutatván be ezzel kicsiben.

Politizálás, az meg csak arra való, hogy egymás haján búcsúzzon az ember.

A beszéd bizonyos esetekben csak arra való, hogy eltakarja a valódi gondolatokat.

Bolond ember az, aki szebben táncol, mint ahogy tud.

Ijedt embernek soha sincs igazsága.

Akárhogy keressük, nincs különb a világon, mint a gyermek.

Lehetetlenség, hogy kivételek ne történjenek. Az ujjunk sem egyforma.

Világító gyertya a törvény, amíg el ne fújják.

Mindönki azt beszéli, amit akar, de más kérdés, hogy megtartja-e.

Minden ember csak olyan kalappal köszönhet, amilyen van neki.

Az akasztás kivételével minden más foglalkozás megszokható.

A jó hír, az lassan jár, azt ötkrajcáros levélben szokták küldeni, pedig a rossz hírt
kellene lassan küldeni, az mindig elég jókor ér.

Kétségkívül meg lehet halni a hazáért, de élni is kell a hazáért.

(Válogatás Tömörkény István Apró dolgok címû kötetébôl)

Terveink szerint minden magazinunkban idézeteket jelentetünk meg egy-egy neves gondolkodótól. 
Ancsel Éva filozófus gondolatai után 

i sm e r k e d j ü n k  m e g  

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN
saját meghatározása szerinti „apró dolgaival”.

A
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Szeptember az év kilencedik hónapja, 30 napos. A hónap neve a latin septem szóból ered, a jelentése hét,
mivel szeptember a római naptárban eredetileg az év hetedik hónapja volt. A nyelvújítók szerint a szep-
tember: gyümölcsönös. A népi kalendárium Szent Mihály havának nevezi. Mihály napjától várták az idôjá-
rás hidegre, téliesre fordulását: „Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkôztet” – tartja a népi mondás. Ez
a nap a termésbetakarítás befejezésének is a napja.

Milyen fontosabb események történtek szeptemberben?
• Szeptember 1.: az emberiség történetének eddigi legnagyobb és legtöbb halálos ál-
dozattal járó fegyveres konfliktusa 1939-ben ezen a napon kezdôdött. A második
világháborúban a szövetségesek és a tengelyhatalmak álltak egymással szemben. Eu-
rópában a háború 1945. május 8-án, Németország feltétel nélküli megadásával, míg
Ázsiában 1945. szeptember 2-án, Japán kapitulációjával fejezôdött be.
1969. szeptember 1-jén alakult meg az egykori olasz gyarmatból, a második

világháború súlyos harcainak hadszínterébôl, az 1951 óta független királyságból az
akkor 26 éves Moammer Kadhafi ezredes vezette katonai puccsal Líbia, az iszlám
alapokon nyugvó szocialista állam, ahol 1954-ben jelentôs kôolaj-készletet fedeztek
fel, és ennek nyomán a világ egyik legszegényebb országából hirtelen rendkívül gazdag
ország lett. Kadhafi az arab nacionalizmus és a szocializmus sajátos ötvözetét dolgo-
zta ki politikájában. 1972-ben az ô vezetésével az arab egység érdekében megalakították
Egyiptommal, Tunéziával, Szíriával, Csáddal az Arab Köztársaságok Szövetségét,
amely Líbia 1977-es kilépésével, amellyel tiltakozott az egyiptomi elnök izraeli láto-
gatása miatt, 1977-ben megszûnt létezni. 2011 októberében a saját emberei végeztek
az országot 42 éven át vaskézzel irányító vezetôvel, Kadhafi ezredessel, a nemzetközi
terrorizmus egyik fô támogatójával.

• Szeptember 7.: a második világháborút követô években Magyarországon jelentôs átalakulás ment végbe, egy veszélyeztetett
demokráciából kialakult a totális kommunista diktatúra. A teljes diktatúrát megelôzôen 1946 szeptemberének rangos eseménye
volt az országos Parasztnapok rendezvénysorozata, amelynek keretében ezen a napon, szeptember 7-én a Hôsök terén nagy-
gyûlést tartottak, ezen közel félmillióan vettek részt. Az ünnepség vezérszónoka Nagy Ferenc miniszterelnök emlékirataiban
a legérdekesebb történetként ezt írta:
„Amikor a hatalmas tömeg a honvédzenekar kíséretével a Himnuszt énekelte és az emelvényen mindenki felállott,

többen észrevették, hogy Rákosi az egyik kezét a zsebébe teszi, a másikkal pedig égô cigarettáját tartja. A közelében álló egyik
legény meglendítette a kaszáját, és rákiáltott: – Dobja el a cigarettáját! – Rákosi elvörösödött, és kínos zavarában taposta el
a cigarettát az emelvényen.”
A késôbbiekben már ilyen eseményre nem kerülhetett volna sor.

• Szeptember 8.: 1965-ben ezen a napon tartották Teheránban az analfabetizmus elleni világkongresszust. Azóta ez a nap
az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja.

Napsoroló

Kôolajfinomító Líbiában
Javier Blas, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org

teljes:Layout 1  11/14/16  8:19 AM  Page 15



Az analfabetizmust az ENSZ egy egyszerû üzenet megírására vagy elolvasására való képtelenségként definiálta. Az írás-
olvasás általánossá válása létfeltétele volt a modern ipari társadalmak kialakulásának, mint most a globalizációnak is. A vilá-
gon beszélt több ezer nyelv közül mindössze két-háromszáznak van írásbelisége.  Az írástudatlanság súlyos problémát jelent
az egyénnek, következményeként esélytelenné válik a munkaerôpiacon. A XXI. században az írástudatlanok legnagyobb arány-
ban továbbra is Afrika, Ázsia és Dél-Amerika kevésbé fejlett országaiban élnek. Európában mintegy 96 százalékos az írás-
tudók aránya a felnôtt lakosságban. Magyarországon a XIX. század végén a lakosság fele analfabéta volt, jelenleg száz-két-
száz ezerre tehetô azok száma, akik egyáltalán nem tudnak írni-olvasni.

• 2001. szeptember 11.: az Al-Kaida terrorszervezet összehangolt öngyilkos merényletsorozatot hajtott végre az Egyesült
Államok ellen. Azon a reggelen 19 gépeltérítô szállt fel amerikai utasszállító repülôgépekre, hogy az USA fô jelképeinek számító
épületekbe vezessék bele a gépeket. A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba egy-egy repülôgép csapódott be,
az épületek kigyulladtak, és két órán belül mindkettô összeomlott. Ezt követôen több épület is az ikertornyokhoz hasonlóan
összedôlt vagy megrongálódott a környéken. A harmadik repülôgép a Pentagon épületébe repült. A negyedik eltérített gépet
egyes feltételezések szerint a terroristák a Fehér Házba irányították volna, de az utasok visszafoglalták, a gépet azonban már
nem tudták megmenteni a lezuhanástól. A repülôgépek egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat.
A terrorakció folyamán a géprablókkal együtt összesen 2995 ember vesztette életét. 
A Pentagonban okozott károkat egy éven belül kijavították, majd késôbb a helyszínen megépítették a Pentagon Memorial em-

lékmûvet. A World Trade Center helyszínén a romok eltakarítását követôen elkezdôdtek az újjáépítések, a One World Trade Cen-
ter  2014-ben nyílt meg. A mintegy 541 méter (1776 láb) magas épület Észak-Amerika legmagasabb épületeinek egyike lett. 
Csaknem tíz év hajtóvadászat után Barack Obama, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy amerikai katonák egy

tûzharc során megölték Oszama bin Ladent, a támadások kitervelôjét. 

• 1988. szeptember 12.-én Budapesten mintegy húszezren vettek részt a bôs–nagymarosi vízlépcsô megépítése elleni tün-
tetésen. A Parlamentben Grósz Károlynak és Straub F. Brunónak címzett petíciót adtak át, hangsúlyozva: a vita demokratikus
rendezése egy megújuló politikai konszenzus alapja lehet. 

Október az év tizedik hónapja a Gergely-naptárban. A latin octo szóból származik, melynek jelentése nyolc –
utalva arra, hogy eredetileg ez volt a nyolcadik hónap a római naptárban, mielôtt a január és február hónapo-
kat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók szerint az október: mustonos. A népi kalendárium Mindszent
havának nevezi.

Milyen fontosabb események történtek október hónapban?
• Október 6.: 1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig
ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi for-
radalom évfordulójára idôzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetôpontja volt. 
Bár a magyar honvédseregek augusztus 13-án, Világosnál – szimbolikus módon az oroszok elôtt – tették le a fegyvert, a

Habsburg katonai közigazgatás megtorló akciói már július elején megkezdôdtek. Haynau táborszernagy, a császári hadsereg
új fôparancsnoka Ferenc József utasítása nyomán a már megszállt területeken ádáz hajtóvadászatba kezdett a forradalom tá-
mogatói ellen. Mivel a háború még folyt, a nyári akciók java része a polgári lakosság – fôleg jegyzôk, papok, tanítók – ellen
irányult. A világosi fegyverletétel után megkezdôdtek a tárgyalások I. Miklós orosz cárral az orosz fogságba esett tisztek
átadásáról. Bár a cár újfent könyörületességre intette a fiatal Ferenc Józsefet, a császár mindenképpen példát akart statuálni
a szabadságharc kézre kerített vezetôivel, igaz, még ô is elutasította Haynau kérését, aki a foglyokat statáriális eljárás
keretében akarta kivégeztetni. 
Számos városban – például Kecskeméten, Aradon vagy Nagyváradon – különleges katonai törvényszékek alakultak, a

késôbb kivégzett 13 honvédtiszt elleni eljárást Aradon folytatták le. A haditörvényszék elé állított tisztek elleni vád elsôsor-
ban a fegyveres lázadás volt.
Ennek a napnak az eseményeire évrôl évre nemzeti gyásznappal emlékezünk.

