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ELŐSZÓ 

A Batthyány Lajos Szakkollégium a győri Széchenyi István Egyetem 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara mellett működő, a hallga-

tói tudományos élet magját biztosító intézmény. Feladatunk a tehet-

séggondozás, melynek kínálata évről évre bővül, így a tehetségek fel-

karolását már szükségesnek éreztük a középfokú oktatás terén is. 

Ennek jegyében a Szakkollégium 2015 őszén immár harmadik 

alkalommal hirdette meg a Mondd el a véleményed! esszépályázatot 

középiskolások számára. A pályázat célja, hogy a 15-19 éves korosz-

tályba tartozó diákok kifejthessék véleményüket különböző aktuális 

témákról, mint például a terrorizmus a XXI. században, az internet 

előnyei és hátrányai, a zaklatás megjelenési formái, a kábítószerek 

legalizálásának kérdése, vagy a menekülthelyzet. 

A 2015-ös pályázatra összesen 38 esszé érkezett be hozzánk. Ez 

még a tavalyi – szintén jelentősnek mondható – számot is felülmúlta, 

mely bizonyítja, hogy a diákokat érdeklik a korosztályukat érintő ak-

tuális problémák. Nagy örömmel konstatáltuk, hogy a fiatalok igen tá-

jékozottak ezekben a kérdésekben. Szívesen fejtették ki véleményüket 

az általunk meghatározott témákról, s igen gyakran megoldási lehető-

ségeket is felkínáltak, melyekkel véleményük szerint orvosolhatóak 

lennének korunk problémái. 

Szintén örömünkre szolgált, hogy az ország minden részéről, 

sőt az országhatáron kívülről – Szabadkáról és Szatmárnémetiből – is 

érkeztek hozzánk pályázatok. Kiemelésre méltó a zalaegerszegi Mind-

szenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, ahonnan a 

legtöbb dolgozat érkezett. Ezen kívül kaptunk pályamunkákat Sopron-

ból, Karcagról, Budapestről, Debrecenből, Dunaújvárosból, Fonyód-

ról, Hajdúböszörményből, Kiskunhalasról, Nyíregyházáról, Szolnok-

ról, Vácról és Győrből is. 
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A pályázatok számának köszönhetően nagyon nehéz volt kivá-

lasztani az öt legjobb esszét, így a korábbi évektől eltérően összesen 

hat pályamunkát díjaztunk: három helyezést és három különdíjat osz-

tottunk ki. A döntésben személyes benyomásainkra támaszkodtunk: 

olyan dolgozatokat választottunk ki, melyek nagy hatással voltak ránk, 

melyek egyedi jellegükkel kiemelkedtek a többi közül, és amelyek 

olyan új szemszögből közelítették meg az adott kérdést, melyre a leg-

többen nem feltétlenül gondolnánk. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves pályázónak 

a részvételt és gratulálunk a díjazottaknak! Egyúttal mindenkit bátorí-

tanánk a hasonló megmérettetéseken való részvételre, hiszen ilyen jel-

legű esszék megírásával egyrészt a szerző is fejlődik, másrészt pedig 

környezetét is gazdagítja ötleteivel. 

A pályázatot 2016 őszén is meghirdetjük, reméljük hasonlóan 

színvonalas munkákat olvashatunk majd! 

 

Szerkesztők 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
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A PÁLYÁZAT DÍJAZOTTAI 

I. helyezett  

Tóth Ugyonka Krisztina: Terrorizmus a XXI. században. 

Svetozár Markovic Gimnázium, Szabadka. 

II. helyezett 

Nagy Márton: A zaklatás megjelenési formái a középiskolák-

ban. 

Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, 

Vác. 

III. helyezett 

Veréb Sándor: Az Európai Unió jövője: merre tovább? 

Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas.  

Különdíj  

Bordás Bernadett: Az internet: áldás vagy átok? 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Nyíregyháza.  

Különdíj 

Kiss Petra Zsófia: Menekültválság – mit tehet Európa? 

Ady Endre Gimnázium, Debrecen. 

Különdíj 

Bártfay Hanna Luca: Amikor 60 éves leszek. 

Patrona Hungariae Gimnázium, Budapest. 
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BALOGH VIKTÓRIA 

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépis-

kola, Sopron 

 

Az internet 

Az internet körülöleli az egész világot, ezáltal életünk ré-

szévé vált. Mindenki másra használja, mert mást jelent 

számára: a fiatalok inkább szórakozásra, játékra, ismerke-

désre, míg a felnőttek munkájukat végzik, e-maileket kül-

denek a segítségével. Ha helyesen szörfözünk rajta, sze-

rintem inkább áldás, mint átok. 

Az első érv, ami miatt előnynek tartom az internetet 

az, hogy információk tárháza. Nagyon sok érdekességet 

találhatunk rajta, ami egy-két kattintással elérhetővé is vá-

lik számunkra, így gyorsabban megoldhatjuk a problémá-

inkat. Kényelmessé teszi az életünket, mert nem kell el-

mennünk a könyvtárba egy adott anyagért, a világhálón 

bármilyen témában találhatunk hasznos írásokat, képeket, 

videókat.  

Azt a tulajdonságát, hogy rengeteg információt tar-

talmaz, nemcsak a hétköznapi életben hasznosíthatjuk, ha-

nem az iskolában is. A tanárok rengeteg interaktív felada-

tot találhatnak, amelyek sokszor jobban fenntartják a gye-

rekek figyelmét, ezért könnyebben, tartósabban jegyezhe-

tik meg a tananyagot. Vagy éppen videók, kisfilmek leját-

szásával mutathatnak be érdekes dolgokat. Vagy például 

meg tudják mutatni azt is, hogy mi van a Föld más tájain, 

így a gyerekek különböző kultúrákat ismerhetnek meg. A 

diákok prezentációkat készíthetnek, ehhez pedig rengeteg 
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információt, érdekességet gyűjthetnek az internetről, 

amelyből sokat tanulhatnak. Ehhez még azt is hozzátehet-

jük, hogy a tanulók általában jobban odafigyelnek egy osz-

tálytársuk előadására. 

Az internet nagy előnye még, hogy folyamatosan 

bővül. Ez lehetővé teszi, hogy elolvassuk napi szinten a 

friss híreket. Lassan minden újságot és könyvet megtalál-

hatunk a neten, így pénzt spórolhatunk meg, hisz nem kell 

megvennünk azokat. Ilyen oldalakon hírleveleket is igé-

nyelhetünk, ezeket minden héten, de néhány helyen akár 

naponta megkaphatjuk, és ebből értesülhetünk az újdonsá-

gokról és a hírekről. 

Egyszerűbbé teszi az életünket azzal is, hogy elekt-

ronikus módon is tudunk vásárolni, olyan áruházakból is, 

amik nem találhatók meg a városunkban. Nem vagyunk 

nyitva tartáshoz kötve, a nap huszonnégy órájában vásá-

rolhatunk. Az adott áruról elolvashatjuk a tájékoztatót, 

könnyen összehasonlíthatjuk más termék tulajdonságaival 

és árával, de akár az áruházakat is összehasonlíthatjuk: 

melyiknek nagyobb a készlete, s azokat milyen áron adja. 

Miután kiválasztottuk a megfelelő online boltot és megta-

láltuk a megvásárolni kívánt terméket, már csak a virtuális 

kosárba kell helyezni, majd ki kell tölteni az adatokat, rá-

kattintani a megrendelésre, és készen is vagyunk. Interne-

ten nem csak ruházkodási, szépészeti termékeket vásárol-

hatunk, hanem táplálék-kiegészítőt vagy élelmiszert is. 

Utóbbinak nagy előnyét élvezhetjük, ha éppen nincs időnk 

vagy kedvünk a konyhai munkálatokhoz vagy csak nincs 

kedvünk a főzés utáni takarításhoz.  

Interneten a hivatalos ügyeinket is elintézhetjük, így 

időt is megspórolhatunk, hisz nem kell elmenni otthonról, 
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bemenni például a bankba, és kivárni a sort. Emellett meg-

spórolhatjuk az üzemanyag árát is. 

Álláskeresésére is használhatjuk, nagy segítsé-

günkre lehet például, ha külföldi munkák után kutako-

dunk.  

A nyaralásunkat is megszervezhetjük a segítségével. 

Ha nincs ötletünk, nagyon gyorsan találhatunk néhány he-

lyet, képeken megnézhetjük a szállást, a környezetet, mi-

lyen látnivalók vannak ott, informálódhatunk az árakról, 

véleményeket olvashatunk róla. E-maileket is küldhetünk, 

melyekhez mellékleteket csatolhatunk. Ez a módszer jóval 

gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb, mint a posta és sorba 

sem kell állni érte.  

Napközben vagy este, ha akad egy kis szabadidőnk 

kikapcsolódhatunk az internet segítségével. Olvasgatha-

tunk hobbinkkal kapcsolatos híreket, újdonságokat. Ha 

szükséges felszerelések után nézelődünk, akár meg is ren-

delhetjük. Megnézhetjük a legújabb filmeket, videoklipe-

ket, közösségi oldalakon csatlakozhatunk olyan csopor-

tokhoz, amelyben azonos érdeklődésű emberek vannak. 

Ott megoszthatjuk tapasztalatainkat, segíthetünk mások-

nak vagy éppen segítséget kérhetünk, de véleményünket is 

elmondhatjuk. Rengeteg témában találunk blogot, de akár 

mi is írhatunk egyet, így egy pillanat alatt megoszthatjuk 

tapasztalatainkat az olvasóval, végül is ez egy virtuális 

napló. Játszhatunk online játékokkal, melyek ingyenesek, 

nem kell letölteni őket, így vírus sem kerülhet a gépünkre 

és a telepítéssel sem kell foglalkozni. Nincs szükségünk 

regisztrációra és hírleveket sem kapunk.  

Közösségi oldalakra regisztrálhatunk, ahol saját pro-

filt hozhatunk létre, információkat, képeket, videókat, ze-
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néket oszthatunk meg. Néhány kattintás után megtalálhat-

juk régen látott rokonainkat, barátainkat, volt osztálytársa-

inkat. Csoportokhoz csatlakozhatunk, lájkolhatunk híres 

személyeket vagy különböző idézetes vagy hobbinkkal 

kapcsolatos oldalakat. Olyan kapcsolatokra tehetünk szert, 

amelyekben a mindennapokban nem lenne részünk, mert 

például barátnőnk, ismerősünk másik városban él. Ilyen-

kor ki tudjuk használni az internetnek azt a tulajdonságát, 

hogy segíti a kapcsolattartást. Különböző hangulatjelek 

segítségével pedig könnyebben kifejezhetjük érzéseinket.  

Remélem, érveim meggyőzőek voltak, mert vélemé-

nyem szerint az internet a legutóbbi időszak legfantaszti-

kusabb vívmánya, nem csak sokoldalúsága miatt, hanem, 

mert szinte korlátlanul hozzájuthatunk, és ezrek használ-

hatják egyszerre. 
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BÁRTFAY HANNA LUCA 

Patrona Hungariae Gimnázium, Budapest 

 

Amikor 60 éves leszek 

Itt vagyok én, 17 éves, lány. Neeem, ne mondd nekem, 

hogy ez manapság nem számít! Mert a nők elnyomják a 

férfiakat, a férfiak csikket, a csikk meg a játszótereket, mik 

egyébként is csak az EU előírt szigorú szabályai szerint 

épülnek: műanyagból meg alumíniumból... És hiába, hogy 

a Millenáris Zöld Pétere kulturálisan is zöld, alig rajta már 

a talpalatnyi föld... 

Hát mindenki elnyom valamit. Ha máshol nem, hát 

önmagában. De ezt még magának sem ismeri el az ember, 

mások előtt biztos nem, az anyjának sem, sem a fürdőkád-

ban... Tök egyedül. Még ott sem. 

Mindenki elnyom valamit, valaki önmagát, mások 

másokat, egyesek a nyomokat - nyoma se maradjon, hogy 

lenne, aki nyomot hagyjon.  

Itt vagyok én, 17 éves, lány. Én mit nyomok? El 

vagy Kinek? A világnak? El - magamat, kinek? - maxi-

mum a pultosnak - egyre örül, hogy tüntetem el a piákat. 

A pultról. 

Pedig nyomatnám én... a mérleg már ki is akadt, nem 

bírta a kilóimat. Pedig… sportol az egész suli, csak mond-

juk sportterem az nincs hozzá. S ez port terem - t. Vagy 

sort. A sorra sorakoztatott stadionok első stádiuma ez… 

Mármint a por. De legalább elmondhatjuk, hogy király az 

országban a fitnesz.  



30 

 

Elmondhatjuk. Milyen nyelven mondjam, hogy 

mindenki megértse: a szüleim magyarok, én szleng va-

gyok, az unokám meg angol lesz. Vagy német. Liberális 

Európában élünk – majd eldönti. De csak ha akarja. Mint 

ahogy arról is dönthet, házastársul minek örülne jobban – 

férfinak vagy nőnek. Ilyen szempontból mégis csak a ma-

gyar a legjobb – nem dobálózik a nemekkel. Mindenre ne-

met mond. 

Tíz év múlva majd kiabálok veszettül, hogy LE-

GYEN MÁR VÉGRE VALAMIFÉLE REND, mert az 

XY generáció nem tanulta meg, hogy egy lány legnagyobb 

sikolya a csend. 

Húsz év múlva nem csak rend lesz, valóságos rend-

szer – beléptető. A kérdés csak annyi ki léptet be? Az én 

Istenem vagy a tied… Mi számít majd: pénz, vallás, vagy 

a bőrszíned. De azt is el tudom képzelni a főbb kritériumok 

körében, hogy mi van a lábaid közt, s hogy veled együtt 

épp kik lesznek fölényben… 

Harminc év múlva a szintézis a soron, meg a gyere-

kek. De csak azok, akik nem újgazdagok. Szétszakad a vi-

lág két részre: fejlődőre és fejlődőre, csak az egyik vissza 

– fejlődőre. Fej – lő – dő – re. Fej – re – lő… Lőj! Hát 

ezért… 

Negyven év múlva végre elérkezik, amitől már min-

denkinek viszket a talpa, hogy megtudjuk, kinek van igazi 

hatalma – nekem vagy a robotomnak?! 

Ötven én múlva, elfogy a megújuló energia… meg 

az emberek a sorról… és akkor hatvan év múlva…Na ak-

kor mi lesz???? Na persze, ez a félig üres poharam illumi-

náltságának szava… Igaz, hogy a félig teli, az ugyanezt 

mondaná, csak sokkal hosszabb időt jósolna neki… 

Mondjuk még hatvan évvel többet…
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BONCZ DOROTTYA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Az Internet: áldás vagy átok 

Az Internetnek, mint napjainkban elég népszerű „helynek” 

természetesen vannak előnyei és hátrányai is. Sokszor elő-

kerül az, hogy vajon milyen lenne egy netnélküli világ ma, 

vagy, hogy tudnánk-e élni nélküle?  

Az Internet, ahogy egyre előbbre haladunk időben, 

egyre veszélytelenebbnek mondható, de úgy gondolom, 

nem lehet kijelenteni, hogy egy biztonságos dolog. Sok baj 

forrása is lehet, kezdve azzal, hogy ma már szinte min-

denki számára elérhető, tehát gyermekeknek is. Továbbá 

vannak veszélyes oldalak, amelyek különböző vírusokat 

telepíthetnek a gépünkre (bár ez nem elsősorban az em-

berre káros). Ha sokat ülünk a számítógép előtt, az a sze-

münket is roncsolja, és napjainkban, ha valaki leül mellé, 

legtöbbször az Internetet használja. Hátrány lehet még, 

hogy háttérbe szorítja a könyveket. Persze az emberek to-

vábbra is fognak olvasni, de inkább letöltik majd a köny-

veket, mintsem a kezükbe vegyék, pedig szerintem a 

nyomtatott könyvnek sokkal nagyobb az eszmei értéke. 

Háttérbe kerülnek a személyes kapcsolatok. Egyre többen 

az Interneten keresztül szerveznek „találkozókat”, ott 
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kommunikálnak, és ezáltal nem is ismerik annyira egy-

mást, hiszen sokkal nagyobb annak a veszélye, hogy va-

laki másnak adja ki magát, mint aki valójában (persze ez 

élőben is lehetséges, de nehezebb). 

De vannak előnyei is ennek az alkalmatosságnak, 

például, hogy olyan ismerőseinkkel, családtagjainkkal, 

akik más országban élnek, vagy csak távolabb az ország 

egy másik pontján, könnyen tarthatjuk a kapcsolatot a 

facebook, a skype és hasonló alkalmazások segítségével. 

Előny lehet még, hogy a híreket szinte azonnal elolvashat-

juk. Míg az újság szerdai száma a keddi híreket közvetíti 

számunkra, az Interneten szinte percről percre követhetjük 

az események alakulását. Az e-mail sokkal gyorsabb, mint 

a postai úton küldött levél. Küldhetünk virtuális képesla-

pot, ami szintén hamarabb odaér a címzetthez. Különböző 

oldalak segítségével ingyen letölthetünk filmeket, zenét 

hallgathatunk.  

Sokan megijednek attól, ha megkérdezzük tudná-

nak-e élni egy Internet nélküli világban. A válaszok több-

sége ebből kifolyólag nemleges. De vajon miért van ez 

így? Hiszen generációk nőttek fel nélküle, és szinte biztos 

vagyok benne, hogy teljesebb életet éltek, mint mi, akik 

szinte már ebbe születtünk bele, vagy ha mi még nem is, 

de a mostani gyermekek már ezen fognak felnőni. Nem 

fogják tudni, milyen nélküle, és ez vajon előnyös lesz szá-

mukra? Kétlem, de ők erről mit sem fognak sejteni. A mi 

szüleink és főleg nagyszüleink, még sokkal inkább társa-

sági emberek voltak. Valahogy nem kellett ahhoz a 
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facebook, hogy megtudják, vasárnap délután ott van-e a 

másik a focipályán vagy bárhol. Mentek, és láss csodát ott 

volt mindenki, aki éppen ráért. Ők úgy ismerkedtek, hogy 

találkoztak, nem úgy, hogy írtak a másiknak egy „üzit 

facen”. 

Ezen indokok alapján úgy gondolom, hogy az em-

bereknek szüksége lenne szabadságra, olyan értelemben, 

hogy ne az Internettől, illetve az Interneten függjenek. Ma-

napság már a zsebünkben van, hiszen az okostelefonok vi-

lágát éljük, ahol az a jó, ha minél nagyobb és minél több 

applikáció van rajta. Nem számít, hogy felét se használjuk, 

csak legyen, mert ettől elvileg többek vagyunk. De kérdem 

én, aki szintén ebben élek: biztos, hogy ettől függ, hogy ki 

a jobb ember? Ezt mindenki döntse el magában, hogy mi-

től lesz több. Attól, hogy drágább a telefonja, vagy esetleg 

valami mástól?  
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BORDÁS BERNADETT 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenfor-

galmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Nyíregyháza 

 

Az Internet: áldás vagy átok? 

A Hidegháború derekán egymásnak feszült a kor két nagy-

hatalma, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió. 

Épphogy vége lett a másodiknak, ott lógott a világ feje fe-

lett a harmadik háború és a nukleáris holokauszt tragikus 

ígérete, miközben a két ország kívülről olyan képet festett, 

mint az óvoda udvarán civakodó kiskölyök, csak itt a tét 

nem a homokozó lapát volt, hanem emberek millióinak 

élete.  

1957-ben az oroszok fellőtték a világ első műhold-

ját, Szputnyik-1 néven. Az első űreszköz volt, amit ember 

a bolygón kívülre küldött. Ezzel kezdődött el az űrkorszak, 

aminek eredményeként az amerikaiak eljutottak a Holdra 

és rovereket küldünk a Marsra. Az már mellékes, hogy az 

alacsony légköri pályája miatt három nap után a szerkezet 

megsemmisült. Sebaj, még abban az évben utána küldték 

a Szputnyik-2-t, fedélzetén Lajkával, a nőstény keverék-

kel. Az állat néhány óra után életét vesztette, de bevonult 

a történelembe, mint az első élőlény, akit az űrbe küldtek. 

Kár, hogy nem ő lett az első, aki vissza is jutott.  

A „siker” hírére Eisenhower elnök az USA-ban el-

rendelte az ARPA, későbbi nevén a DARPA, azaz Fejlett 

Védelmi Kutatási Projektek Ügynökségének felállítását, 

válaszul a szovjeteknek. 1969-ben a Hadügyminisztérium-
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ban létrehoztak egy kísérleti jellegű, csomagkapcsolt há-

lózatot, amihez később hozzákapcsolódtak az oktatási 

(mint a Harvard vagy az University of Utah) és kutatási 

intézmények. Az ARPAnet-hez hasonló hálózatok össze-

vonásával – mint a katonai célt szolgáló MILnet vagy ku-

tatási jellegű NFSnet – megalakult a ma Internet néven is-

mert hálózat.  

A ’90-es évek elején létrejöttek az első kereskedelmi 

szolgáltató pontok, mint az America Online. 1992-ben 

megjelent a betárcsázós Internet, ami mai mércével szá-

mítva hihetetlen lassú volt, mindössze 45-50 kbit/s-os sáv-

szélességével fel sem vehetné a versenyt a mai átlagos 15-

20MB/s–os internetkapcsolattal. Ez átszámolva körül-be-

lül 122.880 kbit/s-ot jelent, így talán könnyebb felfogni, 

mennyit is fejlődött a szolgáltatás mértéke.  

Ma már a Föld népességének 40%-a rendelkezik In-

ternetkapcsolattal. Ez a szám 1995-ben kevesebb, mint az 

1% volt, 2014-benviszont már több, mint 3 milliárd em-

bert jelentett. A rohamos elterjedést mi sem mutatja job-

ban, mint, hogy 10 év alatt ért el a hálózat 1 milliárd em-

berhez (2005), de a második milliárdhoz már csak öt 

(2010), a harmadikhoz pedig már csak négy évre volt 

szüksége. Továbbá jelen pillanatban több, mint 1 milliárd 

weboldal lelhető fel az interneten, a világ minden nyelvén, 

a világ több valamennyi pontjáról.  