• 2016. október 8.: a Mediaworks kiadó felfüggesztette a Népszabadság nyomtatott és internetes változatát, és elérhetetlenné
tette az archívumát. A szerkesztôségnek másnap kellett volna visszaköltöznie a Bécsi úti székházba, a Népszabadság munkatár-
sainak azonban szombat reggel motoros futár kézbesített egy levelet arról, hogy felmentik ôket a munkavégzés alól. A kiadó
azzal indokolta a lépést, hogy a Népszabadság példányszáma az elmúlt tíz évben 74 százalékkal csökkent, és ezalatt több mint
5 milliárd forint veszteséget termelt. Közleményük szerint a felfüggesztés a lap „új koncepciójának kialakításáig” tart. A Nép-
szabadság gyakorlati megszüntetését minden parlamenti párt elítélte, kivéve a Fideszt és a KDNP-t. A Népszabadság a
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felfüggesztés elôtti hetekben írt Matolcsy György MNB-elnök magas fizetésért
foglalkoztatott barátnôjérôl és a bank felügyelete alá tartozó Bankszövetség el-
nökétôl kölcsönvett luxuslakásáról, valamint Rogán Antal helikopteres magánu-
tazásáról.
A Népszava október 12-én cikket közölt a Népszabadság elhallgattatásáról, a

cikkben hangsúlyozzák, hogy nyilvánvaló politikai indíttatás áll az esemény
mögött, ami a demokratikus normák elfogadhatatlan megsértése. A lap megszûnése
miatt a magyar társadalomnak még kevesebb lehetôsége maradt arra, hogy hite-
les forrásból értesüljön az eseményekrôl. A tiltakozás aláírták a 168 óra, a 444.hu,
az Átlátszó.hu, az Élet és Irodalom, a Klubrádió, a Magyar Narancs, a Népszava,
a Revizor, a Vasárnapi Hírek szerkesztôségei és a Euronews magyar szerkesztôsége.  
Dr. Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke a Nép-

szabadság felfüggesztett szerkesztôjének, Czene Gábornak írott levelében kifejezte
egyháza, közösségei, intézményei együttérzését a lap valamennyi munkatársával.
„Felháborít minket a diktatúrákat idézô önkényes fellépés az újsággal szemben és
az az embertelen eljárás, amivel min-
dezt végrehajtották” – írja a levélben,
egyúttal felajánlotta a felfüggesztett lap
munkatársai írásainak a közlési
lehetôséget az 1988 óta létezô Élet és
Világosság egyházi havilapban vagy a
negyedik évfolyamát élô Új Magiszter
magazinban, a tavalyi évtôl ne-
gyedévenként megjelenô Csillagszálló
lapban vagy akár a Wesley Studióban. 
A levélben Iványi Gábor külön

köszönetét fejezte ki amiatt, hogy a
Népszabadság mindig nyitott volt arra,

hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség különbözô megpróbáltatá-
sairól és a küzdelmek állomásairól, eseményeirôl hírt adjon.
A hírhez tartozó további fejlemény, hogy Mészáros Lôrinc, Orbán Viktor

bizalmasa közös céget alapított Liszkay Gáborral, a Magyar Idôk alapítójával és
kiadójával, Opimus Press néven, és ez a cég október 25-én felvásárolta a Nép -
szabadságot is kiadó Mediaworks médiaportfólióját. Ez a portfólió azonban nem
elsôsorban a Népszabadság, hanem a megyei napilapok miatt fontos, amelyek je-
lentôs helyi információforrásnak számítanak.

• Október 23.: az 1956-os forradalom, a sztálinista terror és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharc kezdô napja,
amely a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
Az esemény a budapesti diákoknak az egyetemekrôl kiinduló békés tüntetésével kezdôdött, és a fegyveres felkelôk el-

lenállásának felmorzsolásával fejezôdött be Csepelen, november 11-én.
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortûz

következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nôtt, amely aztán a kormány bukásához, a szovjet csapatok vissza-
vonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakításának megkezdéséhez vezetett.
November elsô napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a
Varsói Szerzôdésbôl kilépésrôl és az ország semlegességérôl.
A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti látszólagos hajlandóság után meggondolta magát, és november 4-én a szov-

jet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerôvel szemben egyedül maradt ország
több napon át folytatott hôsi forradalma így végül elbukott.
A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el.

A forradalom következményeként hozzávetôleg 176 ezer, más adatok alapján mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot.
1957 januárjától a forradalom résztvevôit tömegesen bebörtönözték, majd sokukat kivégezték. A forradalom leverését

követô évtizedekben az 1956-os eseményeket a hatalom ellenforradalomként ítélte meg, a hivatalos értékelés csak a rend szer -
váltás során változott meg.
1989. október 23. óta ez a nap kettôs nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság 1989-

es kikiáltásának a napja.
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A Népszabadság 1956. november 2-án 

kiadott elsô számának címlapja

Demonstráció a lap szerkesztôségénél

Fotó: Szilas, https://commons.wikimedia.org
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November az év tizenegyedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Neve a latin novem szóból szárma-
zik, amelynek jelentése kilenc. A XVIII. századi nyelvújítók a novembernek a gémberes szót javasolták. A népi
kalendárium szerint Szent András hava.

Milyen fontosabb események történtek november hónapban?
Az angolszász országokban a mindenszentek napját megelôzô este, október 31. a halloween ünnep, a „minden szent es-
téje”, ez az ünnep ôsi kelta hagyományokból alakult ki, mára az egész világon elterjedtté vált.
Az ünnep ôse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepe. A kelta hit szerint a szellemek, azok közül

is a gonoszak, ilyenkor látogatnak fel az élô emberekhez az alvilágból, elûzésükre készülnek a tökökbôl kifaragott figurák. 

• November 1.: ez a nap a mindenszentek napja, az üdvözült lelkek emléknapja. Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa ide-
jén jelent meg elôször a megemlékezés napjaként. Egyetemes ünneppé Gergely pápa tette 844-ben. A katolikus és az orto-
dox keresztény egyházak ünnepe nálunk 2000-tôl újra munkaszüneti nap.

• November 2.: halottak napja, ezen a napon az elhunytakra emlékezünk.
Estéjét a halottak estéjének (halottak vigíliájának) is nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak a ha-

rangok a halottak emlékezetére.
Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetôkben hozzátartozóik

sírját. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából felekezetektôl függetlenül az el-
hunytakról megemlékezés napjává. Halottak napja a magyar keresztény közösségek körében is elterjedt ünnep lett: a
protestánsoknál az ünnep három-négy naposra bôvült, és kimennek gyertyagyújtásra a temetôbe. Ezt az eredetileg katolikus
ünnepet és a népi hagyományokat a reformáció több felekezete is elfogadta, a reformátusok és az unitáriusok a templomon
kívül emlékeznek meg a halottakról, az ortodox kereszténység ünnepi naptárában több halottak napja is szerepel. A bizánci
szertartásban a pünkösd elôtti szombaton ünneplik. A halottak napját az anglikán egyházban nem tartják meg. 
A zsidó hagyományok Mózes halálához kötik a halottakról megemlékezést. Sokan a jom kippur, az engesztelés napja ün-

nepekor emlékeznek meg halottaikról.
Egy muszlim életében a halott hozzátartozók eltemetése fontos kötelesség, a muszlim hit szerint a test mulandó, viszont tisztelet-

ben kell tartani, mert ugyanabban a testben fog újjáéledni az utolsó napon, hogy szembenézzen tettei súlyával. A hívô muszlimok
szerint a halál nem jelenti életünk végét, csupán e világi életünk ért véget. Az, hogy mi vár ránk a halálunk után, csak rajtunk
múlik, itteni életünk során törekednünk kell arra, hogy jót cselekedjünk. A halottak látogatására nincs nap kijelölve.

• November 3.: ezt a napot a Magyar Tudományos Akadémia 1997 óta megünnepli, 1825-ben ezen a napon, november
3-án ajánlotta fel Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaságnak, és ezzel lehetôvé tette a Mag-
yar Tudományos Akadémia megalapítását.
Hivatalosan csak 2003 óta a magyar tudomány ünnepe. Az Országgyûlés hivatalos indoklása szerint a tudomány tár-

sadalomban betöltött szerepe kiemelkedôen fontos, a tudomány mûvelése és fejlesztése érdekében végzett tevékenység elis-
merésre és kiemelkedô támogatásra méltó.

• November 7.: az orosz forradalom 1917. november 7-én (az Oroszországban akkor használt Julián-naptár szerint október
25-én) Oroszország akkori fôvárosában, Petrográdban, a mai Szentpéterváron lezajlott forradalmi eseménysor.
1917 februárjában az elsô világháború tragikus történései, a katonai összeomlás, a nép és a katonák elégedetlensége hatására

Oroszországban polgári demokratikus forradalom tört ki, megdöntötték a cári rendszert.
Az újonnan felállt ideiglenes kormánynak azonban kevesebb volt a tényleges hatalma, mint a munkások, parasztok, ka-

tonák és matrózok közvetlenül választott tanácsainak, a szovjeteknek, amelyek a városokban, gyárakban és laktanyákban
mûködtek. Az útmutatás a szentpétervári szovjettôl érkezett, amely a februári forradalom elsô napjaiban újjáalakult.  
A bolsevik párt katonailag jobban meg volt szervezve, mint az összes többi oroszországi politikai erô. Ôk rendelkeztek a legrégibb

illegális múlttal és legnagyobb terrorista tapasztalattal. A bolsevik hatalomátvételben fontos szerep jutott az általuk beszervezett,
a bolsevik mozgalom lelkes híveivé vált kínai vendégmunkásoknak és a magyar, német, lett és lengyel hadifoglyoknak, valamint
Leninnek, aki a Szmolnijból irányította az eseményeket. Az Összoroszországi Kongresszuson elfogadták, hogy minden hatalom
a szovjetek kezébe megy át, azonnali békét kötöttek a hadviselô országokkal, kimondták, hogy a föld köztulajdonná válik.
Megalakult az elsô szovjet kormány, a Népbiztosok Tanácsa, amely forradalmi rendelkezéseket hozott: bevezette a nyolc -

 órás munkaidôt, a munkásellenôrzést az üzemekben, elismerte a volt Orosz Birodalom minden népének egyenjogúságát és
teljes önrendelkezési jogát, az iskolákat államosították, ingyenessé vált az orvosi ellátás, megkezdôdött az államosítás.
November 7-ét 1950-ben nyilvánították ünneppé Magyarországon, ekkor vette fel Lenin nevét a Nagykörút egy szakasza,

az ünnepi dátumét pedig az Oktogon. November 7-e utoljára 1988-ban volt állami ünnep.
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Tar ágak-bogak roncsai között
kaparásznak az ôszi ködök,
a vaskorláton hunyorog a dér.