Meglehetne kérdezni: ezt mégis honnan tudom? És 

a válaszom az lenne: internet. Ennyi információt – bár-

mennyire is tisztelem az enciklopédistákat – akár napokba 

telt volna megtalálnom nélküle. Persze, ha nem lenne in-

ternet, feleslegesen keresném, hiszen nem lenne miről.  
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Az internet összeköti a világ minden pontját, segít-

ségével nyelveket tanulhatunk, távoli helyekben gyönyör-

ködhetünk, filmek, sorozatok, zenék ezreit teszi elérhetővé 

számunkra. Ha valamit nem tudunk, a Google segítségével 

átlagosan kevesebb, mint 1 másodperc alatt megtalálhat-

juk, ha valakivel fel akarjuk venni a kapcsolatot, a 

Facebook egy milliárdnál is több felhasználója közül va-

lószínű, meg fogjuk találni, ha pedig valaki – anyukámhoz 

hasonlóan – nosztalgiázni akar, a Youtube-on megtalál-

hatja fiatalkora slágereit. Mindezt a fotelből.  

Ha nem lenne internet, egészen biztosan állíthatom, 

generációm tagjai nem lennének ilyenek, mint ma. A sze-

mélyiségünk nagy részét teszi ki mindaz, amit a hálón ta-

lálunk. A viccek, amiket mondunk. A Föld másik oldalán 

élő barátaink, akikkel lehet, hogy soha nem is fogunk ta-

lálkozni. A kedvenc zenéink, amiket hallgatunk, az öltöz-

ködési stílusunk, a hajunk, a kedvenc színészeink, a játé-

kaink, a szerelemről alkotott képünk – mindet befolyásolta 

valamilyen mértékben. 

A ma már szinte mindenhol megtalálható WiFi csat-

lakozási pontok segítségével nem csak az asztalunk mellől 

érhető el az internet, hanem kávézókban, repülőkön, iro-

dákban vagy akár a buszmegállóban is a laptopokról vagy 

okostelefonokról, jelentősen megkönnyítve ezzel a vára-

kozást. 

Az iskolai projektek ma pár percet vesznek igénybe, 

termékekről gyorsan el lehet dönteni, tényleg szükségünk 

van-e rá és egy egyszerű, pár perces teszt könnyen meg-

oldhatja az örökös dilemmát, vajon melyik Roxfortos 

házba tartozunk (én a Hugrabugba). 

Tavaly nyáron, emlékszem, csupán a hecc kedvéért 

elolvastam az összes európai ország Wikipédia lapját. Pár 
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óra alatt végeztem, Északról, a Skandináv-félszigettől in-

dulva a mediterrán övben fekvő államokig. Alig kellett ke-

resgélnem, ugyanis a szomszédos országoknál könnyen 

megtaláltam a következő állomását képzeletbeli utazá-

somnak. 

Ha ezeket az országokat egy könyvből kellett volna 

kikeresnem, lehet, hogy egy hónapig is eltartott volna 

megtalálnom mind a 45 ország szócikkét. Ha egyáltalán 

lett volna hozzá türelmem, bár valószínűbb, hogy Finnor-

szágnál vagy Feröernél otthagytam volna az egészet. A 

kedvenc dalaimat egyáltalán nem is ismerném, mivel nagy 

részüket nem adják a rádiók. A kedvenc könyveimet mind 

a Tumblr.-ön ajánlották, a filmeket, amiket nézek, a neten 

találom, majd több száz rajongóval együtt sírhatok, amikor 

meghal mindenki kedvenc karaktere az internetnek hála 

kultúrsorozattá avanzsálódott tévéműsorban (igen, a Tró-

nok harcában).  

Mindent, amit az egyenjogúságról és a feminizmus-

ról tudok, a neten találtam. Ma már ezeket sorolnám a főbb 

jellemvonásaim közé. A nemi szerepkörök, a későbbi 

gyermekvállalás és az esetleges karrierem kérdése határo-

zottan kisebb fontossággal bírna. A jellemem és a vélemé-

nyem bizonyos dolgokról egészen más lenne, ha a forrá-

som esetleg egy újság lenne, nem pedig számtalan portál, 

ahonnan lehetőségem van több szemszögből megvizsgálni 

a történteket és csak azután véleményt formálni.  

Erre persze mondhatnák, hogy nem szocializálód-

nak a mai fiatalok eleget, nem mozdulnak ki, meghalnak 

az emberi kapcsolatok bla bla bla. Nem igaz. Csupán álta-

lánosan hangoztatott kliséhegyek. 

Példának okáért, a kutatások alapján minden harma-

dik házasságban a párok interneten ismerték meg egymást. 
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Azok, akik online találkoztak, elégedettebbek és kisebb 

eséllyel válnak el, mint az offline találkozott párok. Az in-

ternet csak kibővíti a lehetőségeket, nem veszi el azokat. 

Mivel társas lények vagyunk, mindannyian igényeljük az 

emberi kapcsolatot. Aki akar, úgyis fog találni időt és le-

hetőséget a kimozdulásra, ebben nem a net fogja megaka-

dályozni. Ha valaki pedig nem akar menni sehová, az ez-

előtt is megtalálta a módját arra, hogy figyelmen kívül 

hagyja az embertársait, ha úgy tartotta kedve. Csak ez ma 

határozottan könnyebb és szórakoztatóbb, mint a plafon 

bámulása. 

Persze, mint minden jónak, ennek is megvannak a 

maga árnyoldalai. Például az internet egyik legnagyobb 

ajándéka, az anonimitás sok esetben gondot okozhat. A 

gyerekek idősebbnek, a felnőttek fiatalabbnak adhatják ki 

magukat. Ami egyszer felkerül a világhálóra, soha nem tá-

volítható el teljesen. A személyiségünk már akár egy fotó-

val ellopható, a hackerek elől egy állampolgár sincs igazán 

biztonságban. A neten árult termékek lehetnek hamisak 

vagy egyszerűen nem létezőek, és a származásukban soha 

nem lehetünk biztosak. 

Viszont mint mindent, ezeket is ki lehet küszöbölni, 

ha okosan csináljuk a dolgunkat. Megfelelő óvintézkedé-

sekkel a gyerekek biztonságban tudhatóak, ha csak meg-

bízható oldalakról rendelünk, a pénzünket sem fogják el-

lopni, illetve ha nem őrzünk államtitkokat a gépünkön, a 

hackerek is békén hagynak minket (valószínűleg). 

Finnországban 2009 óta minden állampolgárnak tör-

vénybe foglalt joga van az internetre. Az ország majdnem 

5,5 millió lakosának 95%-a rendelkezik internetkapcsolat-

tal, ez jelenleg a legnagyobb arány. Ez először vicces do-



42 

 

lognak tűnhet, de ha figyelembe vesszük, milyen mérték-

ben nő az internet fontossága, vicces, de ésszerű lépésnek 

bizonyul.  

Mert a világháló igenis fontos a XXI. századi ember 

számára. Segítségével szórakozunk, informálódunk, ba-

rátkozunk, tarjuk a kapcsolatot. Nem azt mondom, hogy 

nem tudnánk nélküle élni. De szerencsénkre nem is kell 

megpróbálnunk. 

Ha okosan csináljuk, és főleg, ha tudjuk, mit csiná-

lunk, az internet lehet az egyik legnagyobb találmány, 

amit ember alkotott. Véleményem szerint határozottan ál-

dás. Az internettel lehetőségek végtelen tárházát tarthatjuk 

a kezünkben – nekünk csak élni kell vele. 
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BOTTLO BALÁZS 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Könnyű drogok legalizálása pro és kontra 

A világ szinte minden országában, így Magyarországon is, 

évek óta megy a vita arról, hogy legalizáljanak-e bizonyos 

drogokat, avagy sem. Ezek mellett, illetve ellenük, külön-

böző vélemények hangoznak el, néha teljesen ellent-

mondva egymásnak. 

A drogok legalizálása mellett szóló érvekkel kezdem 

munkámat. Aki droggal akar élni, az, ha tiltják, ha nem, 

akkor is megszerzi. Ezért ha törvényes úton hozzájutna va-

laki, csökkenne a feketekereskedelem, és a megszerzése 

során felmerülő veszélyek (élet kockáztatása, ismeretlen 

összetételű anyag). A drogcsempészek száma lecsök-

kenne, és az államnak plusz adójövedelme lenne. Sajnála-

tos tény, hogy elbújva, többször használva egy-egy tűt kü-

lönböző fertőző betegségek elterjedése is fennáll (pl.: 

HIV). A legalizálással a higiéniás körülmények javulása, 

és ezáltal a betegségek csökkenése lenne várható. A túl-

adagolás és az ismeretlen összetételű drogok okozta halá-

los balesetek száma is csökkenne, hiszen a kellő felvilágo-

sítás és ellenőrzés ezt segítené. A bűn mindig csábít, hogy 

miért? Ha valami tilos, az izgatja a fantáziát, az vonz. Ha 

nem lenne törvényellenes a drogok fogyasztása, talán ki 

sem próbálnák olyan sokan. A kamaszkor lázadásának az 

egyik eszköze a szabályok be nem tartása, és ez igaz a ká-
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bítószerekre is. A drogfogyasztás ma ellenőrizetlenül fo-

lyik, törvényes keretek között azonban szabályozni le-

hetne, hogy hol, mikor, milyen körülmények között le-

hetne ezekkel élni. Visszaesne a kemény drogok haszná-

lata is. Egyesek szerint a fű ugyanolyan élvezeti cikk, mint 

a dohány, az alkohol és függőséget nem okoz, mint az 

előbbiek. Ráadásul a fűnek nincs halálos adagja (halálo-

zási mutatója nulla). A könnyű drogok fogyasztása tehát 

nem veszélyes a társadalomra, nem okoz rászokást. Az al-

koholfogyasztásról például mindenki szabadon dönthet, 

pedig ártalmasabb, mint a marihuána. Ugyanakkor számos 

orvos és tudós szerint a marihuána tudatos felhasználása 

jótékony hatást gyakorol az emberi szervezetre (a kender-

mag 80%-a növényi fehérje, sok vitamint tartalmaz, rákos 

sejteket öl, altató, étvágygerjesztő, fájdalomcsillapító, 

csökkenti a vércukorszintet). Könnyűipari felhasználása is 

fontos lenne, rostjai ötször erősebb papírt és textilt ered-

ményeznek, mint a most használtak. Biodízel előállítására 

is kitűnően alkalmazható (egy hektárnyi repcéből 4-5000 

liter biodízel állítható elő, ugyanennyi kenderből 8000 li-

ter). Mellette szól, hogy rövid tenyészidejű (három hónap 

alatt aratható), kártevői nem nagyon ismertek (nem kell 

permetezni). 

Most pedig rátérek a drogok legalizálása elleni ér-

vekre, melyek sokszor élesen szembeállnak az előzőekkel. 

A drogok fogyasztása okozta mellékhatások kialakulásá-

nak megelőzésére és magának a mellékhatásoknak a keze-

lésére nincs elég szakember. (Rövid idő alatti képzésük 

nem biztos, hogy kellő szakértelem elsajátítását teszi lehe-

tővé.) A társadalom mindig is elítélte a drogfogyasztókat, 

ez ma sincs másképp. Sőt, gyakran segíteni akaró szakem-
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berek is bírálat alá esnek. A legalizáció növelné a társa-

dalmi különbségeket és ez feszültséghez vezetne. További 

tény, hogy a legalizáció az egészséges életmód ellen 

szólna. Az egészségügyi ellátást az egyre több drogbeteg 

túlságosan leterhelné. Jogos lenne a felvetés a drogellene-

sek részéről, hogy az ő pénzükön kezeljék ezeket az em-

bereket. Ez még inkább fokozná a társadalmi ellenállást. 

A bűncselekmények száma növekedne. A tiltott szerek ha-

tása alatt elkövetett bűncselekmények sokszor nagyon sú-

lyosak. Ilyen volt S. Márk (19 éves) esete is, aki 

Domonyvölgyben megölt egy 33 éves nőt az autójáért. Az 

alkatrészek árából akarta fedezni a drogok miatt keletke-

zett adósságát. A gyilkosság elkövetésekor is a szer hatása 

alatt állt. Az ilyen esetek után az emberekben nő a félelem 

a drogfogyasztókkal szemben. Családokat, emberi élete-

ket dönt romba a drog. Hatása alatt a kormány mögé ülni 

növeli a halálos balesetek számát, de a bűncselekmények, 

egészség elvesztése, családon belüli erőszak is mind-mind 

tönkreteszi az ember és a család boldogságát. A 

legalizáció nem csökkentené a feketekereskedelmet. Az 

ellenőrzött növény ugyanis drágább lenne, mint a dílertől 

vett (ÁFA, bevizsgálási költség, stb.) Növelné az egész-

ségügyi kockázatokat (nyugtató, altatóhatás). A marihuá-

nából származó füst 60%-kal több rákkeltő anyagot tartal-

maz, mint a dohányfüst. Ezért hatására tizenhatszor na-

gyobb valószínűséggel alakulhatnak ki feji vagy nyaki da-

ganatok. Ezen kívül súlyos idegrendszeri veszélyt is jelent. 

A ma árult marihuána kétszer erősebb, mint a 25 évvel ez-

előtti: az erősebb drog pedig könnyebben okoz heveny 

mérgezést, idegrendszeri károsodást, könnyebben idéz elő 

függőséget (skrizoféniára, stroke-ra, nagyobb esély, nö-

veli a pszichózist). Ez persze függ attól, hogy hogyan 
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használják. A fogyasztók sokszor küzdenek emlékezetki-

eséssel, tanulási problémákkal, figyelemzavarral, intelli-

genciahányadosuk csökken (13 és 38 éves koruk között 8 

pontot). Gyakrabban jelentkezik körükben a krónikus 

hörghurut, zihálás, köhögés a gyors szívverés a fű szívása 

után. Sőt, a drog növeli a szívinfarktus kockázatát és az 

elhízás veszélyét is. A marihuána hatalmas mennyiségű 

dopamint, „örömhormont” szabadít fel, a drogfogyasztók 

céltalanná, kiüresedetté válnak. A könnyű örömszerzés 

ilyenkor felértékelődik, nem motiváló a munka által meg-

szerzett öröm – ezért sokat kell fáradozni – helyette a fo-

gyasztó gyorsan bekap egy tablettát, vagy elszív egy füves 

cigit. A külvilág megszűnik létezni. Ha legalizálva lenne a 

könnyű drogok fogyasztása, az az embereket mély erköl-

csi és társadalmi nyomorba taszítaná. 

Úgy gondolom, hogy a szenvedélybetegek kezelése 

nem azzal oldódik meg, hogy egy másik tudatmódosító 

szert legalizálunk melléjük, ezzel ugyanis csak több lesz a 

probléma. A magyar társadalom nincs felkészülve erre. 

Ferenc pápát idézve: 

„A könnyű drogok, köztük a marihuána fogyasztásának 

törvényessé tétele nem megengedhető, hiszen az nem járul 

hozzá a kívánt sikerek eléréséhez a kábítószer elleni küz-

delemben.” 
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CZABALA KRISTÓF  

Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola és Középiskola, Győr 

 

Terrorizmus a XXI. században 

Századunk talán legnagyobb biztonságpolitikai problé-

mája a terrorizmus, amelynek legyőzésére eddig nem talált 

az egész emberiség megoldást. 09.11. óta, főként Nyuga-

ton, évtizedünkben kétségtelenül a legmeghatározóbb 

téma mind a politikában, mind a közéletben.  

Az iszlám terror (a mindenki által ismert harcos, 

gyilkosságban tettleges „dzsihád”) érzékelhető szinte a vi-

lág minden táján, többek között Jeruzsálemben, Tel-

Avivban, Párizsban, Madridban, Bostonban, New York-

ban, Nairobiban és még több száz, vagy akár több ezer te-

lepülésen, az összes kontinensen. Az előző pár sorból rá-

jöhetünk, hogy a második legnagyobb világvallás nem a 

béke vallása, mint ahogy azt egyesek állítják, (köztük Fe-

renc pápa, Barack Obama) hanem a káosz, az elnyomás 

(az iszlám szó alávetést is jelent), és a terror vallása! Nem 

azt állítom, hogy minden muzulmán szélsőséges, hiszen a 

legtöbb hívő „liberális”, de Ők nem követik teljes mérték-

ben Mohamed eredeti tanait (például kövezés, nők elnyo-

mása, és nem utolsóként a fegyveres harc).  

Esszém következő részében szeretném bemutatni a 

modernkori terrorizmus kialakulásának okait, kezdetét to-

vábbá célom az is, hogy bebizonyítsam az iszlám „eredeti” 

célját, ami nem más, mint a Föld összes emberének elnyo-

mása… 
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A modern iszlamizmus, mint politikai mozgalom 

történetét 1960-tól számítják a történészek. Születési he-

lyének a nasszeri Egyiptomot, Pakisztánt, és az akkor még 

Reza Pahlavi által vezetett Iránt tekintjük. Elsőként fontos 

megemlítenünk, hogy mit értünk iszlamizmus alatt. Ennek 

lényegét Gilles Kepel francia kutató határozta meg legjob-

ban Dzsihád című művében: „Amikor „iszlamizmusról” 

beszélünk, akkor az alatt „politikai iszlámot”, az iszlám 

vallásra épülő politikai mozgalmat, „modern 

iszlamizmus” alatt pedig a muszlim világot az 1960-as 

évektől felforgató politikai mozgalmat értünk. A „modern 

iszlamizmus” három, egymástól többé-kevésbé függetle-

nül tevékenykedő vallási és politikai gondolkodó munká-

jának eredményeként alakult ki jó húsz évvel a muszlim vi-

lág országainak függetlenné válása után, szoros összefüg-

gésben a függetlenné vált országok nacionalista elitjének 

kudarcaival.”  

A modernkori iszlám fundamentalizmus kezdete 

1920-ra tehető, ekkor alakult meg a Muzulmán Testvéri-

ség. E mozgalmat tekintjük az első modern értelemben 

vett iszlamista szervezetnek. A mozgalom mottója a kö-

vetkező: „A Korán a mi alkotmányunk!”. A Testvériség 

elutasította a politikai pártok működését, hiszen azok csak 

megosztást szítanak a hívők között. A Testvériség viszo-

nya ellentmondásos volt a nacionalista egyiptomi függet-

lenségi mozgalommal is. A hatalomátvétel után a junta 

(=döntéshozó testület) hatalmi harcából győztesen kike-

rült Nasszer 1954-ben törvényen kívülinek ismerte el a 

mozgalmat, melynek ideológusát, Szajjid Kutbot 1966 au-

gusztusában kivégezték. 

Kutb követői (többségben) az írni-olvasni tanult em-

berek első generációjának tagjai voltak Egyiptomban. Az 



53 
 

ideológus úgy gondolta, hogy az összes arab (muszlim) sö-

tétségben él, hasonlóan a hitetlenekhez, és értelmezése 

szerint az emberek új bálványa a nemzet, a nacionalizmus, 

szocializmus. Meglátása szerint a gyarmati időszak után 

uralkodó diktátorok épp ugyanúgy bálványimádók, mint 

az európai megszállók. Szajjid Kutb céljának tekintette a 

kommunista, demokratikus, és nacionalista (egy szóval az 

összes ország) elleni dzsihádot (hiszen hite szerint Allah-

nak kell irányítani az összes országot, főképp a muszlim 

világot). Ezeket a gondolatokat a siralomházban, kivégzé-

sére várva írta le könyvébe. Megemlítette azt is, hogy a 

„fertőzött” generáció után eljön egy új korszak, mikor a 

szent harcosok Allah uralma alá hajtanak államokat (egy-

kor és ma iszlám uralom alatt lévőket), és kihirdetik a Ka-

lifátust. 

Írásom befejező részében szeretném leírni, hogy 

szerintem miképp lehetne a terrorizmus jelenlegi hatalmát 

csökkente, hiszen a megszüntetését lehetetlen feladatnak 

látom. Ugynis akárhogy is próbálunk harcolni ellene min-

dig is voltak, és lesznek is olyan eszmék, melyek károsak 

egy társadalom működésében.  

Az iszlám terror elleni harc első lépése véleményem 

szerint az, hogy a nagy muszlim lakosságú területeken 

nem hagyjuk, hogy szélsőséges imámok erőszakos 

dzsihadistává neveljenek eltévelyedett, önmagukat kereső 

fiatalokat. Anglia jó példa erre, mivel ott több millió mu-

zulmán él, és gyakorolja hitét. Ezekben a közösségekben 

sok vallási szervezet működik és feladatuk az, hogy min-

den muszlim fiatalt távol tartsanak a toborzóktól. Munká-

jukat rendkívül nagy hatékonysággal végzik, viszont prob-

lémát jelent, hogy túl kevesen foglalkoznak a fiatal hívek-

kel ilyen területen. 
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A következő lépésben figyelni kell a szegregáció el-

kerülésére. Londonban észrevehetjük, hogy több kerület-

ben gyakorlatilag csak muszlimok élnek szegénységben és 

így könnyű a lakosságot radikalizálni. Itt jönnek képbe az 

előbb említett szervezetek. A munkanélkülieknek munkát 

és életcélt kell adni, így nem keresnek megnyugvást szél-

sőséges ideológiákban. 

Köztudott, hogy már több ezer nyugati állampolgár-

ságú ember harcol iszlám háborúkban. Egy napon egészen 

biztosan haza fognak ezek a személyek térni, vagy meg-

halnak. Hazatérésüket követően állampolgárságuk elvéte-

lével, vagy nemzetközi börtönökbe zárásukkal (ahol tud-

nak dolgozni, tanulni) kellene büntetni őket – vagy leg-

alábbis azokat, akik háborús bűnöket bizonyítható módon 

elkövettek, vagy segítettek ebben – életük végéig.  A ki-

végzést azért nem javasolnám, mert ezzel elérnék céljukat, 

a mártírhalált. 