Fáradtság üli a teherkocsit,
de szuszogó mozdonyról álmodik
a vakvágányon, amint hazatér.

Itt-ott kedvetlen, lompos, sárga lomb
tollászkodik és hosszan elborong,
A kövön nyirkos tapadás pezseg.

Batyuba szedte rongyait a nyár,
a pirosító kedvû oda már,
oly váratlanul, ahogy érkezett.

Ki figyelte meg, hogy, míg dolgozik, 
a gyár körül az ôsz ólálkodik,
hogy nyála már a téglákra csorog?

Tudtam, hogy ôsz lesz s majd fûteni kell,
de nem hittem, hogy itt van, ily közel,
hogy szemembe néz s fülembe morog.

József Attila, 1935 október

József Attila

ÔSZ
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PÁLYÁZATI HÍREK

Az IRIS projekt célja az iskolai és amatôr sportban elôforduló
erôszak, rasszizmus és intolerancia megelôzésének elôsegítése in-
novatív oktatási megközelítéssel. A nemzetközi konzorcium tag-
jai a görögországi Patrasz, a bulgáriai Várna, a finnországi
Jyväskylä után 2016 ôszén a spanyolországi Santiago de Com-
postelában gyûltek össze, megvitatni a projekt elôrehaladását,
bemutatni a partnertalálkozók között otthon elvégzett fejlesz-
téseket és koordinálni a további közös munkát. A projektet egy
független, a partnereken kívüli görög szervezet, a Premium
Consulting (Athén) is elemzi, értékeli és minôsíti abból a cél-
ból, hogy a kidolgozott projekttermékek a lehetô legszélesebb
körben alkalmazhatók legyenek a partnerek országaiban, de
olyan uniós tagországokban is,
amelyek nem részesei ennek a part-
nerségnek. A résztvevôk nemzeti
nyelveire is lefordított anyagok
ezért a projekt munkanyelvén, an-
golul is elkészülnek.

Az IRIS projekt fô terméke egy
komplex, innovatív képzési anyag
testnevelô tanárok és edzôk ré-
szére. A képzési anyag a következô
részekbôl áll: kézikönyv, video-
modulok, képregény, videojáték
– utóbbi kettô célcsoportját a 6 és

14 év közötti diákok alkotják. A képzési anyagok online tesz-
telése 2016 októberében történt a részt vevô országokban,
mentorok segítségével iskolákban és sportegyesületeknél, ta-
nárok és edzôk részvételével. Az év második felétôl minden tar-
talom ingyenesen, magyarul és angolul, illetve a partnerek nyel-
vein is elérhetô az IRIS honlapján: (http://iris-sport.eu/hu). 

A testnevelô tanárok és edzôk számára „A rasszizmus, disz-
krimináció és erôszak kezelése a grassroots (amatôr és iskolai)
sportban” címmel kézikönyv készült, amely szilárd elméleti
alapokat biztosít a felhasználók számára. Külön fejezetben tisz-
tázza a diszkrimináció, a rasszizmus és az erôszak fogalmát, is-

merteti a vonatkozó európai
uniós törvényeket és szakpoliti-
kákat. Összhangban az IRIS pro-
jekt célkitûzéseivel, a kézikönyv is
nagy hangsúlyt helyez az inci-
densek megelôzésére: a megfelelô
nyelvhasználatra és testbeszédre,
az intézmények befogadó infrast-
ruktúrájára (pl. akadálymentesí-
tés, azonos elérhetôség lányok és
fiúk számára stb.). A kézikönyv
interaktív játékötletekkel is szol-
gál. Részletes példákon keresztül
megismerhetjük a diszkrimináció

Az Oltalom Sportegyesület partneri részvételével zajló 2 éves IRIS projekt 
(„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) utolsó félévéhez érkezett. Az Erasmus+ pályázat 
keretében, az élethosszig tartó tanulás jegyében, a testnevelô tanárok és edzôk továbbképzése
érdekében a görög Regional Center of Vocational Training and Lifelong Learning 
szervezet koordinációjával megvalósuló program további partnerei a szintén görög 

Hellenic Open University, a bolgár Konstantin Preslavsky University of Shumen, a finn
University of Jyväskylä és a spanyol Universidade de Santiago de Compostela.

FÉLIDÔ

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

Második

A negyedik Partnertalálkozó Spanyolországban
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különbözô fajtáit (nemi és szexuális orientáción, faji, etnikai
és vallási hovatartozáson, sajátos nevelési igényen, életkoron,
megjelenésen, motoros készségeken és anyanyelven alapuló
különbözôségek). A testnevelô tanárok és edzôk sorvezetôt
kapnak ahhoz, hogy hogyan kezeljék ezeket az eseteket és ho-
gyan monitorozzák a beavatkozás hatásait. A tananyag fel-
dolgozását minden fejezet végén kvízek segítik. 

A videomodulok a következô témaköröket járják körül:
1. Nemi identitáson és szexuális orientáción alapuló diszkri-
mináció

2. Megfelelô nyelvezet és gyakorlatok használata
3. Rasszizmus, etnikai alapú diszkrimináció, migránsok és ki-
sebbségek kirekesztése a sportban

4. Partnerség a sportban elôforduló diszkrimináció és erôszak
megelôzése érdekében: partnerség a szülôkkel, partnerség
egyéb szereplôkkel

A modulok virtuális elôadások mellett szakértôkkel készí-
tett interjúrészleteket, szemléltetô edzéseket tartalmaznak.

Emellett olyan sportolók is megszólalnak, akik diszkriminá-
ció vagy erôszak áldozataivá váltak sporttevékenységük során. 
A virtuális képzésben, önképzésben részt vevôk ismereteket

szereznek a diszkrimináció alapjairól, megismernek számos, a
sportban elôforduló diszkriminatív példát, hogy késôbb képe-
sek legyenek a hasonló incidensek megelôzésére és felismerésére.
A tananyag pozitív példákkal is szolgál, például az edzések so-
rán használt nyelvezettel kapcsolatban: két videót láthatunk,
amelyek egy aerobikóra során mutatják be az edzô által alkal-
mazott diszkriminatív, ill. befogadó környezetet kialakító nyelv-
használatot. Elsô látásra az gondolhatnánk, hogy minimális kü-
lönbségekrôl van szó, ám a nem megfelelô nyelvhasználat
késôbb táptalaja lehet a tettleges kirekesztésnek is. Hiszen tud-
juk, hogy a legtöbb fizikai atrocitás szavakkal kezdôdik.
Az élethosszig tartó tanulás jegyében kidolgozott 30 órás

képzési anyag gyakorlati feladatokat is tartalmaz egyéni vagy
csoportos feldolgozásra, amely során a megszerzett tudás be-
épül a felhasználók gondolkodásába, mindennapi edzôi és ta-
nítási gyakorlatába.

Az IRIS projekt egyik célcso-
portját a gyerekek alkotják. A fiata-
labb, 6–11 éves korosztály számára
hat nyelven készült el „Az igazi hôs”
c. képregény. A történetben egy is-
kolás fiú ismeri meg a nagyapja tör-
ténetét arról, hogy mit jelent a csa-
patjáték, fair play és tolerancia,
mindezt az olvasó gyerek számára is
élvezetes és átélhetô módon. A képregény ugyanakkor el-
gondolkodtató, jól használható segédanyagként és vitaindí-
tóként osztályfônöki órán vagy testnevelésórán a diszkrimi-
nációról vagy erôszakról szóló beszélgetésekhez.

Szintén a projekt terméke a gyerekeket célzó tv-spot, amely
az Oltalom Sportegyesület koordinálásával készült a Cs. Hor-
váth Animációs Bt. gyártásában. A tv-spot története egy vízi-
labdameccsen zajlik, ahol két különbözô csapat méri össze tu-
dását: egy „átlagos” és egy olyan csapat, amelynek tagjai
különféle fogyatékossággal élnek vagy valamilyen kisebbséghez
tartoznak. A kisfilm szerethetô figurákkal, a gyerekek nyelvén
mutatja be a sokszínûség és a csapatjáték erejét. A spot fô mon-
danivalója: „Sokszínûség és közösség: becsüld és ünnepeld!”

A projekt résztvevôi az Oltalom Sport-
egyesület szervezésében 2016. december
14–15-én Budapesten tartják a konfe-
renciával összekötött záró találkozót.

További információ szerezhetô a
projekt hatnyelvû honlapjáról:
http://iris-sport.eu 

BALOGI ANNA, DR. SZALAY ANDRÁS,

az Oltalom Sportegyesület megbízott

munkatársai

ÚJ MAGISZTER | Oltalom Sportegyesület
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VERS

1
Itt ülök csillámló sziklafalon.
Az ifju nyár
könnyû szellôje, mint egy kedves
vacsora melege, száll.
Szoktatom szívemet a csendhez.
Nem oly nehéz -
idesereglik, ami tovatûnt,
a fej lehajlik és lecsüng
a kéz.
Nézem a hegyek sörényét -
homlokod fényét
villantja minden levél.
Az úton senki, senki,
látom, hogy meglebbenti
szoknyád a szél.
És a törékeny lombok alatt
látom elôrebiccenni hajad,
megrezzenni lágy emlôidet és
- amint elfut a Szinva-patak -
ím újra látom, hogy fakad
a kerek fehér köveken,
fogaidon a tündér nevetés.
2
Óh mennyire szeretlek téged,
ki szóra bírtad egyaránt
a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövô, fondor magányt
s a mindenséget.
Ki mint vízesés önnön robajától,
elválsz tôlem és halkan futsz tova,
míg én, életem csúcsai közt, a távol
közelében, zengem, sikoltom,
verôdve földön és égbolton,
hogy szeretlek, te édes mostoha!
3
Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.
Minden mosolyod, mozdulatod, szavad,
ôrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak,
lényed ott minden lényeget kitölt.