Összességében úgy gondolom, hogy ezek a tervek 

csak egy ideális világban működnének maradéktalanul, és 

azt is elismerem, hogy tudásom ezzel kapcsolatban csak 

felszínes, hiszen ez a kérdés jóval összetettebb, mint sokan 

gondolják. A jövőbeni terror eseményeket semmiképpen 

nem kerülhetjük el, már csak az a kérdés hogy ilyenek mi-

kor és hol fognak bekövetkezni. Az emberiség legnagyobb 

harca a következő évtizedekben kétségtelenül a radikális 

iszlám elleni munkálkodás lesz, mely jelen állás szerint 

még csak a felszín alatt, a titkosszolgálatok oldalán kezdő-

dött meg. Be kell vallani, ma még alszik Európa, de már 

kezd ébredezni. Ébresztő Európa, ébresztő Nyugat! 



 



 



57 

 

FÁBIÁN ÁRMIN-VINCENTIUS 

Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Szatmárné-

meti 

 

Migrációs válság – Mit tehet Európa? 

Az európai menekültválság korunk egyik legégetőbb 

problémája, mely azonnali és masszív beavatkozást kíván 

a társadalom biztonsága, nemzeti identitásunk megőrzése 

és kultúránk fenntartása érdekében.  

Annak ellenére, hogy Európa nemzetei különböző 

kulturális sajátosságokkal rendelkeznek, és észrevehetünk 

reális különbségeket a gazdaságilag és politikailag sok-

színű kontinensen, az idők folyamán sikerült egységes 

kulturális alapot kialakítanunk. A folyamat már az ókor-

ban elkezdődött, amikor a kontinenst kulturálisan két civi-

lizáció határozta meg, a görög és a római. Már neve is a 

görög mitológiából származik, Europé Zeusz egyik kísér-

tője volt bájos nőalakban. De a névnél jelentősebb tény, 

hogy a két civilizációtól örököltük filozófiai és politikai 

gondolkodásunkat, s az alkotmányosság elvei is innen 

eredtek. A római jog alapjában véve jogrendszerünk 

elődje, de felhasználtunk elemeket az antik művészetekből 

is. A színház, cirkusz, vázafestés, mozaik, építészeti mód-

szerek, irodalmi műnemek és műfajok mind-mind a római 

és görög kultúrából hagyományozódtak ránk.  

Az európai egység nem szűnt meg az ókor után, a 

középkorban is folytatódott az egyetemek hálózata által, 

amelyek határokat nem ismerő kapcsolatokat tartottak fent 
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egymással. Akkoriban kevesebb egyetem létezett, és min-

den térségből érkeztek tudásra szomjas fiatalok. Tanulmá-

nyaik megszerzése után hazatértek, és elszórták a hazaho-

zott eszméket. Gondoljunk csak a reformációra, mely Ma-

gyarországon Grineus Simon és Vinschemius Vitus budai 

tanárok tanítása által jelent meg, de később Czirák Márton 

is terjesztette. Ő azelőtt Wittenbergben élt, így igaznak bi-

zonyul az az állítás, mely szerint a visszaérkező emberek 

“elültették a koncepciók magvait”. Ugyanígy az ebben az 

időben élő és dolgozó vándorfilozófusok és tudósok is so-

kat tettek azért, hogy Európa egész területén ugyanazok az 

eszmék terjedjenek.  

Sőt, a gótikától a posztmodernig minden korban 

ugyanazok a művészeti irányzatok hatottak Európa min-

den népére, még ha eltérő intervallumokban is. A rene-

szánsz mint stílusirányzat 1420 körül alakult ki Firenzé-

ben, Magyarországon pedig az 1460-1470-es évek során 

szilárdult meg, Mátyás király és más humanista művész-

pártoló törekvései nyomán. Attól függetlenül, hogy Eu-

rópa térségeiben nem ugyanakkor terjedtek el, megkérdő-

jelezhetetlen, hogy hatottak a nemzetekre az irányzatok, és 

nem egy polarizált, hanem egységes, együttműködő Euró-

pát hoztak létre.  

Ezt csak tovább fokozta az európai integráció törek-

vése, az Európai Uniót megelőző Európai Szén- és Acél-

közösség és Európai Gazdasági Közösség létrejötte, és ter-

mészetesen az 1992-ben a nyugati államok által aláírt 

egyezmény eredménye, az Európai Unió. Az idők során 

összecsatoltuk az országokat, törekedtünk az egybeolvasz-

tásra, az együttműködés javítására, a feszültségek csök-

kentésére, és nem szabad engednünk, hogy ez a szilárd 

alap darabokra hulljon.  
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A migráció kérdése nemcsak a mai kor embere szá-

mára aktuális. Nehéz eldönteni, hogy melyik a megfelelő 

hozzáállás: menni vagy maradni. Rengeteg érvet sorolha-

tunk fel mindkettő mellett és ellen. A távozás kérdése már 

felmerül Vörösmarty Szózat című ódájában is: “ A nagy 

világon e kívűl / Nincsen számodra hely; / Áldjon vagy ver-

jen sors keze: / Itt élned, halnod kell.” Ő átírja Zrínyi Mik-

lós: Az török áfium ellen való orvosság című röpiratának 

sorait, és egyetlen helyes döntésnek a hazához való hűsé-

get tekinti. Rengeteg politikai és társadalmi kérdés befo-

lyásolja ezt, a szülőföldön való megmaradás problémáját. 

Nem mindegy, hogy egy nyugat-európai állampolgár na-

gyobb gazdagságért és kalandért távozik más országba, 

vagy egy kelet-afrikai személy a háborúk, betegségek, 

szenvedések elől menekül. Helytelen lenne azt állítani, 

hogy migráció csak napjainkban történik, de egekbe ki-

áltó, hogy míg 2009-ben 4672 menedékkérő érkezett Ma-

gyarországra, addig 2014-ben 42.777, és ez 2015-ben 

jócskán nőtt. Július és szeptember között 109.175 mene-

dékkérő érkezett Magyarországra, ez pedig hihetetlenül 

nagy szám. Drasztikusan csökkent viszont október és dec-

ember között, amikor már csak 1172 személy jött. Úgy tű-

nik, Magyarországon sikerült jelentősen csökkenteni a 

menedékkérők számát, de ez nem jelent megoldást az 

egész kontinens számára. A 2015-ös év eseményei rávilá-

gítottak arra, hogy a túlságosan liberális politika nem 

helytálló, a bevándorlók minden eszközzel való segítése, 

és ösztönzése, hogy elhagyva országaikat hozzánk érkez-

zenek, veszélyes helyzetbe hozza a szabad, keresztény Eu-

rópát. Kontinensünk meg kell, hogy őrizze értékeit, ha-
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gyományait, és ha nem feledi el ezeket és keresztény gyö-

kerét, újra virágozhat és gyümölcsöző eredményeket érhet 

el. 

Véleményem szerint a bevándorlókat illetően sem a 

teljes támogatás, sem a radikálisan migránsellenes politika 

nem helyes. Hazugság azt feltételezni, hogy minden mig-

ráns műveletlen, erőszakos, sőt akár terrorista, de abba az 

álomba sem kellene ringatnunk magunkat, hogy mind-

egyikük jó szándékkal érkezik, keményen fog dolgozni, a 

törvények szerint él és segíti Európát a fejlődésben. Nem 

tudjuk, milyen szándékkal érkeznek hozzánk, milyen ter-

vek vezérlik őket, hogyan fognak viselkedni, és tisztelet-

ben fogják-e tartani kultúránkat, törvényeinket, szokásain-

kat. Alapszabály, hogy a vendég alkalmazkodik a házigaz-

dához, és ha nem is veszi át életmódját, nem erőszakol rá 

egy másikat. Sajnos az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a migránsok egy része pontosan fordítva viselkedik: 

felháborodnak azon, hogy miért más itt az élet, és próbál-

ják ránk erőltetni azt, ami nem is képvisel minket. Nem 

szabad általánosítani egyik irányba sem.  

A számok nem épp biztatóak. Szíriában a tavalyi év 

során 58.74%-os bűnözési ráta volt megfigyelhető, Ma-

gyarországon csak 43.30%. Afganisztán az “előkelő” ötö-

dik helyet foglalja el a listán, a bűnözési ráta 77.21%. Ter-

mészetesen a politikai instabilitás és rossz életkörülmé-

nyek is befolyásolják az eredményeket, de nyilvánvaló, 

hogy a rengeteg menekült érkezésével Európa országai 

sem maradnának biztonságosak. 

Az első feladatunk megkülönböztetni, hogy ki gaz-

dasági bevándorló és ki menekült. Mivel Európát keresz-

ténynek tituláltam, nem szabad elfelednünk, hogy a ke-

resztény értékrend szerint is kell élnie. Vállalnia kell a 
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krisztusi tanítást, gyakorolnia a testvéri szeretetet, és a 

szent ige alapján alakítania életét: „Legyetek egymáshoz 

jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, 

ahogy Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban!” (Ef. 

4;32) A rászoruló előtt nem szabad becsukni az ajtót, és 

megtagadni a segítséget. A menekültek végső elkeseredé-

sükben vállalták a hosszú, veszélyekkel teli utazást, mert 

csak így képesek menteni saját és szeretteik életét. Tény, 

hogy háborúk dúlnak Afganisztánban, Irakban, Afrika 

számos országában, Szíriában, és nem kis konfliktusokról 

van szó, hanem több tízezer áldozatot követelő brutális 

harcokról. Utóbbiban felmérések szerint 250.124-340.124 

ember vesztette életét. Krisztusi lélekkel az ilyen sanyarú 

körülmények közül érkező emberek előtt nem lehet nyu-

godt szívvel bezárni a kaput, és visszaküldeni őket oda, 

ahonnan jöttek.  

Más csoporthoz tartoznak viszont a gazdasági be-

vándorlók, és más elbírálásban is kell, hogy részesüljenek. 

Minden állam számára a saját állampolgárainak jóléte az 

első, és csak ezt követik más nemzetek tagjai. Itt nem a 

legális, okmányokkal érkező külföldi munkásokról és ta-

nulókról van szó, hanem az illegális, invázióval fenyegető 

személyekről. Nem tartom elfogadhatónak, hogy ameny-

nyiben én, mint az Európai Unió tagja nem tudom igazolni 

személyazonosságom, a határon belépési tilalomban ré-

szesülök, de a bevándorló bárhova eljuthat. Rengeteg ne-

héz sorsú személy található Európában is, így az ő életük 

szebbé tétele a prioritás.  

Ami még ennél is súlyosabb, hogy minden migráns 

veszélyfaktorral bír, és ezt bizonyítja a párizsi merénylet 

is. Teljesen abszurd, hogy a merénylők közül több tag is 
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végigjárta Európa jó néhány országát, hamis személyazo-

nosító okmányt mutatott fel, és átjátszva a hatóságokat 

több tíz ember életét oltotta ki. Ez az eset is bizonyítja, 

hogy milyen káosz uralkodott az utóbbi hónapokban, és 

nem tudhatjuk, hogy hány ehhez hasonló gondolkodású 

ember érkezett országainkba. Fontos volna erősíteni a biz-

tonságot, és olyan eszközöket használni, mely észleli a ha-

mis útleveleket. Ők veszélyt jelentenek az európai állam-

polgárokra, és megváltoztatják az egész légkört kontinen-

sünkön. Az utóbbi hónapokban több vád is érte az európai 

országokat, hogy már egyáltalán nem biztonságosak. Az 

utazási irodák adatait elemző ForwardKeys szerint a pári-

zsi terrortámadások után 27 százalékkal csökkent a francia 

fővárosba tervezett utazások száma, de több más nyugat-

európai városban is rémülettel nyitottak a karácsonyi vá-

sárok. 

Nem lehetséges megoldani külpolitikai problémá-

kat, hogyha az Európai Unión belüli országok nem tudnak 

egymással megegyezni. A szomorú igazság, hogy annyi 

hónap után sem sikerült közös nevezőre jutnia az államok-

nak. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az alapkérdésekben sem 

sikerült megegyezni. Már-már röhejes, hogy néhány poli-

tikus nem kerítésről, hanem kapuról beszél “oldalsó szár-

nyakkal”. Más nyugati-államok pedig teljesen logikátlan 

politikát folytatnak. “Szeretettel” várják a bevándorlókat, 

hívják őket egy jobb élet reményében, de később kvóta-

rendszert javasolnak – sőt erőltetnek – anélkül, hogy bár-

kinek is beleszólása lenne. Ez tiszteletlenség elsősorban az 

Unión belüli országok állampolgáraival szemben, de ma-

gukkal a migránsokkal is, akik nyugat-európai országok-

ban képzelik el jövőjüket, és oda eljutva a gyönyör pilla-

nataiban fedezik fel, hogy máshova szállítják őket, akár 
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akarják, akár nem. Sokkal nagyobb egységre van szükség, 

közös munkára, és természetesen a migránsok szétválasz-

tására. De az összes menekült befogadása sem hosszú távú 

megoldás. Európa nem a nagy kontinensek közé tartozik, 

nem rendelkezik hatalmas befogadóképességgel, véges 

kapacitása nem teszi lehetővé, hogy a háborús övezetek 

lakosait szó szerint átköltöztessük országainkba. Bár úgy 

gondolom, hogy sok vezetőt nem a jó szándék, hanem az 

érdek vezérel, még ha a felebaráti szeretet ösvényén is ha-

ladunk, akkor sem helyes várni a menekültek érkezését. 

Cselekedni kell. Amennyiben csak várunk rájuk, halálra 

ítélünk rengeteg olyan ott élő nehéz sorsú személyt, akinek 

nincs lehetősége, pénze Európába utazni. A tétlenül várás 

nem megoldás, tenni kell, és ha a helyzet megköveteli, 

akár a kontinensen kívüli beavatkozás sem elkerülhető. 

Nem szabad burokban maradnunk, és a problémát kiala-

kulásának helyén kell megoldani. 

Szerencsére sikerült lépéseket tenni a kiegyensúlyo-

zottság megteremtésének érdekében, hisz az Európai Unió 

Törökországnak utalt hárommilliárd eurója komoly előre-

lépést jelenthet. A szíriai menekültek ellátásban részesül-

nek, és ezáltal megszűnhet a kaotikus, irreguláris migrá-

ció. De ez csak részben hozhat eredményt, hisz nem min-

den migráns szír, és más útvonalak is léteznek. Kiinduló-

pontnak viszont kiváló a nemrég megkötött egyezség az 

eurázsiai országgal. Hasonló kezdeményezésekre van 

szükség, és úgy tűnik, hogy a tagállamok hajlandóak is 

pénzt fektetni ilyen akciókba.  

Nem vesszük viszont észre, hogy néhány ember óri-

ási hasznot tud termelni a migránsok által. A háborús öve-

zetek hadurai és a csempészek járnak a legjobban. Tarjá-
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nyi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint a két legerő-

sebb fegyver van kezükben: a félelem és a pénz. Egyetér-

tek gondolatával, hisz nagyobb hasznot húznak abból, 

hogy pénzért elküldik az ott lakókat, minthogy megölnék 

őket. A migránsok azt hiszik, hogy jól jártak, de valójában 

őket is ugyanúgy átverték, mint az Európai Unió tagálla-

mait. Meg kell szüntetni a háborút a Közel- és Távol-Ke-

leten, illetve Afrikában is. A béke megteremtése, és az or-

szágokat irányító szervezetek és bűnözők leigázása, ter-

mészetesen törvényes módon, a cél. Nem elzárkóznunk 

kell, hanem közbelépnünk. A béke helyreállítása után vi-

szont további munkára van szükség: segíteni ezeket az or-

szágokat a fejlődésben, hogy hasonló szituációk ne fordul-

hassanak elő. Javítani az infrastruktúrán, kidolgozni haté-

kony egészségügyi rendszert, oktatási rendszert, ipart, 

mind a feladatok közé tartozik.  

Azért is hasznos lenne a harmadik világ országainak 

fejlődése, mert elősegítené az áruk szabad forgalmát és a 

személyek szabad utazását a két közösségen belül, és így 

gazdaságilag integrálódni lehetne a más kontinensen lévő 

országokkal is. Megszilárdulna a béke és szabadság, javul-

nának az élet- és munkakörülmények, ki lehetne alakítani 

közös politikát és jogharmonizációt. Nagyon hosszú és ne-

héz folyamatról van szó, kiváltképp mert az Unión belül is 

komoly gondokkal nézünk szembe, de egységgel és közös 

erővel sikert lehet elérni. Mindezt úgy, hogy minden nép 

megőrzi identitását, nem veszti el szokásait, és törekszik 

áthagyományozni azokat a jövő generációira is. Úgy gon-

dolom, nemcsak a külföldről érkező, hanem az Európán 

belüli politikusok és vezetők is biztatnak hagyományaink 

elhagyására. Csak egy a sok közül az a kezdeményezés, 
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mely szerint nem lenne megfelelő “Boldog karácsonyt” kí-

vánni, mert bántó a többi kultúra számára. A szezonális 

üdvözlet nevetséges. Úgy, ahogy a muzulmánok sem sér-

tenek meg senkit a Ramadan ünnepével, és a héberek sem 

a Hannukáhval, úgy nekünk sem kell szégyellni vagy el-

rejteni azt, amiben hiszünk, amit képviselünk. 

Komoly változásokra van szükség. Európa szakadék 

szélére került az elmúlt hónapok, évek során. Mentege-

tőzni könnyű, de ebben a helyzetben helyes a mondás: 

mindenki előbb a saját háza táján sepregessen. Ezek után 

valóban törődhetünk más nemzetek sorsával is. 
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FEHÉR ANITA 

Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény 

 

A migrációs válság – Mit tehet Európa? 

Az előzményeket szerintem már sokan ismerik, de azért 

ezzel kezdeném. Mindenki tudja, hogy a Közel-Keleten 

napjainkban is harcok folynak, Szíriában megjelent az 

ISIS nevű terrorszervezet, amely nem csak az arab világ-

ban élő embereket veszélyezteti, hanem a Nyugatot is, hi-

szen egy általuk elképzelt birodalmat szeretnének létre-

hozni. Emiatt elindult Európa felé a menekültáradat. 

Az ott élőknek kilátástalan a helyzetük, hiszen le-

bombázhatják a házaikat és megölhetik őket, ám mégis 

felmerül néhány kérdés. Kezdjük azzal az úttal, amelyen 

keresztül Európába jutnak a migránsok. Nem kevés 

pénzbe kerül, honnan van ezeknek az embereknek több 

millió forintjuk erre? Erre a kérdésre a következőket 

mondták: A hazámban eladtam a házamat és mindenemet, 

hogy pénzhez jussak. Ezzel a válasszal az a problémám, 

hogy ki az, aki a semmi közepén lévő, háború sújtotta te-

rületen házat akar venni? Senki. Lehet, téves a meglátá-

som, de egyetértek azokkal, akik azt gondolják, hogy va-

laki pénzelte, támogatta és támogatja ezt az áradatot. Nem 

tudom, hogy ki vagy kik ezek, idővel ki fog derülni. Az 

Európai Unió próbál megerősödni pénzügyileg, és emel-

lett ott van a kereskedelemben a világon szinte mindenhol. 

Talán ez valamelyik országnak nem tetszett, és így akarta 

az Unió életét megnehezíteni? Ezt, úgy tűnik, sikerült is 

elérni, hiszen a tagországok véleménye a válságról nem 
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egyezik, sőt vannak olyan országok, amelyek a vélemé-

nyüket fel sem merik vállalni. Vannak olyan országok is 

(köztük Németország), amelyek lehetőséget is látnak 

ezekben az emberekben. 

2015 szeptemberének elején fordulópont érkezett el 

a menekültválságban. Ez nem más, mint Angela Merkel 

felelőtlen kijelentése, hogy minden szír menekültet befo-

gad Németország. Ezzel a kancellár nem gondolt arra, 

hogy az illegális bevándorlók tömegeivel terroristák ér-

keznek ellenőrizetlenül Európába? Nem gondolt arra, 

hogy több tízezer fiatal férfi jön ide, nem gondolt arra, 

hogy akkor olyanok is történhetnek, mint 2015 szilveszte-

rén Kölnben vagy olyan tragédia, mint korábban novem-

ber Párizsban?  

Párizsban tavaly novemberben több, mint 130 ember 

életét vesztette és több százan megsebesültek az ISIS ter-

rorcselekménye miatt. A világ több nagyvárosában lévő 

híres épületek francia színekbe borultak. Ilyen tragikus 

esetre talán még nem is volt példa ezelőtt Európában. Pár 

héttel azelőtt azonban történt egy még nagyobb, több ál-

dozattal járó tragédia. Az orosz gép lezuhanása a Sínai-

félszigeten, ahol a személyzettel együtt 224 ember vesz-

tette életét. Elgondolkodtató, hogy az orosz tragédiáról 

Európában nem esett annyi szó, míg a párizsiról ódákat 

zengtek. Hogyan lehet különbséget tenni ártatlan emberek 

halála között? 

Visszatérve Merkel kancellár kijelentésére, felvető-

dik a kérdés: helyes-e az, hogy egy politikus a szívére hall-

gatva kormányozzon, akár saját országa gazdaságát és biz-

tonságát is veszélyeztetve ezzel? Kijelentése volt a kiváltó 

oka annak, hogy utána több tízezer migráns haladt át az 
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országunkon, megállíthatatlanul. Az elszánt tömeg irányí-

tása és a róluk való gondoskodás, nem kevés pénzbe ke-

rült, emellett a rendőröket is nagy feladat elé állította. El-

jött az idő, amikor tarthatatlan lett a helyzet, ezért a ma-

gyar kormány úgy döntött, hogy az országot egy kerítés 

felhúzásával védi meg.  