A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben.
Ízed, miként a barlangban a csend,
számban kihûlve leng
s a vizes poháron kezed,
rajta a finom erezet,
föl-földereng.
4
Óh, hát miféle anyag vagyok én,
hogy pillantásod metsz és alakít?
Miféle lélek és miféle fény
s ámulatra méltó tünemény,
hogy bejárhatom a semmiség ködén
termékeny tested lankás tájait?
S mint megnyílt értelembe az ige,
alászállhatok rejtelmeibe!...
Vérköreid, miként a rózsabokrok,
reszketnek szüntelen.
Viszik az örök áramot, hogy
orcádon nyíljon ki a szerelem
s méhednek áldott gyümölcse legyen.
Gyomrod érzékeny talaját
a sok gyökerecske át meg át
hímezi, finom fonalát
csomóba szôve, bontva bogját -
hogy nedûid sejtje gyûjtse sok raját
s lombos tüdôd szép cserjéi saját
dicsôségüket susogják!
Az örök anyag boldogan halad
benned a belek alagútjain
és gazdag életet nyer a salak
a buzgó vesék forró kútjain!
Hullámzó dombok emelkednek,
csillagképek rezegnek benned,
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,
sürög millió élô állat,
bogár,
hinár,
a kegyetlenség és a jóság;
nap süt, homályló északi fény borong -
tartalmaidban ott bolyong
az öntudatlan örökkévalóság.
5
Mint alvadt vérdarabok,
úgy hullnak eléd
ezek a szavak.

A lét dadog,
csak a törvény a tiszta beszéd.
De szorgos szerveim, kik újjászülnek
napról napra, már fölkészülnek,
hogy elnémuljanak.
De addig mind kiált -
Kit két ezer millió embernek
sokaságából kiszemelnek,
te egyetlen, te lágy
bölcsô, erôs sír, eleven ágy,
fogadj magadba!...
(Milyen magas e hajnali ég!
Seregek csillognak érceiben.
Bántja szemem a nagy fényesség.
El vagyok veszve, azt hiszem.
Hallom, amint fölöttem csattog,
ver a szivem.)
6
(Mellékdal)
(Visz a vonat, megyek utánad,
talán ma még meg is talállak,
talán kihûl e lángoló arc,
talán csendesen meg is szólalsz:
Csobog a langyos víz, fürödj meg!
Ime a kendô, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.)

1933. június

József Attila
ÓDA

teljes:Layout 1  11/14/16  8:19 AM  Page 22



A magaságyban minden növény megta-
lálja kedvezô életfeltételeit, tehát a ter-
melônek kell eldöntenie, hogy mit kíván
termeszteni. A magaságy alkalmas pa-
lántanevelésre, zöldségfélék, fûszer- és
gyógynövények termesztésére, szamóca-
termesztésre, de annak sincs akadálya,
hogy dinnyét vagy akár burgonyát, ba-
bot, földimogyorót termesszenek benne,
esetleg a divatos, új növények valame-
lyikét (okrát, azaz bámiát, cukkinit, gu-
mós köményt, kínai kelt, díszkáposztát,
földi cseresznyét stb.) telepítsenek bele.
A gazdaságosságra törekvés elsôsor-

ban arra ösztönöz bennünket, hogy a ma-
 gaságyban kistermetû, gyorsan fejlôdô és
rövid tenyészidejû, folyamatosan szed-
 hetô, családi fogyasztásra alkalmas, továb -
 bá díszítô értékû növényeket termeljünk.
A magaságyba nem valók a nagy ter-

metû és egyszeri betakarítású növények,
mint pl. a burgonya, a csicsóka, a fejes
káposzta, a kukorica és a napraforgó.
Ezeket inkább a kert más részén kell
megtermelni vagy a piacon megvásárolni.
A munka a magaságyban kora ta-

vasszal kezdôdik, és folyamatosan tart

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

Sokan vannak, akik a kertészkedést nagyon egyszerû, könnyen elsajátítható hobbinak tartják,
holott a kert valójában nagyon bonyolult, sok közgazdasági és élettani összefüggést rejtô, 
és nem csupán fizikai, hanem szellemi erôkifejtést igénylô tevékenység is – vallja dr. Bálint
György, a mindnyájunk által sokra értékelt, köztiszteletnek örvendô Bálint gazda.

24

KERTÉSZKEDÉS

ÚJ MAGISZTER | Bálint gazda tanácsai

A MAGASÁGY,
a mini édenkert
A következôkben arról olvashatunk, Bálint gazda 
mit tanácsol, milyen növényeket termesszünk? 
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mindaddig, amíg az ôszi fagyok ezt meg
nem akadályozzák.
Az állandó helykihasználás érdeké-

ben a növényeket folyamatosan ültet-
jük, vetjük. Lehetôség szerint minden
növénybôl neveljünk palántát, hogy ez-
zel is megrövidítsük tenyészidejüket. A
palántákat a kiszedett növények helyére
ültessük. Így a magaságy tavasztól ôszig
sohasem ürül ki, és a terület többször is
hasznosítható.
Nagy figyelmet érdemelnek a fûszer-

növények, amelyek a magaságy követel-
ményeinek jól megfelelnek. Elônyük az
is, hogy erôs illatuk – állítólag – sokféle
kártevôt távol tart a termesztett növé-
nyektôl. Ilyen a vöröshagyma, a fok-
hagyma, a metélôhagyma, a zeller, a ka-
por, a kömény stb.
A tervezés munkáját már télen el

kell kezdeni. A magaságy gondozójának
a fantáziája bátran mûködhet, csak be
kell szerezni a szükséges vetômagokat,
hogy tavasszal idejében lehessen mun-
kához látni.
Az általam javasolt növénysorrend-

tôl a helyi körülményeket és a személyi
igényeket figyelembe véve természete-
sen el lehet térni.

Az elsô szakaszban a magaságy ke-
rete mellé, a hosszanti fallal párhuza-
mosan javaslom egy sorba hónapos re-
tek ültetését, a másik hosszanti fal mellé
pedig spenótot.
A hónapos retek, illetve a spenót so-

rával párhuzamosan egy sor karalábé-
palántát ültessünk, a magaságy köze-
pére pedig fejes salátát palántázzunk.

A második szakaszban a hónapos
retek helyett sárgarépát, a spenót helyére
pedig karalábépalántát, a magaságy kö-
zepére determinált növekedésû paradi-
csompalántákat, közéjük pedig uborkát
ültessünk. 

A harmadik szakaszban azt látjuk,
hogy a paradicsomtövek késô ôszig, a fa-
gyokig teremnek, az uborka helyett dísz-
káposztát palántázzunk, a magaságy
megszépítésére és a lakás díszítésére.

Általánosan megszívlelendô szabály:
nem kell ragaszkodni a magaságyban a
merev rendhez. 

A XVIII. kerületi Wesley Kincsei Általános Iskola 
és Gimnázium tanárai és tanulói örömmel fogadták

Bálint gazdát, aki az ÖKO-nap keretében 
az elméleti tudnivalók mellett gyakorlati 

tanácsokat is adott a magaságy létesítésével 
kapcsolatban

Fotók: Kapitány Éva/Wesley Archívum

25

KERTÉSZKEDÉS

ÚJ MAGISZTER | Bálint gazda tanácsai

teljes:Layout 1  11/14/16  8:19 AM  Page 24



Néhány vélemény az oktatás „csataterérôl”
Amikor méltatlan támadások érték a rendszer egyik szim-
bolikus vívmányát, a felcsúti kisvasutat, a válasz dacos ki-
állás volt: meghosszabbítjuk Bicskéig. Ugyanez a gyerme-
teg makacsság jellemzi a kormány oktatáspolitikáját is. 
A centralizált (önkormányzatoktól elvett) és államosított

(iskolai autonómiákat felszámoló, piaci szereplôket kiszo-
rító) oktatásirányítási rendszer látványos kudarcát kísérô
kritika és ellenállás hatására a kormány tovább mélyíti a
gödröt, amelyet eddig ásott.
A közoktatás permanens lebutításának újabb hulláma a

szakközépiskolákat helyezte célkeresztbe. Aki eddig szak-
középiskolában érettségizett dönthetett, hogy felsôoktatás-
ban tanul tovább, kitanul valamilyen érettségire épülô szak-
mát vagy elmegy dolgozni. Mostantól a lebutított
szakközépiskola után nem marad majd más választás, mint
munkát vállalni – ha és amíg lesz ilyesmi. Akik eddig 18 éves
korukban hoztak pályaválasztási döntéseket, azok ezentúl 14
éves korukban hoznak majd egész életre szóló döntést. És
ahogy a még jobban lebutított szakiskola után, a szakkö-
zépiskola után sem lesz komoly korrekciós lehetôség: a köz-
ismereti tárgyak csonkolása nem a további tanulásra való fel-
készítés jegyében történik. A szakközépiskolákból tehát a
kormány szakiskolákat csinál, és a szokásos nyelvi lele-
ménnyel átnevezi ôket szakgimnáziumoknak, az átnevezés
ellenére folyamatosan csökken az ide jelentkezôk száma, míg
a szakközépiskolába belépôk száma a demográfiai csökkenés
ellenére is stabil maradt, a gimnáziumba belépôk aránya pe-
dig 33%-ról 40%-ra nôtt. Az érettségi minden szempont-
ból vonzó perspektíva, a kormányzati szómágia pedig ke-
veseket fog becsapni, a „szakgimnáziumi érettségi” nem
lesz teljes értékû érettségi, a szakgimnáziumi szakképzés
pedig legyengített szakképzés lesz.
Komoly probléma az oktatáspolitika finanszírozásának

kérdése.