Ez a döntés megosztotta a közvéleményt. Sok kül-

földi politikus és véleményformáló elítélte, míg szerintem 

a magyarok nagy része helyeselte ezt a döntést. Az első 

kritizáló szavakat az osztrákok miniszterelnökétől kaptuk, 

amikor még csak az ideiglenes kerítés volt felhúzva, és a 

határt már a katonák ellenőrizték. Az első véleménynyil-

vánításban a magyar kormány intézkedéseit az 1930-as és 

1940-es évek sötét korszakára jellemzőnek tartotta. Majd 

kritizálták a katonák bevonását a határok védelméhez. Ha 

a percről percre változó helyzet nem lenne komoly, és a 

válság nem emberéletek millióit érintené, akkor talán vic-

cesnek is mondhatnánk, ahogy később változott az osztrák 

vélemény. Erre körülbelül két hétre már ők is bevetették a 

hadsereget. Az osztrák kancellár színe változását mutatja, 

hogy a szeptember végi EU-csúcson még így szólt: „Ha a 

menekülteket csak szögesdróttal tudják megállítani, akkor 

inkább engedjék át őket!” Azután néhány hétre ők is fel-

építették a határukra a kerítést. Bár ezt nem kerítésnek, ha-

nem „biztonsági határzárnak” nevezik. Vajon lehet-e hü-

lyének nézni a közvéleményt, s a szavazókat? 

A vízágyúk horgosi bevetése után Pan Gimun, 

ENSZ főtitkára is felszólalt és bírálta: embertelennek ne-

vezte azt, amit a magyarok tesznek a migránsokkal. Ho-

gyan lehet messziről ilyen sommás véleményt alkotni, 

több ezer kilométerről, mikor azt se tudhatta, hogy mi tör-

ténik igazából a magyar határon. Hiszen ne felejtsük el, 
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hogy a migránsok voltak azok, akik elkezdték dobálni a 

köveket a rendőrökre! A törvények azokra is vonatkozná-

nak, akik valóban menekültek, de ők nem tőlünk, hanem 

Németországtól vártak menedéket, így csak átutazóknak 

tekinthetők. Egy valódi menekült már annak is örülne, 

hogy biztonságban van, és hogy nem kell minden este fé-

lelemmel lefeküdnie. Azokat sajnálom a legjobban, akik 

tényleg nem gazdasági bevándorlók, mert az emberek vé-

gül mindegyikőjüket egy kalap alá fogják venni, és nem 

fogják őket befogadni.  

Három hónap múlva Macedóniában is hasonló eset 

történt. Ők is bevetették a vízágyúkat, de emellett szárma-

zás szerint döntötték el, hogy ki az, akit beengednek és ki 

az, akit nem. Akik az általuk biztonságosnak tekintett or-

szágból jöttek, azokat nem engedték át a határon. Érthetet-

len, hogy ezt a lépést nem támadták úgy, mint a magyar 

intézkedéseket. Hol van itt szó azonos mércéről? 

A kölni eset egyik tanulsága az lett, hogy Németor-

szágban a migráns fiúkat és férfiakat arra tanítják, hogy 

hogyan kell bánni a nőkkel. Az a legszomorúbb, hogy leg-

főképpen Németország és Ausztria politikai és gazdasági 

vezetése ezekben az emberekben látja a jövőt, velük akarja 

a népességfogyást csökkenteni. Gondoljunk bele, hogy az 

integrációjuk milyen hosszú folyamat lenne. Ugyanis szép 

számmal jöttek olyanok, akik (mint látható) nem ismerik 

a nyugati társadalmi szabályokat, ugyanakkor sokan anal-

fabéták, és nincs szakmájuk. Mire ezeknek az embereknek 

mindent megtanítanak (feltéve, hogy ők is akarják), na-

gyon sok idő fog eltelni és ez az Európai Uniónak nagyon 

sok pénzébe fog kerülni. 

A német közgazdászok a napokban jelentették be, 

hogy a német gazdaságot is megrengetheti az a pénz, amit 
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majd a migránsokra kell költeni. Teljesen érthető, hogy az 

európai lakosság jó részének ez nem tetszik, ezért a kisebb 

tüntetések, zavargások helyett a jövőben még több tünte-

tésre lehet majd számítani. Sokan gondolhatják úgy, hogy 

az európai adófizetők pénzéből inkább a saját országaikat 

fejlesszék, és az Unión belül próbálják a népességfogyás 

problémáját megoldani. 

Az Európai Unió igazából határozott lépést mai na-

pig nem tett, pedig lassan egy éve itt van előttünk ez a 

probléma. Az egyik megoldásnak vélt ötlet a kötelező be-

telepítési kvóta ötlete volt. Ez az ötlet igazából változatos 

reakciót váltott ki a különböző országokból. Voltak, akik 

támogatták az ötletet, voltak azok, akik a véleményüket 

nem igazán hangoztatták, és voltak olyanok is, akik elle-

nezték az ötletet. A magyar kormány a V4-ek többi tagor-

szágával együtt erősen ellenezi ezt az ötletet. Álláspontju-

kat érzelmileg erősen alátámasztják az olyan németországi 

esetek, mint amikor az egyik városból, ahol a menekültek-

nek már nem tudtak szállást biztosítani, egy másik város-

ban lévő szálláshelyre akarták átszállítani. A menekültek 

viszont nem akartak abba a városba menni, ezért megállí-

tották a vonatot. 

Gondoljunk bele, hogy több százezer migráns azért 

jött Európába, hogy főleg Németországban próbáljon sze-

rencsét. Ha ezeket az embereket országon belül, egyik vá-

rosból a másikba sem tudják átszállítani, akkor mégis ho-

gyan akarják azt elfogadtatni, hogy egy másik országba 

költöztessék őket úgy, hogy azt az országot el sem hagy-

hatják? A kvóta így jelenti egyben a szabad munkaerő-

áramlás végét is!  

Az EU-nak 28 tagállama van, minimum a felének 

nem hallottuk még a véleményét. Talán egy olyan ország 
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van, amelyik jól jár ezzel a problémával, s ez nem más, 

mint Görögország. Ez az ország a schengeni övezet külső 

határa, itt ér partot a legtöbb ember. Nekik lenne az a fel-

adatuk, hogy megállítsák a menekülteket. Ezzel szemben 

nem tesznek semmit, sőt komoly adut jelent a kezükben az 

adósságuk kezelésében az európai hitelezőkkel szemben. 

Vajon engedni fognak a görög kormánynak, annak érde-

kében, hogy több ember ne jöjjön Európába?  Természe-

tesen a görögök egyedül nem lennének elegek a probléma 

kezelésére, sokkal nagyobb szükség van arra, hogy az Eu-

rópai Unió határain kívül állítsák meg a bejövőket.  

Ez így teljesen jó ötlet, de ennek a megvalósításához 

kellene Törökország segítsége is. Ez az eddigi fejlemé-

nyek szerint talán meg is valósítható. Ám jól látszik, hogy 

ők is egyre emelik a tétet az alkuban. Pár hónappal ezelőtt 

még arról beszéltünk, hogy az EU 3 milliárd eurót ad a 

törököknek, hogy biztosítani tudják a menekültek ellátá-

sát. A mostani állás szerint a törököknek nem elég ez a 

pénz, ezért már 5 milliárd eurót követelnek az EU-tól. A 

baj az, hogy ha ezen az egyezményen is hónapokat fog az 

Unió ülni, akkor ez a pénz már nem öt milliárd euró lesz, 

hanem tíz. A törökök tudják, hogy a pénzt úgy is meg fog-

ják kapni, mert az Uniónak szüksége van a törökök segít-

ségére.  

Összefoglalva a migránsválság egy összetett prob-

léma. Az Unió gazdasági megrendülése mellett veszélybe 

kerül az európai társadalom is, mert nem biztos, hogy a 

több millió bevándorló el fogja tudni fogadni az európai 

társadalmi és kulturális szabályokat, szokásokat. Az unió 

lakosai okkal félthetik állásukat, mert az EU nem fog tudni 

több millió új munkahelyet teremteni számukra. Ez megint 

újabb ellentéteket szülhet a két fél között. Természetesen 
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itt nem csak az Unió az egyetlen áldozat, hanem maguk a 

menekültek is, hiszen előfordulhat, hogy nem élhetnek a 

hazájukban, idővel meg az Unió mégse fogja őket befo-

gadni. Nem sokáig tartható fenn az az állapot, hogy a me-

nekülttáborokban éljék mindennapjaikat. 

A válság első szakaszában a mi országunk is átélt 

pár nehéz helyzetet, emellett az EU tagjai vagyunk, így fe-

lelőtlenségnek tartanám, ha nem foglalkoznánk a problé-

mával. Továbbá szeretném, hogy mire oda kerülök, hogy 

én is külföldön járok, biztonságba érezzem magam. 

A probléma kezelése egy nagyon bonyolult, több 

évig is eltartható küzdelem. Úgy látom, hogy a probléma 

megoldásának a kulcsa az, hogy a világ nagyobb országai 

összefognak. Megoldják a szíriai helyzetet, mégpedig, 

úgy, hogy először kiiktatják az ISIS-t, majd az adott ország 

– Szíria – érdekeit szem előtt tartva próbálják egyesíteni, 

újra egy élhető helyet kialakítani az ottaniak számára. Ha 

a megfelelő életkörülmények biztosítva vannak, akkor az 

lesz igazi segítség menekültek számára. 
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FOKI IMRE BENCE 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Terrorizmus a XXI. században 

A terrorizmus nem egy új jelenség. Hosszú történelme van 

az olyan csoportoknak vagy személyeknek, akik politikai 

céljaikat erőszakos módon kívánták elérni. Azonban a ter-

rorizmus sosem a véget; a célt jelentette. Ez csupán egy 

mód volt arra, hogy elérjék azt, ami minden terroristában 

közös: a jobb jövőt a sajátjai számára és ezzel az ellensé-

geik vereségét. 

Talán száz meg száz különböző definíciója van a ter-

rorizmusnak, és mindegyik a megfogalmazója politikai ál-

láspontját tükrözi. Az egyik nép terroristája, a másik nép 

szabadságharcosa, mondhatnánk, és nem is lennénk mesz-

sze az igazságtól. Ugyanazt az erőszakos cselekményt 

többféleképpen is értékelhetjük függően az elkövető(k) 

személyétől. Én úgy definiálnám a terrorizmust, hogy ez 

egy olyan modus operandi, ahol az elkövetők megfontol-

tan követnek el erőszakos cselekményeket civilek ellen, a 

politikai céljaik eléréséhez. Ez a definíció különbséget 

tesz a civilek és a katonai személyek ellen elkövetett ak-

ciók között, hiszen az utóbbit inkább gerilla vagy lázadó 

tevékenységnek lehetne mondani, akkor is, ha ugyanazok 

a politikai célok mozgatják az elkövetőket. Természetesen 

ez azt is jelentheti, hogy ugyanazon csoport elkövethet egy 

alkalommal egy terrorista akciót, majd egy másik alka-

lommal egy gerilla akciót. (lásd: Tito szerb partizánjainak 
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támadásai az újvidéki magyar lakosság ellen és támadásai 

a német megszállók felé.) Esetenként még a politikai cél 

is megváltozhat, ahogy a csoport vagy személy egyre job-

ban belemerül a terrorista vagy gerilla hadviselésbe. Itt ál-

talában radikalizálódás figyelhető meg. Ezeknek a táma-

dásoknak a céljai lehetnek szociális, ekonómiai vagy nem-

zeti célok, mint egy független állam vagy nemzeti felsza-

badítás. 

Más esetekben, ezeknek a cselekményeknek a moz-

gatórúgói lehetnek bizonyos extrém ideológiák is, mint a 

kommunizmus, fasizmus vagy anarchizmus. Azonban, 

amikor a terroristákat a vallási küldetéstudat motiválja, és 

Isten hírvivőinek képzelik magukat, akkor a legveszélye-

sebbek. Amikor egy általuk elképzelt vallási célért küzde-

nek, akkor nincs helye kompromisszumnak; a céljukat 

csak teljes győzelemmel érhetik el. A legtöbb, amit enged-

nek, az egy ideiglenes fegyverszünet. Ez a legnagyobb 

probléma az iszlamizmussal is. 

A modern történelemben megfigyelhetünk egy egy-

értelmű növekedést a terrorista csoportok számában. Bár 

ezek a csoportok különbözőek célban és eredetükben. 

Mindegyikük közös egy dologban: abban, hogy a civilek 

elleni erőszakot tartják a legjobb módnak, hogy elérjék 

céljaikat. A döntés, hogy a terrorizmust választják modus 

operandijuknak, egy költség-haszon analízis végeredmé-

nye, ahol a terrorizmus kiszorítja az összes többi alternatí-

vát. Tehát a terroristák nem feltétlenül „őrültek” vagy 

szenvednek valamilyen személyiségi zavarban, csupán ezt 

látják a céljaik eléréséhez legeffektívebb útnak. 

Ellentétben azzal, amikor államvezetőket veszik 

célba, a terroristák nem feltétlenül akarják megváltoztatni 

a politikai valóságot azzal, hogy direkt módon eltávolítják 
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a vezetőket. Ehelyett indirekt módon, pszichológiai hadvi-

seléssel küzdenek. Az aggodalom, amit a terrorizmus ki-

vált a célba vett társadalomból, alakul át politikai nyo-

mássá, ami befolyásolja a döntéshozókat az irányelvük 

megváltoztatásába a terrorista szervezet érdekei szerint. 

Az egyik legfontosabb eleme a pszichológiai hadvi-

selés kampányának a tömegmédia. A terrorista csoportok 

masszívan támaszkodnak arra, hogy a média közvetíti a 

megfélemlítés üzenetét a nagyobb tömegeknek. Erre való-

ban számíthatnak, hiszen nincsen semminek nagyobb hír-

értéke manapság, mint egy terrorista támadásnak. Ezt az 

üzenetet kétféleképpen értékelhetjük: racionális és irraci-

onális félelemként. A racionális félelem egy természetes 

válasz az érzékelhető félelemre, amivel semmi gond nin-

csen. Sőt a szemfüles civil fontos része egy ország védel-

mének. Azonban a modern terroristák fő célja az, hogy ezt 

a félelmet irracionális és irányíthatatlan szintekre emelje. 

A támadások véletlenszerű természete megszemélyesíti a 

veszélyt: Bárki – beleértve magadat vagy egy szerettedet 

– lehet a következő áldozat. Ezek az irracionális félelmek 

válnak végül politikai nyomássá, ahogy az emberek úgy 

kezdik érezni, hogy mindent meg kell tenniük, hogy meg-

állítsák a terrorista kampányt. Ez lenne a módja a modern 

terrorizmusnak, legalábbis az ő terveik szerint. Sok politi-

kus azonban pont az ellentétét teszi: megpróbálja a terro-

risták elleni harcot (ami átmegy a migránsok elleni harcba) 

a saját népszerűsítésére felhasználni, és ahogy láthatjuk 

Donald Trump vagy Orbán Viktor esetében, ez hatalmas 

népszerűséget szül. 

2001. szeptember 11-én a világ egy új formájú ve-

szélyre ébredt, a globális dzsihádra. A támadások az átala-
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kulást mutatták az internacionális terrorizmusban, méret-

ben és motivációban egyaránt: Ezeket a támadásokat a val-

lási sérelmek motiválták. Az üzenet egyértelmű volt a tö-

megeknek, sehol se lehetnek biztonságban. Egy állam 

sincs biztonságban, még egy olyan nagyhatalom sem, mint 

az Egyesült Államok. 

A terrorizmus bár nem csak erre a századra jellemző, 

csak most vált elismertté a politikai vezetők által, mint egy 

globális veszély az egész nyugati társadalomra. Ez a felis-

merés a folyamatosan növekvő, halálos természetéből 

származik és abból, hogy milyen súlyos pszichológiai és 

fizikai hatásokat érhetnek el a nem konvencionális fegy-

vereikkel. Elég csak körülnéznünk a közelmúltban: Char-

lie Hebdo támadás, párizsi vérengzés – és felvetődik egy 

kérdés: A migránsok, akik nap, mint nap érkeznek Euró-

pába vajon mennyi veszélyt jelentenek számunkra? 
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GYURÁCZ ADRIÁN 

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépis-

kola, Sopron 

 

Migrációs válság - Mit tehet Európa? 

A migrációs krízis korunk egyik számot adó problémájává 

vált. Nem csupán politikai, hanem morális problémává 

nőtte ki magát. Nemcsak embereket fordít egymás ellen, 

hanem az előző év történéseiből levonva a konzekvenciát, 

országokat, illetve vallási csoportokat is. Ugyanakkor 

mérsékelt összefogás is tapasztalható. Mint minden meg-

oldatlan ügynek, ennek a globális népvándorlásnak is több 

oldala van, mellyel néhányan egyetértenek, mások pedig 

negatív ellenérveket hoznak fel igazuk megvédése érdeké-

ben. A megoldás egyáltalán nem egyszerű, mivel számta-

lan faktor befolyásolja. 

Már szinte bibliai méreteket ölt a háború tépázta, el-

szegényedett országokból való tömeges kivonulás. A ha-

táraikat illegálisan, legálisan átlépő migránsok helyzeté-

nek megoldásával küszködő európai parlamentek vezetői-

nek a Biblia egy tömör tanulsággal szolgál, ami gondolko-

dásra ad okot: „Amit vet az ember, azt aratja is.” Esszen-

ciális a téma objektív mérlegeléséhez, hogy megértsük, ez 

nem egy új keletű dolog, ami hirtelen nőtte ki magát a föld-

ből. Visszavezethető Afganisztán és Irak megszállásáig, 

sőt még régebbre: a Közel-Kelet és Észak-Afrika európai 

gyarmatosításáig. A menekülő emberek nagy része Afga-

nisztánból érkezik, mely nem véletlen. Majdnem 15 évvel 

a 2001. szeptember 11-ét követő események után, amik 
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arra sarkallták az Egyesült Államokat, hogy növelje kato-

nai jelenlétét a térségben, a terület nagy része, melyet fa-

natikus hadvezérek próbálnak felváltva irányítani, még 

mindig félelemben él. A NATO-csapatok kivonása nem 

zárta le a háborút, csak egy új fejezetet nyitott benne. A 

kabuli kormány megosztott, inkompetens és korrupt. Aki-

nek lehetősége van, elmenekül az országból.  

Az iraki helyzet is hasonló. A 2003-ban brit és ame-

rikai csapatok által nehézkesen indított Szaddám rezsim 

utáni politikai reformot romba döntötte a már-már szekta 

jellegű, síita többségű parlament Bagdadban. Továbbá 

Szíria jelenlegi helyzete sem elhanyagolható. A nyugat 

politikusai hagyták ezt megtörténni. Attól függetlenül, 

hogy jelenleg egy kevésbé megosztó rezsim van hatalmon, 

a kár szignifikáns. Irak kétharmada jelenleg a legrosszabb 

fajta iszlám szélsőségesek és külföldi dzsihádisták kezé-

ben van, akik megragadták az irányítást a demoralizált 

szunnita kisebbségtől. Felmerül a következő kérdés: vajon 

mi ott maradnánk várva, hogy London és Washington 

rendbe hozza az általuk kreált helyzetet? Ezt mindenki vá-

laszolja meg maga! 

A magát Iszlám Államnak nevező terrorista csoport 

miatt azonban a menekültek nagy része már akkor megbé-

lyegződött az európai társadalom által, mielőtt átlépték ha-

tárainkat. Mivel nagy részük illegális bevándorló, ezért ki-

létükben sem lehet senki biztos. Számos legális esetben 

pedig hamisított iratokkal jutottak be az országokba. Köz-

tudott, hogy az Iszlám Állam olyan szélsőséges vallási né-

zeteket vall, melyek szerint a hitetlenek nem érdemesek az 

életre. Ez kiterjed minden más vallás követőjére. A 2015-

ben elkövetett terrorcselekmények is azt bizonyítják, hogy 

nagyon is széles a hatáskörük. Ezáltal vetődik fel az a 
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probléma, mely leginkább megosztja társadalmunkat, il-

letve megnehezíti a beáramló emberek szociális integráci-

óját. Az itt élő emberek féltik családjaikat, nem bíznak 

meg a menekültekben, már kinézetük miatt sem. A betele-

pülni szándékozó emberek nem erre számítottak, amikor 

elhagyták hazájukat, csalódottak, és Európában is el-

nyomva érzik magukat. Az egyre ébredő nemzeti öntudat 

is gátat szab a beilleszkedésnek. Könnyen hihető, hogy ez 

a felfogás csak a társadalom egy bizonyos rétegére terjed 

ki. Azonban még az országok között is egyre jobban ész-

lelhető a széthúzás. Kerítések, határzárak, kitoloncolások. 

Majdnem minden országban megfigyelhető. A szituáció a 

következő: az adott országba ne telepedjen le senki, meg-

védik magukat a hullámtól, de ha egy másik ország is 

ugyanezt a mentalitást, illetve stratégiai lépéseket alkal-

mazza, akkor megkezdődik egymás „bombázása” Brüsz-

szelben, hogy ki sértette meg az emberi jogokat és a de-

mokrácia alapvető jogait, és ki nem. Ez az a fajta viselke-

désmód, amely ebben a helyzetben hosszútávon egyáltalán 

nem kifizetődő. A jelenlegi, hidegháborús időket idéző 

helyzet tovább nehezíti a probléma megoldását. Oroszor-

szág és az Egyesült Államok célja a Közel-Keleten eltér 

egymástól, így nem mérhető egységes válaszcsapás a mig-

ránsokat megbélyegző Iszlám Államra. 

Brüsszel menekültpolitikája megbukni látszik. A 

népvándorlás célja nem Magyarország, Horvátország 

vagy bármelyik környező térségbeli állam. A célállomás 

inkább Németország, mely egyre megosztottabb. Képtelen 

kezelni és irányítani a hirtelen beáramlott milliós ember-

tömeget. A kormány munkaerőt lát az érkező emberekben, 

mely fellendítheti a német gazdaságot. Ezalatt nem a szak-

munkások képzését kell érteni, hanem a szellemi munkát 
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végző, művelt emberek kiszűrését. Egy felmérés alapján 

bebizonyosodott, hogy a bevándorlottak döntő többsége 

írástudatlan, és nem hajlandó munkát végezni. Egyre több 

és több jogot követelnek maguknak, és ez a tény megvál-

toztatja a körülményeket. Az elégedetlenségi mutató egyre 

csak nő. Nemcsak a migránsok szempontjából, hanem az 

ott élő emberek szemszögéből is.  A német emberekben 

beindult egy úgynevezett védekező reakció, mely lázadá-

sokban, tüntetésekben, erőszaktevésben nyilvánul meg. A 

tények alapján ez hol jogos, hol nem. Meglehetősen nehéz 

objektívnek maradni, mikor a fenyegetés és a félelemérzet 

eluralkodik az embereken. Minden egyes ember a saját jó-

létét tartja szem előtt, úgy a migránsok, mint az európai 

lakosok. Ez összetűzésekhez vezet, mivel nem csupán sze-

mélyek, hanem vallások állnak szemben egymással. A 

probléma megjelentősen komplex ezen tényezők miatt. 

Továbbá a beérkező individuumok megítélése sem 

egyszerű. Könnyű egy kalap alá venni a migránsokat és a 

menekülteket, akik bizonyos szempontból megegyeznek, 

azonban mégis van köztük különbség. A migráns olyan 

ember, aki önszántából hagyja el országát, jobb életet ke-

resve. Megtervezhetik útjukat, érkezésük helyét. A mene-

kült azonban kényszerből hagyja el lakóhelyét, üldözött 

ember. Az általánosítás oka az, hogy logikusan mérlegelve 

a helyzeteket, mindkét csoportba tartozó emberek egy 

jobb élet reményében vándorolnak, így mindkét megneve-

zés helyes. 

Véleményem szerint olyan lehetséges megoldás, 

mely mindenkinek megfelelő, nem létezik. A problémán 

lehet könnyíteni, illetve sajnos lehet súlyosbítani is azt. 

Rengeteg aspektusnak kell megfelelni, emiatt irreálisnak 

tűnik a megoldás. A lakosságnak, a különböző népeknek 
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meg kell tanulniuk egymás mellett élni, vallástól, rassztól 

és politikai nézetektől függetlenül. A kitoloncolás nem 

megoldás, mivel minden embernek joga van a szabad aka-

ratának végrehajtásához, ameddig az nem korlátoz más 

személyeket jogaik gyakorlásában. Minden társadalom-

ban, kultúrában vannak olyanok, akik megszegik a szabá-

lyokat, és sokszor miattuk egész népcsoportok bélyegződ-

nek meg. A problémát nem Európában, hanem a Közel-

Keleten kell megoldani. Olyan életkörülmények megte-

remtése ott a feladat, mely visszacsábítja a most európai 

országokba érkezőket. Egy olyan terület, ahol nem a féle-

lem uralkodik, ahová szívesen mennek élni. Ha már meg-

oldásról beszélünk, én ezt látom az egyetlen járható útnak, 

de természetesen ezzel nem mindenki ért egyet, így a meg-

valósítása is akadályokba ütközik. A témában való tájéko-

zottság mérsékelt, emiatt nem lehet csak észérvekkel, té-

nyekkel hatni a másikra. Pályamunkám Alan Siegel idéze-

tével zárom: „A probléma megoldása előtt meg kell ismer-

nünk annak okait.” 
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GYURISA RÉKA BOGLÁRKA 

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépis-

kola, Sopron 

 

Közösségi szolgálat, mint az érettségi előfelté-

tele 

Az alábbiakban szeretném kifejezni a véleményemet a kö-

zösségi szolgálatról, mint az érettségi előfeltételéről. A té-

mát igyekszem többféle oldalról megvizsgálni és a véle-

ményemet indokokkal alátámasztani.  

Utánajártam a pontos törvénynek és következő soro-

kat emelném ki, amely röviden összefoglalja, hogy miért 

is van szükség a közösségi munkaszolgálatra. A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az önkéntes-

ség kérdéséről így rendelkezik:  

„6.§ Az érettségi bizonyítvány kiadásának fel-

tétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésé-

nek igazolása.  

97.§ Az érettségi bizonyítvány kiadásához a 

közösségi szolgálat végzésének igazolását elő-

ször a 2016. január 1. után megkezdett érett-

ségi vizsga esetében kell megkövetelni.  

4.§ Értelmező rendelkezések 14. közösségi 

szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a ta-

nuló helyi közösségének javát szolgáló, szer-

vezett keretek között folytatott, anyagi érdek-

től független, egyéni vagy csoportos tevékeny-

ség és annak pedagógiai feldolgozása.”  
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Kettős cél elve: A tevékenységek során egyszerre 

kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógiai-alapú ta-

nulásnak megvalósulnia. A közösségi szolgálat megvaló-

sulásához szükséges egyfajta tanulási folyamat jelenléte 

is. 

Kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló 

személy – lehetőségeihez mérten aktívan bevonásra kerül 

a programba. A kölcsönösség megélésére a felkészítés so-

rán kell érzékennyé tenni a diákokat, így elősegítve, hogy 

a diák nyitott és elfogadó legyen azzal a személlyel, akivel 

kapcsolatba lép. 

Tavaly végeztem a nyelvi előkészítőt a Soproni 

Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és 

Postai Szakközép Iskolájában. Arra gondoltam, hogy már 

az első nyáron elvégzem az 50 óra közösségi szolgálatot. 

Gondolván arra, hogy a következő években gyakorlati 

munka is vár rám.  

Sokat törtem a fejem, hogy milyen területen próbál-

jam ki magam, ami kihívást is jelent számomra, amiben 

jól is érzem magam, és amiben segítségnyújtásom is hasz-

nos. Ekkor eszembe jutott az a tábor, ahol hosszú éveken 

keresztül a nyarakat töltöttem. Felkerestem e-mailen, majd 

telefonon a tábor vezetőjét és érdeklődtem, hogy most én 

segítenék a gyermekek felügyeletében. Az Aquarázs Re-

kreációs Sportegyesület dolgozói örömmel vették jelent-

kezésemet.  

Eljött a nyár eleje és én már izgultam, hogy milyen 

is lesz ez a néhány hét táborsegítőként. Aggódtam, hogy 

vajon elfogadnak-e a gyerekek, és szerettem volna a leg-

jobb formámat hozni. Szüleimmel beszélgettem a kisgye-

rekek viselkedéséről, reakcióiról és arról, hogy a hatáskö-

röm meddig ér el és mit tehetek meg. Szerencsére van egy 
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húgom, ami elég sok tapasztalatot adott. Az első nap reg-

gelén egy oktató felkészített minket, hogy mi várhat ránk, 

hogy kezeljük a különböző szituációkat.  

A 3 hét alatt a következő kijelentéseket, gondolato-

kat és elhatározásokat tettem. Néhányat kiemelek közülük, 

amik szerintem a legfontosabbak:  

- Az én húgom nem is annyira rossz, mint gondol-

tam. Ezután másként nézek rá és értem, amikor 

csak velem akar lenni és próbálok türelmesen vi-

szonyulni felé.  

- Most már értem azt, amikor a szüleim többször 

szólnak nekem, mert még mindig nem végeztem 

el a feladatomat. Megtanultam, hogy sok türelem 

kell az ilyen szituációkban. 

- Azt is tudom, hogy egy gyermek felügyelete és 

biztonsága mennyire fontos, mert akik ránk bíz-

ták a gyermekeiket, azok megbíztak bennünk. És 

azért valljuk be, egy mozgékony kisgyerek nem 

ül el egy székben. Épp ezért is nagyon kell rájuk 

vigyáznunk. 

Még sorolhatnám, de egy a lényeg: nagyon sokat fejlőd-

tem önmagamhoz képest. Felelősségteljesebb, határozot-

tabb és türelmesebb lettem. Azt hozzá kell tennem, hogy 

ez idő alatt nagyon elfáradtam, sokkal jobban, mint amikor 

én voltam táborozó. 

Sohasem volt olyan munkám (tanulás, iskolába já-

rás), ami megkövetelte volna, hogy folyamatosan hosz-

szabb távon mindennap korán már a gyerekek előtt ott le-

gyek, egész napos felügyeletet biztosítsak és míg haza 

nem mennek vigyázzak rájuk. 
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Ezzel a munkával az is megtapasztalhattam, hogy fe-

lül kell kerekednem a saját problémáimon és mások dol-

gait, gondjait kell előtérbe helyeznem. A sok jó visszajel-

zés, a mosolygó gyerekek, az ölelések mind-mind bol-

doggá tettek. Nem csak én segítettem rajtuk egy-egy gesz-

tussal, cselekedettel, hanem ők is meghálálták tetteimet.  

Az önkéntes munka szerintem nagyon hasznos egy 

serdülő felnőtté válásához. A törvény elolvasása és ma-

gyarázata során igazat kell adnom, hogy minket, mint 

érettségi előtt állókat, ez is felkészít a jövőbeni életünkre. 

Más ember szemében láthatjuk hasznos tettünk fizetségét. 

Azt gondolom, pont ez a célja ennek a programnak, hogy 

pénz nélkül is kell és szükséges időnként az embereknek 

közösségi munkát végezni. 

Ez lett volna az én tapasztalatom és véleményem az 

50 óra közösségi szolgálat letöltése után.  
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HARCSA VIVIEN LEONA 

Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakkö-

zépiskola, Karcag 

 

Zaklatás megjelenési formái a középiskolák-

ban 

A zaklatás sokak által fontosnak tartott, mások által inkább 

került téma. Pedig nem szabadna figyelmen kívül hagy-

nunk, hiszen emberek millióit érinti. Nézzük meg kicsit 

közelebbről ezt a problémát. 

Biztos vagyok abban, hogy mindenkinek volt része 

korábban zaklatásban. Ha felnőttként nem is, de gyermek-

ként igen. Velem sem volt ez másképp. Általános iskolá-

ban sokak számára voltam célpont, nem csak szóbeli, de 

fizikai bántalmazásnál is. Nem kellemes élmény az, ha egy 

egyszerű, alsós kisgyermeknek elveszik a dolgait, vagy 

havat tesznek télen a cipőjébe. Súlyosabb ennél az, mikor 

kiközösítik, dobálják, vagy ami még rosszabb: rendszere-

sen bántalmazzák. Szomorú dolog az ilyen helyzetekben, 

hogy sokszor nem lehet mit lépni. Sokszor magasabb 

szintű fegyelmezés hatására sem változik meg semmi, pe-

dig itt csak fiatal gyerekekről van szó. Milyen lehet akkor 

a középiskola? 

Hálásak lehetünk azért, hogy rengeteg amerikai film 

szól a témáról. Biztosan mindenki látott már legalább egy 

olyan történetet, mely egy új tanuló beilleszkedéséről, 

vagy egy elnyomott, szürke karakter kibontakozásáról 

szól. Azt is tudjuk, hogy ezek a filmek mind „happy end”-
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el zárulnak, a főszereplő megkapja élete szerelmét, nép-

szerű lesz és mindenki boldog. Csakhogy ez a valóságban 

egyáltalán nem így működik. Sőt, a legtöbb esetben épp az 

ellenkezője történik. Ha valaki nem tartozik a középiskolai 

társadalom felső rétegébe, akkor annak a személynek az a 

pár éve, melyet ott tölt el, bizony nem a legkellemesebb 

lesz. Hogy milyen formákban keseríthetik meg egy átlagos 

tanuló életét ebben az időszakban? Nézzünk meg pár mód-

szert erre. 

Nem kell tág körökben gondolkodni, hogy az első 

formát megvizsgálhassuk. Elég az adott személy közvet-

len közelében keresgélni, azok között az emberek között, 

akikkel szinte minden nap érintkezik: az osztállyal. Sokan 

úgy kezdik gimnazista „pályafutásukat”, hogy remény-

kednek abban, itt minden más lesz, mint általános iskolá-

ban. Van, hogy igazuk lesz, de van olyan is, hogy nem. Az 

utóbbi a gyakoribb eset, mely sajnos sok szenvedéssel jár-

hat. Egy átlagos középiskolai osztályban több réteg, csa-

pat, baráti kör található. Példának említeném a „nagyme-

nőket”, a „lúzereket”, a sportolókat, vagy akár az egy-

szerű, semleges társaságot. Legelső csoportunk az, ame-

lyik leginkább érvényesülni tud, és nagy befolyása van az 

osztályban. Ide kerülnek a gazdagabbak, a nagyobb hangú, 

erős személyiségű karakterek, akik sajnos sokszor klasszi-

sokkal jobbnak érzik magukat szinte mindenkinél. Ők 

azok is, akik a zaklatások nagy részéért felelősek. Ha van 

valaki, akin nincsen drága, divatos, márkás ruha, kinevetik 

őt. Ha valaki nem olyan okos és rossz megoldásokat mond 

órán, kuncognak rajta. Ha túl okos és szinte mindig ötös 

dolgozatokat ír, akkor azért válik céltáblává. Egy szóval, 

ha valaki más, mint ők, azt megvetik. Nagy befolyásuknak 

köszönhetően pedig a többi osztálytársat is ráveszik, hogy 
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hasonlóan cselekedjenek. Így jutunk el az egyik nagyon 

fontos zaklatási formához: a kiközösítéshez. Ez a fogalom 

azt takarja, hogy valakivel úgy bánnak, mintha nem is az 

adott közösséghez tartozna, akármit tesz, kinevetik, legyen 

az jó vagy éppen rossz. Figyelmen kívül hagyják és nem 

törődnek sem a személlyel, sem az érzelmeivel. A kiközö-

sítés hatására válnak sokan magányos, csendes, szomorú, 

sőt depressziós emberekké. Elhiszik magukról, hogy nem 

képesek beilleszkedni sehová, és ráadásul, hogy erről ők 

tehetnek. Pedig ez nem így van. Az egyetlen, aki ennek 

okozójává tehető, az maga a közösség. 

A kiközösítésnél nyíltabb forma a szóbeli bántalma-

zás. Ehhez sem kell feltétlenül messzire menni. Gyakori, 

hogy az iskola többi tanulója is megteszi ezt, akkor is, ha 

nem is ismerik az adott személyt. Félelmetes az, mikor 

csak végigsétál valaki a folyosón, és annak ellenére, hogy 

nem csinált semmi különöset, megvető pillantásokat kap, 

megbámulják, nevetnek rajta, vagy esetleg „beszólnak” 

neki. Ilyenkor az ember legszívesebben láthatatlanná 

válna, és csak úgy eltűnne mindenki elől egy időre, hogy 

ne lássák. Fáj neki a sok megjegyzés, és ha lehetne, most 

azonnal elsírná magát. De ahogy szokták mondani: a sírás 

nem segít. Nagyon jó tanácsnak, igazi bölcsességnek tű-

nik, nem igaz? Könnyű egy olyan embernek ilyet mon-

dani, aki nem éli át ugyanazt a megpróbáltatást, mint a cél-

személy. A lélek sokszor megkönnyebbül, ha csak egy pár 

percre is, de egyedül lehet, elbújhat a figyelő tekintetek 

elől és kisírhatja bánatát. Lehet, hogy a helyzet nem válto-

zik tőle, és másnap ugyanúgy folytatódik a kínzás, de a 

szív egy kicsivel könnyebb lesz így. Ezek után milyen vé-

dekezési módszer van a szóbeli bántalmazások ellen? 

Őszintének kell lennünk: semmi. Szomorú, de sajnos nincs 
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olyan eszköz, fegyver, vagy szó, amely megvédene ettől a 

csapástól minket. Hiába megy az ember akár az igazgató-

sághoz, akár a szüleihez és panaszolja el fájdalmát… si-

kertelen. Egyszerűen mások nem tudnak, és nem is akar-

nak a helyünkbe lépni, nem érzik át azt a kínt, lelki nyo-

mást, melyet át kell élnie egy bántalmazott személynek. 

Döbbenetes, hogy a szavaknak mekkora erejük van, és 

néha súlyosabbak, mint a testi sértés. 

Ha már erre tapogatózunk, kitérhetünk következő té-

mánkra: a fizikai erőszakra. Itt már egy súlyosabb dologról 

van szó, amelyet bárki megtapasztalhat nemtől, életkortól 

és származástól függetlenül. A mai világban pedig egyre 

több „mesteri művelője” van ennek a zaklatási típusnak, 

akik bele sem gondolnak, milyen következményekkel jár 

ez. Ha bekapcsoljuk a televíziót és nézzük a híradót, szinte 

biztos, hogy szembe találkozunk egy hasonló címmel: 

„Ebben és ebben az iskolában vertek meg egy diákot”. 

Szomorú, hogy ilyen történhet, és ráadásul nem is kis 

rendszerességgel. Ekkora örömöt okozna egyeseknek a 

másik ember fájdalma? Az, hogy látják, hogy valaki szen-

ved, és sérülések vannak rajta, ilyen boldoggá teszi őket? 

Ezeket a kérdéseket biztosan gyakran feltesszük magunk-

nak, válaszokat várva rá, de sajnos nem kapjuk meg őket. 

Sokan talán bele sem gondolnak egy olyan szülő helyze-

tébe, akinek a gyermeke önhibáján kívül kék-zöld foltok-

kal, zúzódásokkal, vérző sebekkel megy haza az iskolából, 

mégpedig napról napra. Az anyuka, vagy apuka pedig hi-

ába tesz akármit, hiába szól a tanároknak, igazgatónak, 

szinte semmi haszna. Lehet, hogy kikerül az iskolából az 

a bizonyos bántalmazó, de a helyébe feltűnik majd egy 

másik. Ez ellen pedig a sértett személy nem tehet semmit. 
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Bekötözi sebeit, és egy mosolygós álarccal lép be az isko-

lába, hogy új napját megkezdje. Szünetekben pedig oda-

mennek hozzá a nagy félelmei és a haját húzzák, az arcát 

ütik, orrát vagy éppen kezét törik. Van olyan, aki erre fi-

gyel? Sajnos szinte senki. Érthetetlen, hogy miért siklanak 

el efelett az emberek, egészen addig, amíg rendőrségre és 

bíróságra nem kerül az ügy. Márpedig ha idáig fajul egy 

eset, az igencsak szomorú. Kérdem én: miért nem fontos 

számunkra ez a probléma? Talán félünk, hogy mi is áldo-

zatokká válunk? Úgy gondoljuk, hogy a zaklatott személy 

csak megjátssza az egészet, és sérülései nem is olyan sú-

lyosak? Mi annak az oka, hogy ilyen csendben tűrjük a 

mellettünk történő eseményeket? Szerintem ezen minden 

ember elgondolkodhatna, és akkor talán lassan, de bizto-

san csökkenne a fizikai bántalmazások száma. Akkor talán 

nem egy ilyen eset lenne minden második hír, ami szem-

bejön velünk. Akkor talán nem kellene ennyi embernek 

szenvednie, nem kerülnének 14-15 éves gyerekek kór-

házba a súlyos sérüléseik miatt. Mennyivel jobb lenne, 

igaz? 

Ezek után beszéljünk egy hasonlóan fontos problé-

máról: a lopásról. Ez is olyan dolog, mint a fizikai bántal-

mazás, hiszen mindenkit érint és ugyanúgy nap, mint nap 

találkozunk vele. Az iskolákban elkönyvelhető ez egy-

szerű diákcsínyként, pedig nem így kéne rá tekinteni. Le-

het, hogy egy radír vagy ceruza ellopását nem gondoljuk 

nagy bűnnek és nevetünk rajta, de a helyzet ennél súlyo-

sabb. Nem véletlenül mondják a diákoknak, hogy ne hoz-

zanak értékeket az iskolába, hiszen hiába vigyáznak rá, 

olykor-olykor eltűnik egy fontos tárgy. Legyen ez akár egy 

nyaklánc, karkötő, óra, telefon, vagy valami számunkra 

pótolhatatlan dolog, mint például egy kis kabala – rosszul 
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érezzük magunkat, ha nincs meg. Elkezdjük keresni az is-

kolában, az utcán, otthon, hirdetést adunk fel, de mindhi-

ába. Sokszor, ami elveszett, azt nem is találjuk meg, köz-

ben talán már más nyakában díszeleg a kedvenc éksze-

rünk. Bele sem gondolunk, de lehet súlyosabb következ-

ménye is a lopásnak, nem csak anyagi kár. Ha a telefonunk 

tűnik el, akkor az, akinél van, beléphet a közösségi oldala-

inkba, hozzáférhet különböző dolgainkhoz, például a ké-

peinkhez, ezzel megkeserítve napjainkat. Zsarolhatnak, 

fenyegethetnek is akár, vagy éppen a pénzünkkel játszhat-

nak.  

Egy fontos kérdés kapcsolódik még a témához: mi a 

lopás oka? Ez lehet akár puszta féltékenység, irigység, 

hogy az egyiknek jobb van, mint a másiknak. Más oldalról 

viszont a puszta rossz szándék jut először eszünkbe, ami 

szintén logikus ok lehet erre a zaklatási formára.  

Utolsó témának pedig egy igen kényes kérdésre tér-

nék ki: a tanárokra. Sajnos itt is olyan dologról van szó, 

melyet rendszeresen hallhatunk a hírekben, és nem szíve-

sen szembesülünk vele. Több diák is panaszkodhat arra, 

hogy bánnak vele az iskolában. Előfordulhat az, hogy 

rosszabb jegyeket kap egy személy, csak azért, mert az 

adott tanárnak nem szimpatikus. Lehet az is, hogy nyilvá-

nosan, az osztály, vagy még több ember előtt alázza meg 

a nevelő a tanulót. Ez megalázó helyzet, és sok ideig meg-

marad a személyben a kellemetlen eset. Persze ezzel nem 

azt mondom, hogy egy felnőtt minden esetben ok nélkül 

bánik így egy gyerekkel. Egyáltalán nem erről van szó. 