Az Európában uralkodó finanszírozási modell a fiská-
lis decentralizáció: az iskolák tulajdonosai (jellemzôen az
önkormányzatok) normatív alapon kalkulált éves egyösz-
szegû támogatást kapnak, amely különbözô ösztönzôkkel
(kiegészítô támogatásokkal) egészül ki, amely valamilyen
mechanizmuson keresztül igyekszik kiegyenlíteni az ön-
kormányzatok eltérô jövedelemtermelô képességébôl fa-
kadó egyenlôtlenségeket, összegezve: a pénz oda megy,
ahol a gyerek tanul. Ha az elmúlt negyedszázadban egy or-
szág átalakította a finanszírozási rendszerét, akkor az va-
lamilyen „fejkvóta” alapú rendszerre állt át. Olyan ország,
amelyik egy normatív finanszírozási rendszerrôl visszaállt
egy buta, kiszámíthatatlan és az oktatott gyermekek szá-
mától teljesen független, az elôzô évi bázison alapuló fi-
nanszírozási rendszerre, a fejlett világban csak egy akadt,
s az éppen a miénk.
A magyar oktatásfinanszírozás látszólag a német modellt

követi – egy hatalmas különbséggel: Magyarországon nincs
iskolai autonómia. Ahol az iskolák önálló bejegyzett in-
tézmények saját költségvetéssel és önálló gazdálkodási jo-
gokkal, ott a központi és helyi hatalom közötti munka-
megosztás nem jelent mást, mint hogy az iskolai
költségvetés több forrásból jut pénzhez. Magyarországon
azonban a Klikbe olvasztott iskoláknak nincs sem elkülö-
nített költségvetésük, sem bankszámlájuk, sem a pénzügyi
adminisztrációval foglalkozó alkalmazottjuk, és a Klik költ-
ségvetését nem igazították a korábbi év tényleges kiadása-
ihoz. A közoktatás alulfinanszírozottsága nagyjából a GDP
több mint egy százaléka, körülbelül 400 milliárd forint
minden évben. Ilyen finanszírozási szint mellett az iskolák
épületei és állóeszközei az amortizáció ütemében termé-
szetesen lepusztulnak.
Nem volt Magyarországon 2010 óta olyan komoly szak-

értô, aki szerint ez a konstrukció mûködhet. 

A drasztikus forráskivonással párosított államosítás,
a pedagógus-életpálya-modell bevezetése, a tan-
felügyeleti rendszer kiépítése, a tornatermek nélküli
mindennapos testnevelésórák, a lexikális tartalom-
mal telezsúfolt alaptantervek és a kötelezô kerettan-
tervek, a tanszabadság megvonása, illetve a szabad
tankönyvválasztás megszüntetése önmagában is
óriási átalakítást jelentett volna a korábbi évekhez
képest az oktatásban, de így, egyszerre,  csatatérré
változtatta az iskolákat. Ráadásul a szakképzésben is
visszafordíthatatlan és káros folyamatok indultak el
– írja Ónody-Molnár Dóra a 168 Órában.
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A következmények elôre láthatók. Mivel az önkor-
mányzati források teljesen eltûnnek a közoktatásból, az
összes ráfordítások mértéke csökkenni, az alulfinanszíro-
zottság mértéke növekedni fog. A Klik költségvetésének bô
ötven költségvetésre darabolása beszûkíti a korábbi egysé-
ges költségvetési kifizetô hatóság mozgásterét. Gyakoribbak
lesznek a kifizetési problémák, de ezekért már a rosszul gaz-
dálkodó iskolaközpontok viszik majd el a balhét. Az isko-
laigazgatók a folyó kiadások egy kis részét fedezô havi zseb-
pénzt kapnak, és megkapják a felelôsség egy részét is. Az
iskolák továbbra is lenyelik majd a rendszeres dologi kia-
dások jelentôs részét, az iskolák épületeinek és eszközállo-
mányainak lepusztulása tovább folytatódik, tovább nö-
vekszik az adósságállomány.

RADÓ PÉTER oktatáspolitikus

HVG.hu-n megjelent véleményének rövidített változata

És megszólal a diákság is: a nyomásgyakorlás erôteljesebb
eszközeit is hajlandók bevetni a diákok, ha továbbra is azt
látják, hogy a kormányzat nem veszi figyelembe a közok-
tatási rendszer azonnali átalakítására vonatkozó követelé-
seiket – nyilatkozta a 168 Órának Gyetvai Viktor, a Füg-
getlen Diákparlament vezetôje, aki sürgeti az oktatás
szereplôinek összefogását. A Független Diákparlamentnek
több mint háromezer regisztrált tagja van. Céljuk a köz-
oktatásban elérni, hogy a lexikális tudás helyett a gyakor-
lati ismeretekre és a képességfejlesztésre helyezzék a hang-
súlyt, alapvetô változás legyen a szegregáció témakörében.
A tanársztrájkot nem érzi elég erôs fegyvernek, a polgári en-
gedetlenségtôl viszont nem riadna vissza. 
Gyetvai Viktor az idén érettségizett, és véleménye sze-

rint az oktatásban zajló átalakítások legnagyobb vesztesei
a diákok, akik egy indulatokkal, félelmekkel terhelt rend-
szerben kénytelenek a jövôjüket megalapozni. A kormány
döntése a szakképzéssel kapcsolatos változtatásokkal ká-
rosak a diákok és a gazdaság számára is. A szakképzésben
bevezetett változások bevezetésekor nem állt elegendô idô
rendelkezésre ahhoz, hogy a diákok tudják, hova felvéte-
liztek, amikor jelentkeztek az újonnan megszervezett is-
kolatípusokba. 

A szakképzés területét évtizedek óta kutató Mártonfi
György arra emlékeztet, hogy káros az a lépés, amely sze-
rint a szakképzési centrumok a Nemzetgazdasági Minisz-
tériumhoz kerültek, elôkészítetlenül, és elszakadtak az ok-
tatási tárcától. A Nemzetgazdasági Minisztériumban egy
bizottság évrôl évre meghatározza, milyen szakmákat tá-
mogat az állam. A szakmaszerkezeti döntés a munkaerô -
piacot kutató közgazdászok szerint értelmetlen, képtelen-
ség az, hogy ez a bizottság találja ki, hogy néhány év múlva
milyen szakmákra lesz szükség. Látható, a romák kiszorul-
nak a szakképzésbôl, vagy sokan közülük el sem kezdik, és
az általános iskola után azonnal a Híd programba jelent-
keznek, vagy az általános iskolát 16 évesen be sem fejezve

már be sem kell iratkozniuk a szakképzôbe.  Az új rend-
szerben törvényes keretek között lehet a hátrányos helyzetû
roma fiatalokat kiszorítani az oktatási rendszerbôl. 
Az országos kompetenciamérések háttérkérdôiv-ada-

taiból Mártonfi György megállapította, hogy országosan
a belépô szakiskolások majdnem 30 százaléka roma szár-
mazású, ez az arány Borsodban már hatvan százalék. A
közoktatásban megfigyelhetô rohamos szegregálódás a
szakképzésben is megtörtént, az új rendszerben lehetetlen
lesz szakmát váltani, 14 évesen kell egy életre szóló dön-
tést meghozni.

Horn György, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pe-
dagógiai vezetôje, az Alapítványi és Magániskolák Egyesü-
lete elnöke szerint a kormány bedarálja az alapítványi szak-
képzô iskolákat, de veszélybe kerültek az általános iskolák
és a gimnáziumok alternatív oktatási programjai is. 2013
óta a szakképzési törvény határozza meg, hogy az iskolák az
adott szakmákra hány tanulót vehetnek fel. Egyes szak-
mákat egyáltalán nem finanszíroz az állam, egyesekhez ke-
retszámot adott, de vannak olyan szakmák is, amelyekben
szabadon lehet képezni. Az alacsonyabb eszközigényû kép-
zésekben erôs az alapítványi szféra: ez a gazdasági képzés,
az idegenforgalom, a vendéglátás, az informatika – ezen
akartak változtatni azzal, hogy nem adtak keretszámot az
alapítványi iskoláknak. Az állami intézmények úgy is kap-
tak keretszámot, hogy nem volt hozzá kapacitásuk, sôt, kö-
zölték az alapítványi iskolákkal, hogy csak akkor kapnak ke-
retszámot, ha csatlakoznak a szakképzési centrumokhoz. 
Az alternatív iskolákban személyközpontú, a gyerek

köré szervezett pedagógiai rendszerek a gyereket tanítják,
nem a tantárgyakat. 2015-ben az átlagos érettségi eredmény
81,2%-os volt, miközben az országos átlag háromszorosa az
emelt szinten érettségizôk aránya. Minden érettségizô to-
vábbtanul, a tanulók 40 százalékát nyugati egyetemek vet-
ték fel – nyilatkozta Horn György.
Ezeket az elért eredményeket kár lenne semmivé tenni. 

A Tanítanék mozgalom és a Civil Közoktatási Platform is
tiltakozott a szakképzés átalakításával kapcsolatban.  Mi-
vel minden lehetséges platformon hangot adtak a tilta-
kozásuknak, de nem kaptak érdemi választ a kérdéseikre,
nyílt levélben fordultak Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszterhez. Rendkívül aggályosnak tartják a közismereti
tárgyak kiszorítását a tantervekbôl, a diákok iskolaváltási,
továbbtanulási lehetôségeinek befagyasztását, véleményük
szerint a koncepciónak nincs más alapja, mint az iparka-
mara rövid távú anyagi érdeke. A levélben felvetett prob-
lémákra a Nemzetgazdasági Minisztérium a következô-
képp reagált:
„semmi akadálya sincs az új szakképzési rendszer elin-

dításának […] Hamis az az állítás, miszerint a kormány
nem készült fel […], illetve hogy a diákok, tanárok nem
tudják, mit fognak tanulni, tanítani.”

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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dolgozott, amikor kolléganôje letett elé egy nagynénjérôl
szóló újságcikket. Ez indította el a többéves kutatómunkát,
amely során megtalálta nagyanyja, Maritta naplóját is. Eb-
ben a zsidó Mandl házaspárról is ír, akik Maritta apjától kér-
tek segítséget, hiába. Ezután lövések hallatszottak, a házas-
pár a Batthyány-birtokon halt meg, máig tisztázatlan
körülmények között. Megmenthette volna-e a nagymama
ôket? Van-e felelôsségünk a felmenôink bûneiért?
A szerzô elmondása szerint, amikor elkezdett a témá-

val foglalkozni, pusztán újságírói feladatnak gondolta, de
aztán a zsurnalisztikai projektbôl egyre inkább kutatás lett,
és egyre inkább a saját története került az elôtérbe. „Leg -
inkább rólam szól a történet”– vallja.

Táskát és cipôt tervezhetnek
egy új magyar könyvsorozat
segítségével a gyerekek, mi-
közben játékosan stílustörté-
netet tanulhatnak. Lonovics
Zoltán, a Gilbert-sorozat meg-
álmodója a nyolc-tíz éves kor-
osztályt célozza meg, de már az
öt-hat évesek is élvezhetik a
sok színes ábrával felszerelt ki-
adványokat. „A piacról jól is-
mert rajzfilm figurákban és
hercegnô karakterekben sem-
miféle oktató jelleg vagy kor-
történeti áttekintés nincs, csu-
pán szimpla szórakoztatást nyújtanak” – mondja Lonovics
Zoltán. A sorozat fôszereplôje Gilbert, a  divatblogger, aki
informatív módon vezeti végig az olvasókat a különbözô ko-
rok stílusain, bemutatja a kor jellemzô színeit, divatilluszt-
rátorait, mûvészeit, kedvelt anyagait, sôt, még némi törté-
nelmi kapaszkodót is ad a kérdéses korszakhoz.
A Divatsuli elsô két részében cipôket, illetve táskákat

tervezhetnek a gyerekek, ehhez kapnak sablonokat, terv-
rajzokat. A tervezôt lenyûgözte a gyerekek találékonysága. 
A sorozat következô darabjai a szecesszió és a hatvanas

évek színezôkönyve lesznek. 

Színház
A Belvárosi Színház hónapok óta futó sikerdarabja a Pár-
terápia.
Daniel Glattauer elôzô mûve, a Gyógyír északi szélre,

két ember megismerkedésének kalandos és humoros tör-
ténete. Most tovább lép a szerzô, ez a két ember a Párte-
rápia házaspárja, akiknek az életébôl már rég eltûnt az elsô
évek izgalma.

KULTURÁLIS AJÁNLÓ
Könyvajánló

Az elmúlt század magyar prózájának egyik csúcsteljesít-
ménye a maga teljességében még ma sem ismert Márai
Sándor naplófolyama. Ennek az 1974 és 1977 közötti
évekrôl számot adó kötete meggyôzôen bizonyítja, miként
tölthetô be a létezés céltalansága az értelem feszültségével,
az írással – vallja Márai. Ezekben az években írta meg kül-
földön töltött pályaszakaszának egyik legjobb regényét, az
Erôsítô-t, több évtized szórványos teljesítményébôl állí-
totta össze egyetlen válogatott verseskötetét, A delfin
visszanézett címmel.
Minden irodalmat szeretô érdeklôdônek ajánljuk

mindkét könyvet, fôként az Erôsítô-t, amelyrôl Márai azt
mondja: az a forduló, amikor már nem az író írja a köny-
vet, hanem a könyv írja önmagát – és közben mindentôl
függetlenül a nyelv írja azt, amit az író és a könyv mon-
dani akarnak.

Hitler fô ideológusáról, Alfred Rosenbergrôl Robert Witt-
mann és David Kinney Az ördög naplója címmel
lenyûgözôen érdekes írást jelentett meg. Wittmann az az
FBI ex-nyomozó, akinek jelentôs szerepe volt Rosenberg
kéziratának felkutatásában, a társszerzô neves újságíró. A
Rosenberg-szövegek csak idézetekben jelennek meg, kom-
mentálva. Hitler és tanácsadója, Rosenberg úgy vélte: a
legnagyobb veszélyt Németországra a zsidó és a kommu-
nista fenyegetés, valamint az egyházak destruktivitása je-
lenti. Rosenberg támogatta a fajnemesítést, az árják több-
nejûségét. Fô mûve, A huszadik század mítosza Hitler
Mein Kampfja mellett a nácik másik bibliája. 1946-ban
Nürnbergben kilencedikként akasztották fel. 

Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér regénye
kivételt képez a szerzô mûvei között, akit mindig csak a
jelen érdekelt, de soha nem a konkrét jelen. Ebben a
könyvben viszont minden helyszín és minden szituáció
azonosítható. Összegzés is az alkotás, mindent beleírt,
amit életmûvében kikísérletezett, vagy inkább visszatérés
a Sátántangóhoz. Egyik kritikusa szerint „nem társada-
lomrajz, hanem mentalitáskísérlet”. Érdekes olvasmány.

És nekem mi közöm ehhez? – teszi fel a kérdést a 
Batthyány-Thyssen Margitról szóló könyvének címé-
ben Sacha Batthyány, Margit unokaöccse. 
A történet szerint 1945-ben náci vezetôk mulattak Batt-

hyány-Thyssen Margitnál Rohoncon. A bál után a vendé-
gek 180 munkaszolgálatost lôttek tömegsírba. Az unoka-
öcs Batthyány már Svájcban született, újságíróként
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Ismerôs a helyzet: valami végleg elveszett, és mielôtt
végleges döntést hozna, egy utolsó kísérletképpen szak-
emberhez fordul a férfi és a nô. Az orvos munkához lát,
frenetikus helyzetek, mulattató fordulatok és meglepeté-
sek során ismerjük meg nem csak a páciensek, hanem a
pszichiáter életét is. Glattauer vígjátéka nagy emberis-
merettel és virtuozitással sodorja nézôjét a hôsökkel együtt
a jövô meglepetései felé. Kitûnô szórakozást jelent a szín-
házi elôadás.

Az Átrium Film-Színház három éve játssza nagy sikerrel
Antony Jay komédiáját, Igenis, miniszterelnök úr! cím-
mel, Alföldi Róbert fôszereplésével.
A gazdasági és kormányzati válság tetôpontján az angol

miniszterelnök azzal szembesül, hogy egy keleti ország kül-
ügyminisztere erkölcsileg megkérdôjelezhetô és hatalmas
diplomáciai botránnyal veszélyeztetô, ám nagyszerû megol-
dást kínál Európa problémáira. Milyen áldozatot lehet hozni
a 21. században a politika és közgazdaság oltárán, a bulvár-
lapok szenzációra éhes újságíróinak gyûrûjében? Mi történik,
ha a kormány unortodox megoldásokhoz folyamodik? És ho-
gyan rontja a helyzetet a globális felmelegedés? Antony Jay
és Jonathan Lynn  a nyolcvanas években világsikerû, klasszi-
kussá vált tévésorozatuk alapján írt politikai komédiája a ha-
talom sajátos kulisszái mögé enged betekintést.
A 2016-os nyár megkerülhetetlen eseményeket ho-

zott a brit politikában, hiszen a népszavazáson gyôztek a
„brexit”-pártiak, tehát az Egyesült Királyság népe úgy
döntött, hogy ki szeretnének lépni az Európai Unióból.
A darab ahhoz a helyzethez igazodik, amiben egy mi-

niszterelnök úgy próbálja megtartani népszerûségét, hogy
akár a bent maradást, akár a kilépést szorgalmazza, a nép
egyik fele biztosan elfordul tôle. Szeptembertôl kezdôdôen
már az Igenis, miniszterelnök úr! frissített változatát lát-
hatja a közönség.

2015-ben a színikritikusok a „Legjobb rendezés” és a
„Legjobb férfi fôszereplô” díjával jutalmazta a Nemzeti
Színházban elôadott Ibsen-mûvet, a Brandot. „Hogy
Brand éppen pap, az nem lényeges; a mindent vagy sem-
mit követelés az élet minden más területén is fennáll, sze-
relemben, mûvészetben stb. Brand én magam vagyok
legkülönb pillanataimban” – jegyezte fel mûvérôl Ibsen.
Kell, hogy legyenek Brandok, akik megalkuvások és ha-

zugságok nélkül élnek, akikhez mérhetjük magunkat – ál-
lapíthatjuk meg az elôadást látva.

Dráma a kallódásról a Radnóti Színházban: Platonov.
A fôszereplô, László Zsolt az idei Pécsi Országos Színházi
Fesztiválon a legjobb férfi fôszereplônek járó díjat nyerte el
a Lear királyban nyújtott, Alföldi Róbert rendezte pro-
dukcióért, a Csehov-színmûvet is Alföldi Róbert rendezése
és László Zsolt fôszereplése teszi a mának is sokat mondóvá.
Platonov tehetséges, többre hívatott ember, aki ennek elle-
nére csak kallódik az életben, talán mert a külvilágtól nem
kap olyan impulzusokat, amelyek képesek lennének ki-
mozdítani a magára kényszerített magatartásformából.

Nehéz örökséggel, Darvas Iván legendás alakításával kellett
megbirkóznia Keresztes Tamásnak a Katona József Színház
produkciójában, az Egy ôrült naplójában. A kivételes szín-
házi elôadáson azt az alkotást láthatjuk, ami rólunk, nekünk
szól: a szemünk láttára megôrült emberrôl, a kisemberrôl,
arról a Propriscsinrôl, aki úgy érzi, hogy cseppet sem ôrült,
csak azért, mert furcsaságok esnek meg vele.  

A Várkert Bazárban mutatták be az 56-os forradalom
hatvanadik évfordulójára a Café Budapest Kortárs Mûvé-
szeti Fesztivál egyik legizgalmasabb produkcióját, a Sza-
badság emlékmûveit. Amint a táncos-koreográfus ren-
dezô, Gergye Krisztián elmondta, olyan emlékmûvet
próbált létrehozni, amely ötvenhatot a jelenbe helyezi át,
és a nézôket arra készteti, hogy szembenézzenek a törté-
nelmi és személyes múlttal és önmagukkal is: miként vi-
szonyulunk a mindenkori elnyomó hatalomhoz.

A Thália Színház nem feledkezett el a gyerekekrôl sem. A
mûvészettörténetet, pszichológiát és filozófiát végzett Sze-
pes Mária írt ezoterikus regényeket, tudományos-fan-
tasztikus könyveket, verseket, filozófiai munkákat, leg-
népszerûbb alkotása vagy inkább teremtménye azonban
Pöttyös Panni, akinek történetein generációk nôttek fel
1953 óta. A sorozat rendkívüli érzékenységgel ragadja
meg az óvodás és kisiskolás korú gyerekek lelkivilágát.
Az iskolakezdésrôl, az elsô osztályban átélt élmények-

rôl és küzdelmekrôl Németh Ákos drámaíró írt színpadi
változatot Pöttyös Panni az iskolában címmel. A rendezô
a táncos-koreográfusként világhírû Bozsik Yvette, aki
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2003 óta készít gyermekelôadásokat a legkülönbözôbb
korosztályok számára. A Kolibri Színházzal közösen Ma-
gyarországon elsôként hozott létre csecsemôszínházi pro-
dukciót, a Négy évszakot, a Nemzeti Táncszínházban
mutatta be a Létrameséket.