Sokszor a diák igenis ad okot arra, hogy ezt a stílust érde-

melje ki, mégis ő az áldozat, mikor otthon elmeséli a nap 

eseményeit. Ilyenkor mi történik? A szülők felháborodva 

mennek az iskolába, és kérdőjelezik meg a tanárt. Ha ez 



99 
 

nem elég nekik, akkor a vezetőséghez fordulnak, ahol pe-

dig az esetek nagy részében a nevelő sérül. Ki is rúghatják 

egy gyerek hazugsága miatt. De nem mindig ez a helyzet. 

A tanár-diák kapcsolatok egy részében egymás nem ked-

velése kölcsönös, és ilyenkor mindkét fél tesz a másik bol-

dogtalanságáról. Örök érvényű igazság, hogy senkinek 

sem szabad az iskolai, munkahelyi és a magánéletét ösz-

szemosnia. Ha egy diáknak problémái vannak otthon, 

azért nem a tanár a felelős és ez fordítva is így van. Sok-

szor erre nem figyelnek oda az emberek, és ok nélkül bán-

talmazzák a másikat, aki a helyzetet nem értve elhiszi, vele 

van a gond. 

Korábban említettem már azt, hogy a bántalmazások 

hatására hogy változhat egy ember személyisége. Ennek a 

változásnak igazából több iránya van. Az első az, amikor 

az ember megerősíti magát lelkiekben, és nem hagyja, 

hogy a megjegyzések nyomot hagyjanak rajta. Éppen visz-

sza is szólhat a zaklatóinak, ezzel kiiktatva a problémát. 

Sajnos ez nem mindig használ, akármennyire tűnik hatá-

sosnak. Lehet, hogy a bántalmazók erre csak még dühö-

sebbek lesznek és keményebb eszközökhöz folyamodnak. 

A másik személyiségi változás, ami már nem akaratlago-

san következik be, az a szomorúság. Ez később súlyosabb 

lelki állapottá változhat: depresszióvá. Sok esetben a zak-

latások áldozata, amint már írtam, elzárkózik a külvilágtól 

a sérelmek hatására. Nem akar senkivel sem érintkezni, fél 

attól, hogy mindenki bántja, hogy senkinek sem felel meg, 

hogy nem szeretik és attól, hogy ő örökké egyedül lesz. 

Szívében egy hatalmas ürességet érez, egy nyomást, me-

lyen nem segít semmi. Erre a lelki gyötrődésre nincs 

gyógyszer. Nem lehet bevenni egy fájdalomcsillapítót, 
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hogy egy fél óra-óra múlva jobban érezzük magunkat. So-

kan gondolják, hogy az ilyen állapotban szenvedő embert 

jó ötlet pszichológushoz, vagy akár pszichiáterhez kül-

deni. Pedig ez nem segít, sőt, nagyrészt csak ront a hely-

zeten, hiszen a személy belegondol abba, hogy akkor ő 

most tényleg ilyen súlyosan beteg, és mindenkinek csak a 

terhére van. Ismételten kényes téma, de meg kell említe-

nünk a depresszióból fakadó, lehető legrosszabb, legfáj-

dalmasabb cselekvést: az öngyilkosságot. Sajnos rengeteg 

helyen hallhatjuk, hogy fiatal emberek, akik szinte még 

csak most voltak gyerekek, véget vetettek az életüknek. 

Ennek mi lehet az oka? A fő problémánk, a zaklatás. A 

testi és lelki sértések által felgyűlt fájdalom, a kín, amit 

akkor éreznek, ha emberek közé mennek. Itt már nincs se-

gítség, sem gyógymód. A lélek olyan mértékben sérült, 

amit már nem lehet megmenteni. A legrosszabb pedig az, 

hogy csak egy bántalmazott személy halála után jönnek rá 

a zaklatói, mekkora hibát követtek el. Ekkor tudatosul 

bennük, hogy egy másik ember vesztét okozták. Szomorú, 

hogy a világunk, a társadalom eddig süllyedt, és hogy 

egyre többen akarnak eltűnni ebből az életből. Ennek pe-

dig nem feltétlenül saját maguk az okozói, hanem mások. 

Az, hogy a körülöttük lévő embertömeg csak rosszat akar 

nekik, és senki sem siet a segítségükre. 

A zaklatások ellen mi a megoldás? – tehetjük fel a 

kérdést magunknak. A válasz pedig erre: semmi. Mi nem 

tehetünk azért, hogy ennek vége legyen. Csakis azok a sze-

mélyek változtathatnak a helyzeten, akik kialakították azt. 

Ők az „irányítók” itt, és mi is tőlük függünk. A hogy hova 

fajulhat még ez a dolog? Ezt senki sem tudja. 
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HORVÁTH BETTINA 

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépis-

kola, Sopron 

 

Véleményem az internetről 

Az alábbiakban szeretném kifejteni a véleményemet arról, 

hogy az Internet áldás, vagy átok. A témát igyekszem mi-

nél többféle oldalról megvizsgálni, és véleményemet ér-

vekkel alátámasztani. 

Az Internetet úgy használjuk, akár egy eszközt, s 

mint minden eszköz, ez is lehet építő vagy pusztító hatású, 

természetesen attól függően, hogy ki, és milyen célokra 

használja fel. 

Először az Internetről alkotott negatív véleménye-

met szeretném kifejteni. Számtalan alkalommal kutako-

dunk munkánk során, vagy kíváncsiságunktól vezérelve az 

Interneten különböző céllal, információkat keresve egy 

minket foglalkoztató témával kapcsolatosan. Ám kutako-

dásunk gyakran kudarcba fulladhat, mivel számos hasz-

nálható információ mellett rengeteg olyan oldalra kalan-

dozhatunk el, ahol kitalált, egyáltalán nem valósághű tar-

talmakkal találkozunk. 

A téves információk felhasználása akár egy prezen-

táció során komoly kétségekbe sodorhatja magát az elő-

adást, és súlyos vitákat generálhat a tartalma. A hibás tar-

talmakkal rendelkező oldalak azonban nem csak egy elő-

adást tehetnek tönkre.  

Számos oldalon olvashatunk gyógyító italokról, le-

vesekről, teákról melyek elkészítése olcsó, gyors és még 
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egyszerű is, mivel a hozzávalók akár a saját kertünkben is 

megtalálhatóak lehetnek. Mivel az ezeket megjelenítő 

weblapok elsőre szimpatikusak lehetnek a szépen beren-

dezett oldal és a hangzatos nevekkel ellátott cikkek miatt, 

rengeteg olyan esetről tudunk, ahol emberek valóban ki-

próbálták a kúramódszereket egy-egy kertben szedett nö-

vény segítségével. De mivel sajnos az ilyen oldalakat ke-

zelő emberek nem minden esetben értenek az adott növé-

nyekhez, vagy a csodaszerekhez felhasznált összetevők-

höz, sokszor mérgező növényeket s egyéb más, a gyógyu-

lást egyáltalán nem segítő alapanyagokat ajánlanak, me-

lyek kipróbálása sok esetben rosszulléthez, vagy nem ide-

jében észrevett és kezelt allergiás reakció miatt akár halál-

esethez is vezethet. 

Az Internet azonban nemcsak testi, hanem lelki ép-

ségünket is veszélybe sodorhatja. 

A ma már nélkülözhetetlen közösségi oldalakat 

szinte minden ember ismeri, és nagy részük előszeretettel 

használja, mivel felgyorsítja és megkönnyíti a kommuni-

kációt. Az ismerőseink által megosztott tartalmak alapján 

azonnal megtudhatjuk ki hol járt, mit csinált, vagy épp ki-

vel van, s szintúgy feltárhatjuk mi is életünket bárki szá-

mára, ha megosztunk magunkról képeket, videókat, vagy 

csak posztolunk arról, hogy épp hogy érezzük magunkat 

egy eseményen, helyszínen. De számos olyan helyzetbe is 

belefuthatunk, ahol más emberek kihasználják, ha meg-

osztjuk életünk momentumait.  

Legnagyobb bánatunkra rosszindulatú emberekből 

elég sok van, s ezek az emberek egyáltalán nem tisztelik 

magánéletünket, s privát dolgainkat sem, ezért hajlamosak 

feltörni profilunkat is. 
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Sok olyan felhasználó van, aki mások által megosz-

tott képeket lop, és használ fel illegálisan, lemásolja má-

sok adatlapját, ezzel személyi jogokat sért, és más felhasz-

nálók személyazonosságát is ellopja. Ezekben a kellemet-

len helyzetekben hajlamosak arra is, hogy hamis informá-

ciókat tüntessenek fel profiljukon, s az áldozat számára 

kompromittáló bejegyzéseket tegyenek közzé, melyek ko-

moly nézeteltéréseket generálhatnak.  

De a közösségi oldalak számos más veszélyt is rej-

tenek. Az Internet alkalmas arra, hogy arc és név nélkül, 

kilétünket eltitkolva más embereket bíráljunk, kellemet-

len, kompromittáló tartalmakat osszunk meg másról, me-

lyek kellemetlen helyzetbe sodorják a másik felet, és a ha-

tóságok segítsége nélkül örök rejtély maradhat, ki volt az 

elkövető. 

Ha ezeket a lehetőségeket bárki kihasználja, az ko-

moly lelki traumákat okozhat az áldozatnak. Sajnos ma-

napság már olyan oldalakkal is találkozhatunk, melyek ki-

fejezetten arra a célra vannak kitalálva, hogy kilétünk el-

titkolásával, következmények nélkül sértegethessük a 

többi felhasználót. Számos olyan esetről értesülhettünk 

már, amikor az interneten elkövetett lelki bántalmazások 

során – melyek többnyire a fiatalok köreiben nevezhetők 

népszerűnek – embereket olyan mértékű lelki bántalmazás 

ért, melyeket már nem tudtak sem kivédeni, sem feldol-

gozni, és jobbnak látták, ha az öngyilkosságba menekül-

nek. 

Az Internet kétségkívül alkalmas arra, hogy otthont 

nyújtson a kegyetlen embereknek, kik nem más célt tűztek 

ki maguk elé, mint életek megkeserítését. 
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A bűnözés azonban sokszor nemcsak a világhálón 

keresztül történő személyes lelki bántalmazásig terjed, ha-

nem gyakran személyes bántalmazás, vagy gyilkosság is 

lehet a következménye. 

Mivel az Interneten általában megosztjuk tartózko-

dási helyeinket, a bűnözők előszeretettel használják ki 

ezeket az információkat. Hiszen az Interneten bárkiről 

megtudhatjuk, mi a hobbija, kedvenc étterme, hova jár is-

kolába vagy hol dolgozik.  

Nem telik el nap, hogy ne hallanánk emberrablások-

ról, gyilkosságokról és hasonló bűncselekményekről, me-

lyek előkészítéséhez kétségkívül az Internet nyújt segítsé-

get.  

Mivel a világhálón nagyjából mindent megtalálunk, 

ez nincs másképp a zenékkel, filmekkel sem, melyek gond 

nélkül letölthetőek, de nem mindegy, milyen oldalakról 

töltjük le ezeket. Az internetes világ informatikára mért 

egyik legnagyobb csapása a vírusos oldalak léte. Számot-

tevő azoknak az eseteknek a kialakulása, mikor egy víru-

sos oldalra belépve, akár csak zeneletöltés céljával akara-

tunkon kívül vírusokat töltünk le számítógépünkre, me-

lyek lelassítják működését, és akár személyes tartalmaink 

is eltűnhetnek miattuk. Vírusos oldalakra lépve visszaél-

hetnek akár személyes adatainkkal is.  

A virtuális világ azonban magában rejt még egy ve-

szélyt, ami nem más, mint a függőség kialakulása, mely-

nek gyakori okozói az internetes játékok. Eleinte csak né-

hány perces, majd néhány órás játékok követik egymást, 

mígnem az időzített párbajok más játékosokkal, a felhasz-

nálók helyett osztják be idejüket, egészen addig, míg napi 

több órás játék már nélkülözhetetlenné válik, még akkor 

is, ha a játék egy késő esti, vagy éjszakai időpontra esik. A 
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játékfüggők hajlamosak éjszakákon át játszani, és inkább 

kötelező napi teendőiket mulasztják el, minthogy kihagy-

janak egy játékot. 

Az előzőekben kifejtett véleményem alapján úgy 

gondolom, hogy az internet sokkal inkább átok, mint ál-

dás, hiszen a rossz tulajdonságok és a használatával járó 

veszélyek nem elhanyagolhatóak, és nem is kivédhetőek. 
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KÁSA BÁLINT 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Az Internet: áldás vagy átok 

Manapság az emberek életét meghatározza az internet, 

amely egy rendszer, az egész világot körbeölelő számító-

gép-hálózat. A fiataloktól az öregebb korosztályig min-

denki rendszeresen használja, ám mindenkinek mást és 

mást jelent. Vannak, akiknek a szórakozást, van, aki a hét-

köznapi fáradalmak után csak ki szeretne kapcsolódni egy 

kicsit, van, akinek a munkájához szükséges. Viszont van-

nak olyanok, akinek ez egy függőség. Ők e nélkül gyakor-

latilag nem tudnak meglenni. Én is találkoztam már ilyen 

emberrel, aki az egész napját a számítógép előtt tölti el. 

Az internet általában nagyon fontos az életben, de 

vannak káros hatásai is. A véleményem szerint a tanulás-

hoz elengedhetetlen dolog. A régi idők nemzedékeinek 

igaz, hogy nem volt rá szükségük, mert nem érezték a hi-

ányát, de a mai világ számára elképzelhetetlen az élet nél-

küle. Ami csak szükséges, az manapság egy kattintással 

elérhető. A tanárok is rendszeresen használják azt a mód-

szert, hogy az interneten keresztül adnak a tanulóknak házi 

feladatot vagy tanulnivalókat (pl. e-naplo levelezés), ami-

ket akár a következő napon már számon is kérhetnek. Ez-

zel rá vagyunk kényszerítve a használatára. Nem mindig 

áll rendelkezésünkre azonban a számítógép használata. 

Sok új ismeretséget lehet kötni, barátokat szerezni 

ezen keresztül, illetve a régi barátokkal kapcsolatot tartani, 
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az internet segít nekünk a velük való kommunikációban. 

Nem kerül pénzbe felhívni és beszélgetni velük. Akár tél 

vagy nyár van, csak írunk neki e-mail-t, vagy fellépünk a 

közösségi oldalra. Így a távoli ismerősökkel, rokonainkkal 

tudunk webkamera segítségével is beszélgetni egymással. 

Ami az előnye, az egyben a hátránya is, hiszen a szemé-

lyes találkozások helyett küldünk egy üzenetet és a lakás-

ból ki sem mozdulunk. Még az is előfordulhat, hogy valaki 

más nevén ír nekünk, és mi azt hisszük, hogy az egyik ba-

rátunk az. Nagyon sok rossz példa volt arra, hogy így ide-

genekkel találkozunk, s akár bűncselekmény áldozataivá 

is válhatunk. Fontos, hogy az interneten ne adjunk meg 

személyes adatokat, lakcímet, bankkártya számot, mert ez-

zel akár vissza is élhetnek.  

Munkahelykeresésben, ügyintézésben is nagyon 

hasznos, hiszen a mai világban ez a leggyorsabb adatköz-

lési lehetőség. Különböző oldalak segítségével hallgathat-

juk a legújabb dalokat vagy a régmúlt idők zenéit. Nézhe-

tünk olyan filmeket, amelyeket még csak a mozikban ját-

szanak. Ezeket anélkül tehetjük meg, hogy fizetnénk érte.  

Használhatjuk a világhálót vásárlásra is. Mostaná-

ban szerintem az internetet használók körében nincs olyan 

ember, aki még sohasem vásárolt volna valamit a neten. 

Fellépünk egy weboldalra, ahol lehet vásárolni és olyan, 

mintha egy áruházban lennénk. Mindent meg lehet venni 

egyetlen kattintással, persze ha a keretünk engedi. Így nem 

kell például egy vidéki embernek a városba mennie egy-

egy áru megvételéért és ki tudjuk választani a legmegfele-

lőbb terméket, ahelyett hogy boltról boltra jártunk volna. 

Hátránya is lehet viszont ennek, ha a megrendelt terméket 

nem hozzák meg. Az is előfordulhat, hogy meghozzák, de 

nem az van a csomagban, amit rendeltünk. Nagyon sok 
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példa volt az utóbbira. Ezért az a legfontosabb, hogy meg-

bízható oldalról rendeljünk, és ne fizessünk előre, hanem 

csak akkor, amikor a küldeményt átvettük és ellenőriztük.  

A világhálón megtalálható a világban történt összes 

hír, legyen az politikai-, sport- vagy sztárhír. A föld egyik 

pontjából megtudhatjuk, hogy például egy tízezer kilomé-

terrel arrébb lévő helyen éppen mi zajlik, mik a hírek. Vi-

szont tudnunk kell kiszűrni ezek közül az álhíreket, hiszen 

ilyenből is nagyon sok található a neten. 

A mindennapi élethez is szükséges a web használta, 

hiszen tanácsokat adhat nekünk. Például, hogy mit együnk 

különböző betegség miatti diétánál. Ezen kívül életmód-

változáshoz adhat segítséget, viszont itt is meg kell győ-

ződnünk arról, hogy az írás tudományosan megalapozott 

legyen, mivel ha hamis információkat használunk fel, az 

káros lehet a szervezetünkre. 

Összességében én azt gondolom, hogy az internet in-

kább áldás, mint átok. Megvan az előnye is, és a hátránya 

is a használatának, de elengedhetetlen a mindennapjaik-

ban. Én nem tudnék csak könyvekből készülni a tanórákra, 

így rendszeresen használom, és nagyon sokat segít. A ta-

nulás mellett rengeteget hallgatok zenét, és napi fél órát 

vagyok fent a közösségi portálon, ahol a barátaimmal be-

szélgetek. 
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KELE ENIKŐ 

Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakkö-

zépiskola és Kollégium, Karcag 

 

Plusz munka vagy lehetőség? 

„Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a ta-

nuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek 

között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy 

csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgo-

zása.” 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az 

érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi 

szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 

2016. január 1. után érettségi vizsgára jelentkező tanulók-

nak kell igazolniuk. A tanulók számára a középiskolák a 

9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, ará-

nyosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat telje-

sítésére alkalmas tevékenységeket. 

A 2016-ban érettségizők már csak akkor mehetnek 

vizsgázni, ha igazolnak 50 órányi önkéntes munkát. Ezt 

idősek, betegek, gyerekek között tölthetik el, de részt ve-

hetnek környezetvédelmi feladatokban is. Mivel ezt az 50 

órát nem a legjobb ötlet az érettségi előtti félévben egyben 

megcsinálni, sok iskolában már most elkezdtek szervezni 

ilyen programokat a kilencedikeseknek és a tizedikesek-

nek. 
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A középiskolások kötelező önkéntes munkájának 

kettős célja van: az egyik, hogy a diák anyagi érdektől füg-

getlenül szolgálja a helyi közössége javát, a másik pedig, 

hogy a megszerzett tapasztalatból, élményből tanuljon is. 

A diákoknak a közösségi szolgálatot helyben (lakó-

helyüktől legfeljebb 30 kilométeren belül) kell végezniük, 

hogy ezzel a helyi közösség javát szolgálják. Az önkéntes 

munkát csak olyan helyen vagy egyesületnél lehet vé-

gezni, amellyel az iskola együttműködési megállapodást 

köt. Az elvégzett munkáról a diák a közösségi szolgálati 

naplóba igazolást kap, és a tapasztalatairól rövid beszámo-

lót kell írnia. 

A tanulók számos különböző tevékenység közül vá-

laszthatnak, részt vehetnek például sportesemények szer-

vezésében, segíthetnek időseknek, állatmenhelyen dolgoz-

hatnak, sőt akár környezetvédelmi feladatokat is elláthat-

nak. Vannak persze kevésbé fantáziadús feladatok is: pél-

dául az iskola vagy a tanterem valamilyen rendezvényre 

való felkészítése. 

Ezek elég jól hangzanak, végülis elvégzendő munka 

mindenhol akad, a segítség mindig jól jön, és jó esetben a 

lehetőségek éppen egybevágnak a diákok érdeklődési kö-

rével, elképzeléseivel, ambícióival. 

Válogatni van miből, de szigorúan csak azok a szer-

vezetek bonyolíthatnak le ilyesmit, melyek: egészségügyi, 

szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, 

közösség- és természetvédelem, polgári- és katasztrófavé-

delmi, valamint közös sport- és szabadidős tevékenysége-

ket látnak el óvodáskorú, saját nevelési igényű gyerekek-

nek és időseknek. Ingyen, az önkéntesség jeligéje alatt. 
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Választhatóvá, nem pedig kötelezővé kellene tenni a diá-

kok számára a közösségi szolgálatot. Meg kellene hagyni 

a fiatalok döntési szabadságát. 

Vajon alkalmas-e a közösségi szolgálat arra, hogy a 

diák itt legalább valamilyen majdnem igazi dolgot csinál-

jon az iskola falain kívül, és ebből még tanuljon is? A ta-

pasztalatok vegyesek. 

Az eleinte fanyalgó gyerekek is belelkesülnek, ami-

kor látják, hogy igazán jó és hasznos, amit csinálnak. Eb-

ben persze kell a pedagógusok hatékony közreműködése, 

terelgetése is, hiszen nem biztos, hogy valóban az a feladat 

szolgálja a diák személyiségfejlődését, amihez kedve van. 

De az is előfordulhat, hogy kiderül egy feladatról, hogy 

egyáltalán nem fekszik a diáknak, akkor pedig segíteni 

kell abban, hogy másikat, testhezállóbbat találjon. 

A fanyalgást éppen az okozza, hogy sok helyen „ez 

van, ezt kell szeretni” alapon osztják a feladatokat, és le-

het, hogy az a gyerek, aki egyáltalán nem szeretne szeme-

tet gyűjteni az árokparton, a helyi állatmenhelyen már lel-

kesen mosogatná el a szomorú szemű kutyák táljait – csak 

nincs rá lehetősége. 

A közösségi szolgálat akár hasznos is lehet. Már ha 

jól csinálják. Diákok beszéltek arról, hogy az osztálytár-

saik közül sokan inkább csak szeretnék gyorsan és köny-

nyen letudni az egészet. De nem mindenki ilyen. 

A diákok többsége ennek megfelelően fölösleges 

időpocsékolásnak tartja ezt az egészet, persze vannak, akik 

ezzel a megállapítással nem, vagy egyáltalán nem értenek 

egyet. 

Sokaknak a közösségi szolgálat mindig csak ledol-

gozandó óra lesz, amiért a diákok motiválatlansága, érdek-

telensége a felelős, na meg a leterheltségük. 
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És hogy miért van erre szükség? A közösségi szol-

gálat lehetővé teszi a tanulók számára, hogy fejlesszék jel-

lemüket a közvetlen tapasztalati tanuláson keresztül. 

Ugyanakkor fontos ellensúlyt jelent a középiskola egyéb 

tantárgyi elvárásaival szemben. A megfelelő közösségi 

szolgálati projektnek kihívásnak és élvezetesnek is kell 

lennie, személyes utazást kell jelentenie önmagunk felfe-

dezéséhez. Minden egyes tanuló máshonnan indul, és ezért 

mások a célkitűzései és szükségletei, de sokak számára a 

közösségi szolgálati tevékenységek olyan fontos tapaszta-

latokat rejtenek, amelyek képesek megváltoztatni az életü-

ket. 

A közösségi szolgálattal mindenki csak nyer, és va-

lóban tanulságos lehet a középiskolások számára. A diá-

kok valóban hasznos segítő tevékenységet tudnak végezni, 

ami segíti a személyiségük, a jellemük fejlődését. „A szol-

gálat hasznos és teljesíthető.” Ki-ki az érdeklődési terüle-

tén keressen lehetőséget, akkor élményt, nem pedig terhet 

jelent majd ez a kötelezettség! 

 Először én is úgy gondoltam, hogy csak időt rabol 

el az életemből, halogattam a nyárra, hogy majd akkor 

megcsinálom. Egyfelől örülök annak, hogy a vakáció ideje 

alatt teljesítettem, mert így folyamatosan kipihenve tud-

tam menni. Nehezen kezdtem hozzá, mégis pár alkalom 

után már alig vártam, hogy részt vehessek a szolgálatban. 

Nagyon sok örömteli pillanatot, emléket adott nekem, 

amiket sosem fogok elfelejteni. Amikor elvégeztem az 50 

órát, nagyon sajnáltam, hogy véget ért.  

A közösségi szolgálat során nemcsak megoldhatsz 

egy problémát, hanem észrevétlenül tanulhatsz az együtt-
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működésről, a konfliktuskezelésről, az empátiáról, a krea-

tív gondolkodásról, a projekttervezésről, a döntéshozásról 

és a felelősségvállalásról is. 
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KIRÁLY DOMINIKA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Könnyű drogok legalizálása pro és kontra 

A könnyű drogok legalizálása, véleményem szerint na-

gyon megosztja az embereket, vannak, akik mellette és 

vannak, akik ellene hoznak fel érveket. Következő fogal-

mazásomban én is ezt teszem. 

A mai fiatalok nagy része találkozik valamilyen ká-

bítószerrel. Ez nem feltétlen illegális, hiszen vannak olyan 

drogok is, amelyek Magyarországon legálisak. Ilyen pél-

dául a kávé, alkohol és a cigaretta.  A tiltott szereket is két 

nagy csoportba sorolhatjuk, léteznek a könnyű drogok és 

a nehéz drogok. Az olyan fiatalok, akik rendszeresen jár-

nak szórakozóhelyre, bulikba gyakran találkozhatnak a 

könnyű drogok egy-egy fajtájával. Szerintem az egyik leg-

nagyobb gond, hogy semmit sem tudnak ezekről a szerek-

ről, és magukról a drogokról sem. Ez pedig azért lehet, 

mert például az iskolában sohasem hallottak/hallanak róla.  

A legtöbb esetben csak a kipróbálást követően jönnek rá, 

hogy mégsem kellett volna, és hogy mennyire káros a 

szervezetüknek.  

A legalizálás mellett szól, hogyha legálisak lenné-

nek a könnyű drogok, akkor lehetne róluk beszélni, meg 

lehetne ismertetni az emberekkel, hogy milyen szerek 

ezek, milyen hatásai, mellékhatásai vannak, milyen veszé-

lyeket rejtenek, valamint egyszerűbb lenne szabályozni is 

a használatukat.  
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Az sem elhanyagolható, hogy sokkal higiénikusabb 

lenne a használat. Higiénikusabb lenne a használóknak és 

azoknak is, akik kénytelenek egy környezetben, települé-

sen, városban élni velük. A használóknak azért, mert 

könnyebben hozzáférhetnének a segédeszközökhöz pél-

dául a tűhöz, így nem kellene egymásnak használat után 

átadni, különböző „házi” praktikákkal fertőtleníteni, vala-

mint a használóknak nem kellene elhagyatott, koszos, le-

pukkant épületekben, udvarokban, rejtett helyeken bujkál-

niuk.  

A környezet számára is megoldás lehetne, hiszen 

nem dobálnák el a használt segédeszközöket, mert nem 

félnének attól, hogy lebuknak, nem akarnának minden 

nyomot hirtelen, azonnal eltűntetni. Tudomásom szerint a 

fővárosban, Budapesten is okoznak problémát a köztere-

ken, utcákon eldobált eszközök.  

A legalizálással felszámolható lenne a feketekeres-

kedelem egy része is, amely szintén egy fontos problémát 

érint, hiszen valószínűbb hogy tudnák, milyen anyagot ad-

nak el, így a mellékhatások is ismertebbek lennének.  

Az árak is szabályozhatóbbakká válnának, sőt, ha 

magasabb áron kínálnák, kevesebb lenne a kereslet.  

És végül még egy érv a legalizálás mellett: azt szok-

ták mondani, hogy amit szabad, azt senki sem akarja ki-

próbálni, bár erre nem teljesen lehet hagyatkozni, mégis 

van benne valami igazság.  

Véleményem szerint az emberek nagy része inkább 

a tiltás mellett van. Ezt meg is lehet érteni, hiszen nehéz 

egy olyan emberrel egy környezetben élni, aki rendszeres 

használója a kábítószereknek.  
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Az egyik fő indok az lehet, hogy a kábítószerek na-

gyon egészségtelenek, óriási veszélyeket rejthet a haszná-

latuk, és sokan ezekről mit sem tudnak. Szerintem leg-

többször a drogosok is tudják, hogy káros, amit tesznek a 

szervezetükkel, de nem tudják, hogy mennyire. Emellett 

vannak, akiket nem is érdekel, milyen hatásai vannak.  

Az egyik fő veszélyforrás, hogy nagyon könnyű rá-

szokni a drogokra. A rendszeres használók egy része ál-

lítja, hogy akármikor le tudna szokni, ám amikor valóban 

arra kerülne a sor, rádöbbennek, hogy nem is olyan egy-

szerű, mint ahogyan azt hitték.  

Továbbá függőséget alakulhat ki, ami miatt nagyon 

sok család tönkremehet. Gyermekként nehéz lehet felnőni 

egy olyan családban, ahol a szülő/szülők vagy egy másik 

családtag függővé válik. Nem lehet könnyű meglátni a jó 

példát, példaképet a családtagokban. Valószínűleg van-

nak, akiknek ez nem megy, ezért ők maguk is valamilyen 

kábítószerhez nyúlnak, hogy elfelejtsék bánatukat, szomo-

rúságukat.  

Szintén a tiltás mellett szól, hogy a fogyasztók sok-

szor azt sem tudják, milyen szereket visznek a szerveze-

tükbe, emiatt a mellékhatásokat sem tudják, és mivel sok-

szor az orvosok sem ismerik az anyagot, a problémát gyó-

gyítani sem lehet.  

Sajnos a könnyűdrogok több fajtájától válhat az em-

ber agresszívvá, amiből gyakran bűncselekmények követ-

keznek.  

Szerintem az egyik legnagyobb probléma a drogo-

zással kapcsolatban, épp úgy, mint a cigarettázással, hogy 

a fiatalok egy része menő dolognak hiszi. 

Azt mondhatjuk, hogy a könnyű drogok legalizálá-

sának nagyon sok hátránya van, de emellett vannak érvek 
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is, amelyek bebizonyítják, hogy érdemes lenne elgondol-

kodni az engedélyezésen, hiszen lehet, hogy pont ez ol-

daná meg azt a problémát, amit most a tiltással próbálunk 

orvosolni. 
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KISS PETRA ZSÓFIA 

Ady Endre Gimnázium, Debrecen 

 

Menekültválság - mit tehet Európa? 

Az európai migrációs válságról mára minden embernek ki-

alakult a véleménye. Vannak,  akik hallani sem akarnak 

arról, hogy ekkora tömegek telepedjenek le Európában, 

mások pedig empatikusan, s véleményem szerint kissé na-

ivan úgy gondolják, hogy mindent meg kell tenniük az eu-

rópai kormányoknak annak érdekében, hogy ezek a hábo-

rús menekültek gond nélkül kezdhessenek új életet távol 

hazájuktól.  

2014-ben összesen 283 532 bevándorló érkezett Eu-

rópába. Az idő előrehaladtával a statisztikák számai egyre 

magasabbra emelkedtek. 2015 első négy hónapjában több, 

mint 21 ezer migráns lépte át az Európai Unió határát. 

2015 augusztusának elején az ENSZ Menekültügyi Főbiz-

tosa azt mondta, hogy 2015-ben 250 ezren érkeztek a ten-

geren át Európába, 124 ezren Görögországba és 98 ezren 

Olaszországba. Júliusban egyetlen hónap alatt 107 500 a 

menekültek becsült száma. 

A média és általában az emberek többsége mene-

kültként említi a szóban forgó embereket. Bevándorló, 

migráns, menekült egyet jelent a mi szóhasználatunkban, 

viszont nagyon is fontos különbség van a jelentésük kö-

zött. Menekült az, akit faji, vallási, nemzetségi vagy poli-

tikai üldözés ér. Bevándorló, más szóval migráns az a sze-

mély, aki hazájából másik országba költözik és ott telep-

szik le. Viszont lehetetlen eldönteni az Európába áramló 
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tömegről, hogy valóban háborús övezetből érkezett mene-

kültek, vagy csupán bevándorlók, akik jobb életet remél-

nek elhagyva otthonaikat, mivel okmányokkal csak egy 

részük rendelkezik és azokról sem jelenthetjük ki teljes bi-

zonyossággal, hogy eredeti papírok.  

Ilyen hatalmas létszámú etnikai kisebbség nem csu-

pán gazdasági problémákat jelent, hanem kulturális, val-

lási és szociális konfliktusokhoz is vezet. Nem gondolom, 

hogy bármelyik Európai Uniós tagállam képes lenne meg-

élhetést és munkahelyet, illetve segélyeket biztosítani a 

bevándorlók számára. Figyelembe kell vennünk, hogy mi-

lyen emberek vándorolnak be nap, mint nap Európába. 

Teljesen más erkölcsi értékrendszerrel rendelkeznek, más-

hogyan szocializálódtak és minden, amit itt, a nyugati vi-

lágban látnak, számukra erkölcstelen és romlott. A vallá-

suk pedig felettébb fontos része az életüknek, így a leg-

többjükben dühöt vált ki az, amit a mi világunkban látnak. 

Az egész világot megdöbbentette a novemberi párizsi ter-

rortámadás, valamint a szilveszter éjszakán történtek soro-

zata, mikor több német városon is keresztülfutott a terror 

árnyéka.  

Egyesek véleménye szerint nem minden bevándorló 

terrorista, ezért nem is vonhatóak felelősségre a történte-

kért. Ez az állítás tökéletesen igaz, ám mégsem tehetjük ki 

Európát folyamatos fenyegetettségnek. A legszerencsé-

sebb megoldás az lett volna, ha a közel keleten teremt bé-

két a világ, így elkerülve a migráns áradatot, hiszen az va-

lóban nem várható el egyetlen embertől sem, hogy életét 

és családja életét kockára téve tétlenül nézze végig, aho-

gyan az elnyomók a földdel teszik egyenlővé lakhelyét. 

Valószínűnek tartom, hogy politikai és gazdasági okok 

miatt nem állt érdekében a nagyhatalmaknak megszüntetni 
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a háborús helyzetet. Hiszen egy háború mindig jó üzlet: 

régen virágzott így a fegyverkereskedelem, mint napjaink-

ban. Mivel a nagy politika érdekeibe nem láthatunk bele 

tökéletesen, ezért úgy gondolom, hogy valójában az igazi 

kérdés az, hogy Európa meg tud-e, illetve meg akar-e ma-

radni kereszténynek. Évszázadok súlya nehezedik válla-

inkra; a mi feladatunk az, hogy megvédjük és tovább él-

tessük azt a vallást, ami már a kezdetek óta táplálja kultú-

ránkat. Ez már a nemzetnevelés ügyének kérdése, ahogyan 

Márai Sándor is kifejtette a Röpirat a nemzetnevelés ügyé-

ben című művében. Európa nemzetei kezdik elveszíteni 

identitásukat. Franciaország elvesztette nevelő és vezető 

szerepét. Példát nyújtottak Európa és a világ számára, ami-

kor forradalom árán kellett kivívni a szabadságot, amikor 

a színház ás az irodalom, a művészetek életét kellett szer-

vezni, amikor az anyanyelvet volt szükséges védeni, óvni. 

Ám most, a 21. században élő nemzetekre úgy hatott az 

óceánon túlról érkező amerikanizmus, hogy elhalványo-

dott az európai öntudat. A kortárs könyvek az üzletek pol-

cain többnyire semmilyen kulturális jelentőséggel nem 

rendelkeznek és az irodalmi élet elősegítésében sem ját-

szanak szerepet. „Az irodalom meghalt, éljen a könyvter-

melés.” – írja Márai. A szabadelvűség egész kontinen-

sünkre rányomta bélyegét. Ma már mindent szabad, nin-

csenek tabuk és az európai emberek erkölcsi értelemben is 

liberálisak. Mindezek mellett sokan összetévesztik a libe-

ralizmust, mely a személyes szabadságot és a törvény 

előtti egyenlőséget jelenti, azzal, hogy mindenki azt teheti, 

amit csak akar. 

Ahogyan Heidegger is fogalmazott: „Minket már 

csak egy isten menthet meg.” S valóban az európai nem-
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zetek összefogását egy közös istenség, a kereszténység Is-

tene segítené előre. Az a muzulmán etnikum, akikkel a lát-

szólag keresztény Európa szemben áll, a hit terén legyőz-

hetetlen. Az is a céljaik között szerepel, hogy az egész vi-

lág áttérjen az iszlám vallásra. Ez viszont a keresztény vi-

lág pusztulásával, valamint az európai kultúra eltűnésével 

járna. Manapság egyre több olyan hír kerül napvilágra, 

hogy hol és hogyan rombolt le újabb keresztény templo-

mokat és képzőművészeti kincseket az Iszlám Állam.  

Meggyőződésem, hogy először az európai öntudat 

megerősítése a fő cél, a keresztény erkölcsök visszaállí-

tása, és a tudatos nemzetnevelés megkezdése. Egy határo-

zott, egységes Európa, mely az amerikanizmussal szem-

ben meg tudja védeni értékeit, identitását és képes szellemi 

életét magasabb és egyre csak magasabb szintekre emelni, 

az a közel keleti világgal szemben is meg tud maradni ab-

ban a több száz éves kultúrában és eszmevilágban, amiben 

eddig is létezett. Személy szerint, őszintén remélem. 
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KUSTÁN LAURA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

A technikai fejlődés hatásai a társadalomra 

Esszém témája a technikai fejlődés hatásai a társadalomra. 

Ez aktuális volt már a múlt században is, és mára már köz-

hellyé vált. A 21. században olyan gyors a technikai fejlő-

dés, hogy nekünk is nehéz követni, pedig mi már ebbe szü-

lettünk bele. Miközben ezeket a szavakat leírom, csúcs-

technológiának hitt eszközök válnak elavulttá.  

Sokan sokféleképpen írtak arról, hogy valójában mit 

is jelent a technikai fejlődés, és, hogy ez jó vagy rossz ha-

tással van-e a társadalomra. Két idézetet találtam, amelyek 

részben kifejezik, mit is gondolok erről a kérdésről.  

„Bár a mai technika látszólag közel hozza az embe-

reket, belsőleg egyre inkább idegenek lesznek. A luxus és 

életszínvonal-emelkedés belsőleg üressé, szellemileg ella-

posodottá, lélektelenné és mélységesen boldogtalanná te-

szi őket.” (Joseph Kentenich német filozófus) 

„A technika  veszélyes mellékhatásait mindig egy tö-

kéletesebb technika kifejlesztésével küzdötte le az ember.” 

(Szepes Mária) 

 Mind a két idézetnek van igazságtartalma. Először 

nézzük a német filozófus által megfogalmazott kijelentést, 

miszerint a technika ellentmondásos. Ez igaz, mert az em-

berek sok olyan eszközt használnak, melyekkel akár több 

száz kilométer távolságból is képesek kapcsolatot tartani 

családjukkal, ismerőseikkel, de ezzel megszűnnek köztük 
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a személyes beszélgetések, a társas kapcsolatok. A gondo-

lat második felével nem teljesen értek egyet. Szerintem az, 

hogy nőtt az életszínvonal és több luxuscikk van, mint az-

előtt, nem feltétlenül teszi „belsőleg üressé, szellemileg el-

laposodottá, lélektelenné és mélységesen boldogtalanná” 

az embereket.   

Attól, hogy valaki rendszeresen használja a modern 

technikai eszközöket, még lehet mély érzésű, sőt ezeket 

használhatja művészi tevékenységekre is.  Egy jó fényké-

pezőgép vagy egy gyors számítógép lehetővé teszi, hogy 

megvalósítsa az elképzeléseit.    

A második idézetben Szepes Mária magyar költő- és 

írónő gondolatával teljesen egyetértek, mivel az ember 

mindig tökéletesítette és tökéletesíti az eszközeit, már egé-

szen az őskortól kezdve.  

A technikai fejlődés több területen is megjelenik és 

ez sokféle technikai eszközt ad az embereknek. Megköny-

nyíti a munkát (számítógéppel vezérelt munkaeszközök, 

robottechnika, modern háztartási gépek), a közlekedést 

(gyors autók, vonatok, repülőgépek), és az ismeretszer-

zést, szórakozást (médiaeszközök). Sajnos a fegyverek is 

egyre fejlettebbek lesznek és ez lehetőséget ad a nagyobb 

pusztításra.  

Tény az is, hogy a világ különböző részein más-más 

a technikai fejlődés szintje. Például vannak olyan területek 

minden kontinensen, ahol még kezdetlegesebb eszközöket 

használnak az emberek. Olyanokat, amik az ős- és az ókor-

ban voltak jellemzőek. Ez talán azért van, mert azok a né-

pek, népcsoportok túl távol élnek a fejlettebb városoktól 

vagy túl szegények ahhoz, hogy a drága luxustermékeket 

meg tudják venni. Ezzel szemben Európa legtöbb országá-

ban és leginkább az USA-ban a technikai fejlettség eléggé 
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magas szintű. Akár pár év vagy csak pár hónap alatt hatal-

mas változás és fejlődés lehet, akár egy közlekedési esz-

közben, akár egy egyszerű háztartási gépben, de leginkább 

a médiaeszközökben. 

 A fejlődés jó, mert megkönnyíti a munkát, legyen 

az akár házimunka, tanulás vagy a munkahelyi feladatok 

elvégzése. Időt takarítanak meg a gépek, mert míg régen a 

takarítás (mosás, padlótisztítás, főzés) rengeteg időt vett el 

a háziasszonyok életéből, addig manapság a gépek elvég-

zik a munka nagy részét, így több idő jut másra. Vagy az 

interneten pár perc alatt hozzáférhetünk olyan dokumen-

tumokhoz is, amelyeket régen a könyvtárban hosszú ke-

resgélés után tudtunk csak megszerezni. Anyukám mesélt 

nehéz és poros kötetekről, amelyeket haza sem lehetett 

vinni, ott az olvasóteremben kellett kijegyzetelni, ha egy-

általán megvolt, és nem tépték ki éppen a keresett oldalt. 

Nekem ez elképzelhetetlen, hiszen csak beírom a kere-

sőbe, és mindent megtalálok néhány másodperc alatt. Csak 

válogatni kell tudni, hiszen lehet hibás és téves információ 

is. Az idősebb generáció gyakran nem tud ehhez hozzá-

szokni.  

A háztartási gépek más kategória. Nem kerül nagy 

erőfeszítésbe, hogy betegyük a koszos ruhát a gépbe, és 

néhány perc múlva tisztán vegyük ki. Összehasonlítva a 

régi korok háziasszonyi teendőinek nehézségével és idő-

igényességével, amikor órákon át a patak mellett álltak és 

mostak (ezt meg is örökíti Ágnes asszony balladája), és 

idejük másik felét a főzés, majd a mosogatás tette ki, és 

akkor még nem említettük az állandó takarítást. Ma ez már 

sokkal egyszerűbb és gyorsabb, mint régen. Több idő jut 

más teendőkre, a szórakozásra.  



134 

 

Elméletben nagyobb lehetőség van arra, hogy az em-

berek hasznosan, értelmesen töltsék el ezt a megtakarított 

időt, például, hogy a családjukkal legyenek, sportoljanak. 

De vajon ezt tesszük-e? A modern technika a szórakozást 

is befolyásolja, hiszen órákat szánunk arra, hogy filmeket 

nézzünk vagy számítógépezzünk. 