A  helyes döntésrôl, a velünk élô helyzetrôl szól Ferdinand
von Schirach színdarabja, a Terror, amelyet a Katona Jó-
zsef Kamrájában adnak elô. 
Van már sok példa a színház- és filmmûvészetben,

amikor az bizonyosodik be, hogy a bírói tárgyalásoknak
dramatikus ereje van. Az ügyvédek, ügyészek, bírák, vád-
lottak, tanúk és vádlók szerepegyüttese sokféle játék be-
mutatására alkalmas, bemutathatja az elnyomó hatalom
gépezetét, az „igazság” kiderítésének kemény munkáját, és
belátjuk, hogy milyen ijesztôen nehéz a döntés. Kivételes
élményben van részünk, ha sikerül jegyet szereznünk és
megnéznünk a darabot.     

Filmajánló
A könyvelô
Amerikai filmdráma
Chris Wolff (Ben Affleck) a világ egyik legjobb könyve-
lôje, és kissé autista – kerüli az embereket, magányosan él,
és nem is vágyik másra.
Amikor egy nagy, robotokat tervezô gyár könyvelésé-

ben furcsa hibák tûnnek fel, természetesen hozzá fordul-
nak. Ô és a cég egyik munkatársa (Anna Kendrick) hamar
új, megmagyarázhatatlan eltérésekre figyel fel, és ez vala-
kinek nagyon nem tetszik. 
Egy különleges katonai egység leszerelt tisztje megbí-

zást kap, hogy végezzen a párral. Chris és Dana kénytelen
együtt bujkálni. 
De Chris tartogat egy-két meglepetést. Néhány közü-

lük halálos lehet...

Nagyon szép magyar film Till Attila játékfilmje, a Tiszta
szívvel. Fôhôse egy fiatal húszéves fiú és barátja, a volt
tûzoltó. A páros agya egy idô után teljesen elborul, mivel
úrrá lesz rajtuk a pánik, hogy életük és létezésük a társa-
dalom számára felesleges. Az alvilág berkein belül pró-
bálnak meg érvényesülni, rá kell azonban jönniük, ez az
út sem járható.

Érkezés
Amerikai sci-fi
A távoli jövôben játszódó történet középpontjában egy
a Föld létezését veszélybe sodró esemény áll: földönkí-
vüliek érkeznek bolygónkra. A hadsereg vezérkara egy
briliáns nyelvész segítségét kéri, hogy kommunikálhas-
sanak az idegenekkel – a cél, hogy megtudják az érkezés

okát. A tudós minden erejével azon munkálkodik, hogy
szót értsen a vendégekkel, ám munkája során az apró ré-
szekbôl összeáll számára a földönkívüliek érkezésének va-
lódi célja.

Ernelláék Farkaséknál
Magyar életkép
Hajdu Szabolcs új magyar filmjében nincs dráma, kicsi-
nyes viták, szemrehányások, múltbéli sérelmek felhány-
torgatása van. A film nézôinek ismerôs minden: a szûkös
élettér, a mindenért egymást hibáztató Farkasék. Ernel-
láék, a rokonok, anyagilag és érzelmileg is lenullázva ér-
keznek haza Skóciából. A rendezô azt fogalmazza meg, ho-
gyan próbálnak értelmet adni az életüknek a mindnyájunk
számára ismerôs emberek. 

Kiállításajánló
A szegedi Móra Ferenc Múzeum kiállításán bemutatják
Pompeji katasztrófáját, az ott élt emberek életét, min-
dennapjait, hitvilágát, kikapcsolódási szokásait, harcásza-
tát. A tárlat törzsanyaga, közel 120 tárgy a pompeji feltá-
rás anyagát ôrzô Nápolyi Régészeti Múzeumból érkezett.
A kiállítás egyediségét, különlegességét az adja, hogy a
pompeji ásatás tárgyaiból kiállítást eddig nemhogy Ma-
gyarországon, de még Közép-Kelet-Európában sem mu-
tattak be, így Szeged ad elôször otthont ennek a páratlan
értékû kollekciónak. 
A tárlat három kiállítóhelyen is a Pompeji-kiállítással

találkozhatnak az érdeklôdôk: a Móra Ferenc Múzeum fô-
épületében, a Dóm tér szomszédságában található Fekete
házban, valamint a Kass Galériában. 

Petôfi Irodalmi Múzeum
Kiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójának emlékére
Az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét

feldolgozó kutatások alapos figyelmet szentelnek a magyar
írók szerepének a forradalom elôkészítésében, eseménye-
iben és utóéletében. Tanulmánykötetek tárják fel a Petôfi
Kör történetét, az írók helytállását, a megtorlás idôszaká-
ban elszenvedett sorsokat, de eddig viszonylag kevés fi-
gyelem fordult az emigrációban élô mûvészek, írók és a
forradalom kapcsolatára. A források feltárása egyszerre
vall arról a társadalmi és politikai képrôl, amelyet az anya-
országból kirekesztve a mûvészek kint szerzett tapasztala-
taik alapján vizionáltak és arról a gyötrelemrôl, amit a
hontalanságban elszenvedtek. Megtudhatjuk, hogyan já-
rultak hozzá az itthon maradottak szélesebb tájékoztatá-
sához, a betiltott fórumok helyettesítéséhez, tiltakozó ak-
ciók szervezéséhez s egy jobb korszak elôkészítéséhez.
Értelmezéseik, amelyek rendkívül heterogén képet mu-
tatnak, s nemegyszer parázs vitákhoz, szakításokhoz ve-
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zettek, segítettek abban, hogy az azonos gondolkodásúak
egy platformra – irodalmi lap szerkesztôségének köze-
lébe – kerüljenek, s innen fejtsék ki nézeteiket. A kiállí-
táson bemutatott mûalkotások részben esztétikai minô-
ségük, másrészt figyelmet mobilizáló szerepük, illetve a
nyelv, a kultúra megôrzése érdekében kifejtett aktivitásuk
miatt kerültek be a kiállítás anyagába.

KONTAKT – Keleti Éva fotói címmel nyílt tárlat a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban, kiállították a Prima Primis-
sima Díjjal kitüntetett, érdemes és kiváló mûvész fotog-
ráfus mûvészekrôl készített, eddig kiállításon nem
szerepelt 85 felvételét. A fotográfiák eredeti negatívjait és
diáit Keleti Éva 2015-ben a Magyar Nemzeti Múzeum-
nak ajándékozta.

Eltitkolt alkotásokat, eddig be nem mutatott mûveket lát-
hatunk a Magyar Nemzeti Múzeum Rejt/Jel/Képek ’56
– A forradalom titkos mûvészete új idôszaki kiállításán,
ahol több olyan mûvész nevével is találkozhatunk, akik-
rôl nem is sejtettük, hogy megihlette ôket a forradalom.
A különleges és sokszor meglepô válogatásnak köszönhe-
tôen a József nádor termekben látható kiállítás jelentôs
mérföldkô lesz az 1956-ra vonatkozó képzômûvészeti al-
kotások megismertetésében.
Mai ismereteink szerint az 1956-hoz kapcsolódó mûvé-

szeti anyag összességében eléri a másfél ezres számot. En-
nek a hatalmas anyagnak a Nemzeti Múzeumban ôrzött
részébôl, illetve a más közgyûjteményekben, valamint ma-
gángyûjtôknél fellelhetô alkotások legjelesebb darabjaiból
áll össze a mintegy háromszáz mûtárgyból álló kiállítás,
amely tisztelgés a forradalom és a szabadságharc hôseinek
emléke elôtt a sorsfordító események 60. évfordulója al-
kalmából.
A forradalom mûvészete az eufória napjaiban ugyan

újra megélhette az évtizedes diktatúra után kérészéletû sza-
badságát, ám a bukást követô idôszakban, a megtorlás éve-
iben, majd egészen a rendszerváltásig az ’56-ban készült
rajzok, festmények létét alkotóik titokban tartották, azo-
kat elrejtették, ám megsemmisíteni többségében nem
akarták. Így volt arra példa, hogy pl. Borsos Miklós ese-
tében a forradalom idején készült tucatnyi ceruzavázlata
csupán halála után, véletlenül került elô. Szántó Piroska
képei is rejtve maradtak a ’80-as évekig, kevesen tudták,
hogy a kommunista érzelmû mûvésznôt is elragadta a for-
radalmi lelkesedés.
Az egyik legszebb és legértékesebb bemutatásra váró

kollekció Amberg József anyaga, amely egészen elképesztô
minôségben dokumentálja a súlyos harcok sújtotta Jó-
zsefváros utcáit, épületeit. Amberg nagyszerû ceruzaraj-
zokat készített a helyszíneken, október végétôl egészen
december elejéig dolgozott, majd a grafikák után ottho-
nában készített élethû akvarelleket. Munkáinak nem csu-
pán mûvészeti, de történeti értéke is jelentôs.

A késôbbi években, de még a Kádár-korszakban ké-
szült, a forradalomhoz kapcsolódó képzômûvészeti alko-
tások többsége is rejtve maradt, alkotóik nem publikálták,
vagy ha publikussá is tették azokat, a címadásban legfel-
jebb utalást tettek mûvük valódi jelentéstartamára. 
Egy 1956-hoz kapcsolódó alkotás, Chagall mûve is ere-

detiben látható a kiállításon.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Erre az al-
kalomra a múzeum programsorozattal, fotópályázattal,
könyvbemutatókkal, kedvezményes belépéssel és nyere-
ményjátékkal is készül, valamint egy kiállítással az em-
berekrôl és a tárgyakról.
A békebeli Óbudát idézô környéken a Kéhli vendéglô

Krúdy asztalával, az egykori Fogadó a Koronához és az
Oroszlánhoz ideális helyszínek a magyar kultúr- és életmód -
történet bemutatására. 

Fesztiválok
Az ôszi idôszak nem igazán kedvez a szabadtéri fesz-
tiváloknak, de különösen a gasztronómiai jellegû ese-
mények a sokszor hûvös idô ellenére sok érdeklôdôt
vonzanak.

Az idén huszadik alkalommal rendezték meg a Csabai
Kolbászfesztivált Békéscsabán.
A gasztronómiai fesztiválon bemutatják a térség gaszt-

ronómiai, kulturális hagyományait, de lehetôséget terem-
tenek más vidékek számára is a bemutatkozásra. A fesztivál
kiállításain láthatók a helyi specialitások, részt vehetünk kol-
básztöltô tanfolyamokon, megismerhetjük a térség legjobb
szakembereit, szórakoztató és kulturális programok, bor-
bemutatók, fôzôversenyek teszik teljessé a kínálatot.

A villányi borfesztivál
Kóstolja meg a villányi termôtáj emberi és környezeti
természetének borban sûrûsödô csodáját! A kiváló bor ké-
szítése mûvészet, gyönyörködjön benne kedvére! Fedezze
fel a borvidék építészeti és kulturális örökségét! Bízza rá
magát az itt élô emberek vendégszeretetére és érezze jól
magát a hagyomány tisztelete mellett folyamatosan meg-
újulni képes borvidékünkön! Mindig visszavárjuk! – így
hívták a villányi borfesztiválra az érdeklôdôket a szervezôk.
A fesztivál az ország egyik legismertebb szüreti feszti-

válja, amely fennállásának több mint negyedszázada alatt
a bor- és gasztrokultúráról, a hagyományôrzésrôl híres. A
helyszín a gyönyörûen kialakított Villányi Rendezvénytér
és a Pincesor. 
A Márton-nap a 40 napos adventi böjtöt megelôzô

utolsó nap, amikor a jóízû és gazdag falatozás, vigasság
megengedett. 
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Igazi ünnep a szüret, az ültetés, kapálás, metszés és oltás
hosszú és fáradalmas hónapjai után kezdôdik el a borkészítés
ideje, a szüret, ami ünnep, a vidéki élet legnagyobb ünnepei
közé tartozik.
A szüret szó eredetileg a szôlô borrá alakításának részfo-

lyamatára, a szûrésre utal, de mai jelentése már kiterjed a
többi gyümölcs betakarításának az elnevezésére is. 
Hazánkban sok évszázados múltúak a szôlészeti és a bo-

rászati hagyományok.   A szôlô és a bor szeretete áthatja a kul-
túránkat, irodalmunkat, mezôgazdaságunkat.  
A szôlô egyes fajai már 65 millió évvel ezelôtt megjelentek

a Földön, azonban az eljegesedések hatására csak néhányuk
maradhatott fenn. 
A legendák szerint a szôlôkultúra ôshazája Örményország,

ugyanis az özönvíz után az Araráton kötött ki Noé bárkája.
Noé itt szôlôt telepített, annak termésébôl bort készített. Az
i. e. 9. században Menua örmény király lányának a hegyolda-
lon már volt egy teraszos szôlôskertje. Jerevánban egy bar-
langban találtak több ezer éves szôlômagvakat. 
Az elsô írásos magyar nyelvû, szôlôvel kapcsolatos írásos

emléket 1061-bôl találjuk. 
A szôlôt már ôseink is étkezésre is használták, a borkészí-

tés mellett.
A szôlôültetvényeket szinte teljesen elpusztító filoxéravész

után új fajták jelentek meg, például a csabagyöngye, a szô-
lôskertek királynôje és a muskotály. A vastagabb héjú, téli
hidegben is elálló szôlôhöz a fürtöket, gyakran a venyigével

együtt, már a szüret alatt külön gyûjtötték, és felaggatták a
pincében. Disznóöléskor, családi ünnepeken csemegeként
fogyasztották, de beteglátogatásra is gyakran vittek egy-egy
fürt szôlôt. 

Az elsô szüretek, természetesen az idôjárási viszonyoktól
függôen, augusztus végén kezdôdnek, amikor a korai érésû
fajták termése a megfelelô cukor–sav arányt eléri. Egyes ter-
môterületeken és különbözô fajták esetében sokszor akár
decemberig is elhúzódhat az esemény. 
A szüret elsô napja általában neves dátumokhoz kapcso-

lódik.
Eger környékén szeptember 29. – Szent Mihály napja,

Miskolc környékén október 18. – Lukács napja, a Dunántú-
lon október 15. – Szent Teréz napja a szüret elsô napja. A To-
kaj-hegyalján október 28. – Simon Júda, a szôlôk védôszent-
jének napja jelentette a szüret kezdetét. 
A szüret régen is és napjainkban is hajnalban kezdôdött,

mivel a fürtök a leszedést követôen azonnal erjedni kezdenek.
A szüreti napok estéin zene és tánc, a szüret befejeztével szü-
reti felvonulás várja a szüretelôket és segítôiket. Annak elle-
nére, hogy a nagyobb pincészetek és gazdaságok ma már el-
sôsorban géppel szüretelnek, a szüreti hagyományokat
szerencsére minden tájegység ôrzi és ápolja. 
Az ünnepi alkalomhoz ünnepi szüreti ételek illenek.
Válogassunk a mustos, szôlôs ételekbôl, és kóstoljuk is meg

ôket!
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A nehéz munka után jólesik a 

SZÜRETI KOLBÁSZLEVES

Hozzávalók: 30 dkg füstölt házikolbász, 1 dl száraz vörösbor, 20 dkg
sárgarépa, 15 dkg petrezselyemgyökér, 15 dkg zeller és 15 dkg karalábé,
25 dkg kelbimbó, 1 fej vöröshagyma, só, ôrölt bors, 4 db tojás, olaj, 10 dkg
gomba.

A zöldséget megtisztítjuk, feldaraboljuk. A hagymát finomra vágjuk, kevés
olajon üvegesre pároljuk, rátesszük a felszeletelt gombát, megpi-

rítjuk, majd rátesszük a zöldségeket is. Ráöntjük a bort, fel-
engedjük vízzel, beletesszük a négyfelé vágott kolbászt,
és puhára pároljuk. Ha már puha, kiveszünk a levébôl
egy félliternyit, lábasban felforraljuk, egyenként beleü-
tünk a forrásban lévô levesbe 4 tojást úgy, hogy a sárgája
egyben maradjon. Ha kezd keményedni, forrón tálaljuk.j Illusztrációk: 

all-free-download.com
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Jó szüretelést és jó étvágyat kíván

DIBÁS GABRIELLA
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Különlegesen finom a

ZALAI SZÜRETI PECSENYE
Hozzávalók: 80 dkg sertés- vagy pulykacomb, 4 db ecetes almapaprika,
1 nagyobb fej hagyma, 1-2 gerezd fokhagyma, só, bors, olaj, 5 dkg füs-
tölt szalonna, legalább 20 dkg szôlôszem, akár fehér, akár piros.

A hagymát a zsiradékon megfonnyasztjuk (ha szalonnából készítjük, a zsírjára
sütjük), és megfuttatjuk benne a fokhagymát. A húst nagyobb kockára vágjuk,
beletesszük a párolt hagymába, megsózzuk, borsozzuk, és tovább pirítjuk,
amíg a hús megpuhul. Az ecetes almapaprikát felkockázzuk, a levével együtt
a hagymás húshoz adjuk, és ismét lepirítjuk. Egyszer felforraljuk az utoljára bele-
dobott szôlôszemekkel. Kenyérrel vagy héjában fôtt burgonyával kínáljuk.

MUSTOS
RÖVIDKARAJ

Hozzávalók: 8 szelet rövidkaraj, 2
fürt szôlô (piros és fehér vegyesen), 2
dl must, 1 dl olaj, grillfûszerkeverék
vagy só, bors, fokhagyma, kömény,
koriander, paprika keveréke, szere-
csendió.

A megmosott hússzeleteket meg fû -
szerezzük, és meghintjük ôrölt szere-
csendióval. Kevés olajon elôsütjük.
Felöntjük a musttal, és lassú tûzön rö-
vid ideig pároljuk. Az utolsó percek-
ben leszemezett, megmosott szôlôsze-
meket adunk hozzá, és együtt készre
pároljuk. 

HÚSOS EGYTÁL

Hozzávalók: 20 dkg lebbencstészta, 5 dkg zsír, 8 dkg füstölt sza-
lonna, 10 dkg vöröshagyma, 30 dkg borjúhús, 10 g édes pirospapri-
kapor, 30 g só, 3 gerezd fokhagyma, 10 dkg gomba, 5 cl száraz vö-
rösbor, tejföl.

A szalonnát, a vöröshagymát és a borjúhúst kockára vágjuk. Bográcsban
vagy egy nagyobb fazékban zsírjára olvasztjuk a szalonnát, hozzáadjuk
a hagymát, néhány percig pároljuk, majd beletesszük a húst. Ha bo-
grácsban készül, hozzáadunk 1 dl vizet, hogy oda ne égjen. Fedô alatt
20 percig pároljuk. Ekkor hozzákeverjük a pirospaprikát, az összezúzott

fokhagymát és a vörösbort, és annyi vizet öntünk hozzá,
amennyi ellepi. A fedô alatt puhára fôzött húshoz hoz-
záadjuk a felszeletelt gombát és a vörösbort. A
lebbencstésztát kevés zsíron megpirítjuk, majd a
leveshez adjuk, és készre fôzzük. A tartalmas
levest forrón, tejföllel és friss kenyérrel kínáljuk.l

„SZÜRETI KÁPOSZTA
Hozzávalók: 1 kg sertéscomb, 1 nagy fej káposzta, 2 vöröshagyma, 7-8 dl must vagy bor, 3 fürt szôlô, kapor, tejföl, olaj.

Kevés olajon üvegesre pirítjuk a felkarikázott hagymát, majd hozzáadjuk a vékony csíkokra vágott húst. Sóval, borssal fûsz-
erezzük, ha megpirult, musttal meglocsoljuk. Amikor a must elpárolgott, hozzáadjuk a vékonyra vágott káposztát, a maradék
mustot, és lefedve tovább pároljuk. Mikor már majdnem kész, hozzáadjuk a félbevágott, kimagozott szôlôszemeket.

A sok munka után nagyon jólesik az édesség: SZÜRETI RÉTES
Hozzávalók: 10 dkg durvára vágott dió, 50 dkg szôlô, 2 db savanykás alma,
12 evôkanál citromlé, 10 dkg darált keksz, 10 dkg cukor, 1 mokkáskanál ôrölt
fahéj, réteslap.

Az almákat meghámozzuk, lereszeljük, majd összekeverjük a többi hozzá-
valóval. A tölteléket hosszában a réteslapokra halmozzuk, majd ugyanúgy fel-
tekerjük és sütjük, ahogy bármilyen más rétest.
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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 Új  Ma 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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