A közlekedés és a kommunikáció gyorsabbá vált, 

mivel fejlettebbek lettek a járművek, ez pedig lehetővé 

tette, hogy akár a világ egyik feléből a másikba is el lehet 

jutni rövid idő alatt.  

Magyarországon ez ugyan még nem annyira szem-

betűnő, hiszen a vasúti közlekedés évtizedek óta nem ja-

vult, de a fejlett országokban (pl. Franciaországban vagy 

Japánban) már vannak nagyon gyors vonatok, amelyek 

akár 300 km/ óra sebességgel is képesek száguldani. Mo-

dernek az úthálózatok és az autók is erősebbek, mint ná-

lunk. Van még mit javulnunk ezen a téren. 

A technikai fejlődés árnyoldalairól is érdemes szót 

ejtenünk. Az idézet szerint eltűnőben vannak a mély és 

személyes emberi kapcsolatok. Én még fiatal vagyok ezt 

megítélni, de tény, hogy gyakran fontosabb az internetes 

elérhetőség, mint a találkozás. Az emberek a legszemélye-

sebb fotóikat is kiteszik az internetes oldalakra, mégsem 

tudunk róluk igazán semmit. Bárki bármit írhat magáról, 

de talán sosem tudjuk meg, milyen is lehet valójában.  

Ugyanez a gond a túlságosan modern munkaeszkö-

zökkel is. Amikor régen a családtagok együtt végezték a 

házi teendőket, addig is együtt voltak, beszélgettek, job-

ban megismerték egymást. A gyárakban a hasonló munkát 

végző emberek közt barátságok születhettek. Erről mesél-

tek a nagyszüleim: nagyanyám a kislánykorából még em-
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lékezett a nagy falusi munkákra, a kukorica- vagy a toll-

fosztásra, a termények betakarítására, ahol a családok és 

rokonok együtt töltötték el az időt, nem pedig a „virtuális 

világban”.  

Bizonyos technikai eszközök függőséget okozhat-

nak. Nemcsak az internetről beszélhetünk itt, hanem a szá-

mítógépes játékok rabjairól, akik még enni is elfelejtenek 

a nagy virtuális játékélmény miatt (egy krimiben láttam 

egy esetet, hogy az áldozat belehalt a játékba, mivel több 

napon át nem evett, nem aludt és csak energiaitalokat fo-

gyasztott). Sok élményt ad a számítógépes játék, hiszen 

olyan helyekre is eljuthatunk, ahová a valóságban nem, 

olyan szerepeket is kipróbálhatunk, amelyek távol állnak 

tőlünk. Lehetünk bárkik, megtehetünk bármit, amit szeret-

nénk. De éppen ezért veszélyes, hiszen elmosódhatnak a 

valóság és a nem-valóság közti határok. Ha az ember csak 

ebben létezik, akkor elfelejthet valójában élni, elidegene-

dik a többi embertől és az igazi életétől. Ha bemész ma-

napság egy iskolába, azt látod, hogy nagyon sok gyerek 

egyedül, félrehúzódva játszik a mobilján, nem szól senki-

hez, nem vesz tudomást senkiről.  

Nem feledkezhetünk meg arról a jelenségről sem, 

hogy valaki nem elégszik meg soha azzal a „kütyüvel”, 

amit kap, mindig jobbat, fejlettebbet, modernebbet akar. 

Amikor előveszi a vadonatúj okostelefonját, már a másikét 

nézi, hátha azé „többet tud” vagy esetleg nagyobb, véko-

nyabb, drágább. Hihetetlen, mennyit fejlődött ez a szerke-

zet az én kiskorom óta, de még viccesebb és elképzelhe-

tetlenebb az, hogy huszonöt éve még a vezetékes telefon 

sem volt túlságosan gyakori a háztartásokban, és a mobil-

telefonok hatalmas nagy „téglák” voltak.  
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Ha az árnyoldalakat említjük, fontos megemlíteni a 

környezettől való eltávolodást is. A mai ember nagyon 

sokszor nem is veszi észre, milyen szép a világ, amelyben 

él. A gépek fejlesztésekor nem vették figyelembe, hogy 

esetleg ezek károsak lehetnek a környezetre és az egészsé-

günkre. Jó volna, ha a jövőben már erre is figyelnének, és 

olyan eszközöket hoznának létre, amelyek nem okoznak 

kárt, sőt, segítenek visszafordítani a romboló folyamato-

kat. Egy igazi nagy technikai fejlődés talán majd létre-

hozza a „környezet-tisztító” gépeket is. 

A fejlődés nagyon gyors, és a társadalomra is nagy 

hatással van. Nem tudjuk, milyen lesz a mi életünk hu-

szonöt év múlva. Amikor majd én mesélek a gyerekeim-

nek a fiatalkoromról és az én gépeimről, talán már nem is 

fogják érteni, miről beszélek, mint ahogy én is csodál-

kozva néztem a bakelitlemezeket meg a magnószalagot. El 

sem lehet képzelni, milyen fejlesztéseket hoznak majd 

létre (repülő autók, emberszabású robotok, 4D-s tévék 

stb.), de remélem, hogy ami ma értékes a világban, az soha 

nem fog eltűnni. 

  



 

 

  



 

 



139 

 

LÁBODI BARBARA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Internet áldás vagy átok? 

„Nem félek a számítógépektől, a hiányuktól félek”. Isaac 

Asimov idézete a számítógépek fontosságára utal. Véle-

ményem szerint manapság előszeretettel használjuk a vi-

lágháló adta lehetőségeket. Az internet attól függően lehet 

áldás vagy átok, hogy mennyi időn keresztül használjuk és 

persze mire. 

Dolgozók körében fontos az internet megléte, hiszen 

néhány munkához elengedhetetlen. Például az adminiszt-

ratív munkakörökben illetve olyan dolgozóknál, akik ügy-

félszolgáltatást végeznek. Ezekhez a munkakörökhöz va-

lóban a legfontosabb egy számítógép és egy szélessávú in-

ternetkapcsolat. Népszerű lett az online munkakeresés, 

munkakereső emberek interneten keresztül is megtalálhat-

ják számukra a legmegfelelőbb munkahelyeket.  

Fiatalok körében az internet nagyon hasznos infor-

mációkat tartalmaz a tanuláshoz, online anyagok is a se-

gítségünkre vannak és a tanuláshoz különböző anyagokat 

is megoszthatunk egymással. Az internet nagyon sok in-

formációt tár elénk. A kereséshez elég, ha a témával kap-

csolatban egy szót leírunk. Az online böngészésnek ezen 

kívül előnye még az, hogy a különböző weblapokat folya-

matosan frissítik. Kötelező olvasmányok elolvasása során 

is gyakran fordulunk online hangoskönyvekhez.  
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Az elektronikus vásárlás is nagyon elterjedté vált, 

ugyanis ez nagyon kényelmes módja a vásárlásnak. A vá-

sárlónak annyi dolga van, hogy megkeresi a kívánt árut, 

rendeléshez szükséges adatait megadja és a termék az ol-

dalon jelzett időn belül megérkezik hozzá. Fontos, viszont 

tájékozódni arról, hogy megbízható oldalról történjen a 

megrendelés. Megrendelt áru leírását is ajánlott többször 

elolvasni, hogy ne érje kellemetlen meglepetés a megren-

delőt.  

Véleményem szerint az internet legnagyobb előnye 

a kapcsolattartás. Olyan emberekkel lehet tartani a kapcso-

latot napi szinten, akikkel internet nélkül nem biztos, hogy 

lehetne. A telefonos kapcsolattartás anyagilag jóval meg-

terhelőbb. Előny még a telefonnal szemben az, hogy nem 

csak az illető hangja lesz hallható, hanem webkamera 

használatával látni is lehet. Különböző közösségi oldalak 

használatával régi kapcsolatokat lehet megújítani illetve 

ápolni a meglévőket. Az ilyen típusú kapcsolattartás azon-

ban hordoz magában hátrányokat, illetve veszélyeket is. 

Figyelni kell arra, hogy interneten keresztül mit osztunk 

meg kivel, milyen adataink lesznek hozzáférhetők akár 

egy ismeretlen számára. Fontos tisztában lenni azzal is, 

hogy manapság elterjedt lett a hamis személyiség haszná-

lata. Ez leginkább ismerkedés szempontjából jelent gon-

dot, de vásárlás szempontjából sem utolsó, ezért ajánlott 

néhány oldalnál a terméket utánvéttel megvásárolni.  

Az internet túlzott használata akár függőséghez is 

vezethet. Véleményem szerint a szabadidő egészét nem 

számítógép előtt ajánlott tölteni, érdemes határokat szabni 

a használat során. 
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Szerintem a számítógép és az internet léte nagyon 

sokat segít az embereknek a különböző feladatok elvégzé-

sében, de fontos, hogy tudatosan használjuk őket. Vélemé-

nyem az, hogy a céltalan böngészés nem ér annyit, hogy 

csökkenjen a szabadidőnk. 
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LUKÁCS ANITA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Az Internet: áldás vagy átok 

Napjainkban az emberek életében egyre nagyobb teret hó-

dít az internet. Mindenhol találkozunk vele: az iskolában, 

a munkahelyünkön, otthon. Információszerzésre a legal-

kalmasabb módszer beütni kérdésünket a Google-ba, és az 

azonnal ellát minket minden tudnivalóval. Biztos minden-

kiben felmerült már a kérdés, hogy ez a módszer, amit ma-

napság az emberek megszokott dolognak vélnek, hasznos-

e nekünk hosszú távon, vagy valamilyen kárunk lesz be-

lőle? Ideje kideríteni!  

Nagyon sok érvet tudnék felhozni arra, hogy miért 

előnyös nekünk, diákoknak az internet használata. Ha az 

iskolában feladatot kapunk, hogy írjunk egy pályázatot, 

legtöbbször adott egy cím, hogy miről is kell írni, s először 

megnézzük az interneten, miként álljunk neki. Minden 

adatot, tudnivalót és információt megtalálunk online felü-

leteken. Történelemből videókat nézhetünk videó megosz-

tón, s így könnyebben értjük meg a tananyagot. Ma már 

majdnem minden iskolában elektronikus ellenőrzőben tá-

jékoztatják szüleinket a jegyeinkről, és így tudnak tudo-

mást szerezni más információról, ami az iskolában velünk 

történik. Sok diák közül nekem is foglalkoznom kell a to-

vábbtanulással, hiszen nyakunkon az érettségi. A matema-

tikától elkezdve, a biológián át az összes korábbi idegen 

nyelvi érettségi anyaga elérhető a felvi.hu-n, s minden, 
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amit a főiskolákról, egyetemekről, felvételi jelentkezésről 

tudni szükséges. Nagy segítség ez nekünk, tanulóknak, hi-

szen ilyenkor minden kis információ számíthat. Tanára-

inktól kapott leveleket, fontos e-maileket online felületen 

nézhetjük meg. Nem csak nekünk, diákoknak fontos az in-

ternet, a világon majdnem mindenkinek lehetősége van 

birtokba venni a különféle honlapokat a maga tanulására, 

szórakoztatására, hírek szerzésére.  

De ne felejtsük el, hogy tapasztalatok bizonyították 

azt, hogy a világhálón nem minden az, aminek látszik. Sok 

minden közelít a valótlansághoz. Ilyenkor a forrást szük-

ségszerű megfigyelni. Az emberek az interneten való kap-

csolattartásban nagyon sokat fejlődtek. Kérdés csak az, 

hogy az emberi kapcsolatokra nincs-e rossz hatással? Az 

internetet legkönnyebben az okostelefonunkon érhetjük el, 

amit akárhová magunkkal vihetünk. Nem nehéz észre-

venni, hogy az emberek kezében folyamatosan ott a tele-

fon. A beszélgetések közben is megfigyelhető sajnos ez a 

tevékenység. Ez néhány helyzetben elég frusztráló tud 

lenni, de ma már megszokott szituáció. Sokan mondják, 

hogy csak a gyerekek kerülnek ilyen helyzetbe, s ezért pi-

masszá válnak sok tanár, felnőtt szemében. De az a baj, 

hogy ezt a ,,sportot” a felnőttek is ugyanúgy űzik. A nagy-

városokban sokkal jobban fejlődött a technika, ott ez a te-

vékenység jobban megfigyelhető. A legveszélyesebb, 

amikor a járdán, vagy a zebrán átmenet közben a telefon 

képernyőjét nézi az illető, s nem veszi észre, hogy szembe 

jön vele egy másik gyalogos, egy kerékpáros vagy egy 

autó. Ebből sajnos balesetek következhetnek be.  

Visszatérve a kapcsolattartásra, az emberek készülé-

keiket már nem is telefonálásra, inkább a közösségi olda-

lakon való beszélgetésekre használják leginkább. Így az 
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emberek között előbb utóbb meg fog szűnni a fizikai érint-

kezés, ami pszichológiai problémákhoz vezethet. Ennek 

az lehet a következménye, hogy az emberek magukba for-

dulnak, az internet köti le minden figyelmüket, egyre ke-

vesebbet mennek társaságba, így kevésbé tudnak ismer-

kedni, párjukat megtalálni. Ez a zárkózott életmód maga 

után vonja a depressziót, s egyre többen válnak függővé az 

internet, a számítógépes játékok és a közösségi oldalak ál-

tal. Kialakul egy másik világ, amit saját maguknak meg-

formálnak és elhiszik róla, hogy ez a valóság. A legismer-

tebb közösségi oldalak miatt nemcsak felnőttek, hanem 

gyerekek is veszélyeknek vannak kitéve, leginkább a hi-

székenységük miatt, s nagyon könnyen áldozattá válhat-

nak. Előfordult már a fiatalok körében, hogy öngyilkossá-

got követtek el, amiatt hogy egy fotót közétettek magukról 

és ezt a bűnözők felhasználták, vagy elcsábították őket és 

rablás áldozataivá váltak.  

Gondolataimat összefoglalva, az internet nekünk, 

embereknek lehet segítség, s egyben kár is. Azt mindenki 

maga dönti el, mit hisz el abból, amit az interneten közzé-

tesznek. Remélem, segítettem egy kicsit mérlegelni azt, 

hogy kinek árt és kinek használ a világháló, amit manap-

ság mindenki igénybe vesz.  
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MOLNÁR ADRIENN 

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szak-

középiskola és Kollégium, Sopron 

 

Internet: áldás vagy átok 

Korunk egyik legnagyobb vívmánya, napjaink meghatáro-

zója és befolyásolója az internet, amely tulajdonképpen 

nem más, mint egy hatalmas információhalmaz, erre utal 

az információs szupersztráda elnevezés is. Ma már szinte 

nincs olyan ember a Földön vagy legalábbis környeze-

tünkben, aki még ne hallott volna az internetről, sőt ne 

használná rendszeresen. Megjelenése óta meghódította a 

világot, mára hétköznapjaink urává vált. Nem túlzás, ha 

azt mondjuk átalakította az emberek életét. Viszont meg 

kell jegyezni, nem csak pozitív értelemben. 

Először lássuk a világháló „jótékony” hatásait. Ré-

gen, ami talán még nem is volt olyan rég, nagyapáink ide-

jében, mikor még csak könyvek, enciklopédiák álltak ren-

delkezésre, sokkal nehezebb volt egyes információkhoz 

hozzájutni, a tudást tetszés szerint bővíteni. A hírek se ter-

jedtek ilyen gyorsasággal a világháló előtt, csak az újsá-

gokból, esetleg televízióból vagy rádióból tájékozódhattak 

az emberek. Mindez teljesen megváltozott, tehát joggal 

mondhatjuk, hogy egy bizonyos szinten átalakult az em-

berek élete. Mikor már a családok számára is elérhetővé 

vált ez az információs szupersztráda, fokozatosan formálta 

át, sőt alakítja máig mindennapjaikat. Már nem kell órák 

hosszat a könyvtárban keresgélni (például egy előadáshoz) 

a világhálón keresztül egy kattintásra elérhetővé válik a 
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kívánt információhalmaz. Az internet megjelenésétől 

kezdve a világban történt eseményekről, függetlenül attól 

milyen messze történtek, perceken belül tudomást szerez-

hetnek az emberek, nem kell megvárni, míg a televízióban, 

rádióban bemondják a hírt vagy a következő napi újság 

megérkezik. A kommunikációs eszközök is kibővültek a 

világháló terjedésével, megjelentek a levelező rendszerek 

online változatai, amelynek köszönhetően az elektronikus 

levelezés még inkább elterjedt. Közösségi oldalak „nyitot-

ták meg kapuikat”, ahol az emberek megoszthatják életük 

nagy pillanatait, fényképeket tölthetnek fel, amit rokonaik, 

barátaik és ismerőseik azonnal látnak, sőt, akár hozzá is 

szólhatnak, kifejezhetik véleményüket. Innentől kezdve az 

egymást ritkán látó ismerősök is követni tudják a másik 

életét, még ha személyesen nem is találkoznak, nem tart-

ják a kapcsolatot. Még az email-t is felülmúlta a közösségi 

oldalak beszélgetési lehetősége, a „chat”, ami szinte már 

egyenlő a telefonon küldhető SMS-sel, de ingyen van és 

csak internetkapcsolat kell hozzá. Már nem kell elmenni a 

postára és pénzért levelet küldeni tőlünk távoli országok-

ban élő ismerőseinknek, barátainknak, utána pedig heteket 

várni a levelünk megérkezésére, majd a válaszra. Többé 

nem kell magas összeget kifizetni a távolsági hívásokra, 

pillanatokon belül ingyen elérhetjük őket, sőt akár web ka-

mera segítségével szinte szemtől szembe beszélgethetünk 

velük. 

Az eddig leírtak alapján azt gondolhatjuk, hogy az 

internet megjelenésének csak pozitív következményei 

vannak, de ez közel sincs így. Igaz, hogy a sok pozitívum 

mellett talán eltörpülnek a negatívumok, pedig azok igen 

is komolyak. A világháló veszélyeit semmiképp sem lehet 

figyelmen kívül hagyni. Ezek a veszélyek, ha nem vesszük 
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észre őket, kis túlzással akár az életünkbe is kerülhetnek. 

Lássuk, mik ezek a veszélyek. Először is minél fejlettebb 

rendszer „irányítja” életünket, annál jobban ki vagyunk 

szolgáltatva neki. Például, ha hirtelen összeomlana az in-

ternet az egész világon, annak nem elhanyagolható követ-

kezményei lennének. Egyértelműen megbénulna a közle-

kedés, tőzsdék százezrei omlanának össze, az emberek 

nem tudnának hozzájutni a pénzükhöz és az egészségügyi 

ellátás is veszélybe kerülne. Ennek az az oka, hogy ma-

napság már minden fontos adatot számítógépen, internet 

hálózaton tárolnak, irányítanak, intéznek. Tegyük fel, ha 

ez megsemmisülne, az egész világ nagy bajban lenne. Ta-

lán az nem tűnik olyan súlyos következménynek, hogy az 

emberek nem tudnának hozzáférni a közösségi portálok-

hoz, de léteznek olyanok is, akik egész nap ezekkel az ol-

dalakkal vannak elfoglalva és biztosan nem viselnék túl 

jól, ha ez a lehetőség hirtelen megsemmisülne. Reméljük, 

ez az elképzelt összeomlás nem fog bekövetkezni, mert 

egész biztos hatalmas pánik törne ki, ami beláthatatlan kö-

vetkezményekkel járna. Talán ez az egyik legnagyobb ve-

szélye, átka a világhálónak. 

De még ezen kívül is számos veszély fenyegeti az 

embereket, szó szerint is. Manapság a közösségi oldalakat 

nem csak kapcsolatfenntartásra, de sajnos zaklatásra is 

használják az emberek, főleg a fiatalok, bár napjainkban, 

mintha már ez is kezdene megváltozni és egyre idősebb 

emberek nyúlnának az internethez rossz céllal. Nem egy 

olyan esetről lehetett már hallani, ahol fiatal lányok, fiúk 

pont a világhálón történő zaklatás miatt vettetek véget éle-

tüknek, mert olyat tettek, vagy osztottak meg az interne-

ten, ami miatt „hadjárat” indult ellenük. A közösségi olda-

laknak ezen kívül is vannak veszélyei. Például, mikor az 
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emberek képmutatásból megosztják az értékeiket, kiírják 

ezekre az oldalakra, hogy luxusnyaralásra indulnak és bele 

sem gondolnak, hogy ezt milyen emberek láthatják, mond-

juk tolvajok vagy betörők. Az is előfordul, hogy olyan ké-

peket töltenek fel magukról vagy raknak fel róluk, ame-

lyek nem lennének teljesen publikusak és ezeket a képeket 

később akár fel is használhatják ellenük. Azonban az is 

előfordulhat, hogy az illető egy munkára jelentkezik és a 

remélt munkáltatója utánanéz a múltjának a közösségi ol-

dalakon, felfedezi ezeket a képeket és azok olyan mérték-

ben megdöbbentik, hogy inkább más embert választ az ál-

lás betöltésére. Ez az indok túlgondoltnak tűnhet első rá-

nézésre, pedig előfordulhat, sőt valószínűleg már történt is 

ilyen eset. 

A társkereső oldalak hasznosnak tűnnek, és egy bi-

zonyos szinten azok is, de nem hanyagolható el a veszé-

lyük sem. Nem lehet tudni, hogy az ilyen oldalakon meg-

ismert emberek valóban azok-e, akiknek mondják magu-

kat és céljaik mögött nincs-e rossz szándék. Tehát, ha nem 

használjuk elég körültekintően és óvatosan ezeket az olda-

lakat, nagyot csalódhatunk az esetleges találkozáskor, de 

ez még semmi ahhoz képest, hogy életünket is kockáztat-

hatjuk, ha mindent elhiszünk. Persze ez nem azt jelenti, 

hogy nem lehet az ilyen oldalakat használni, csak mindig 

legyünk elővigyázatosak és ne bízzuk el magunkat, ha ta-

lálunk valakit, aki szimpatikusnak tűnik. 

Közhelynek tűnhet, de ha jobban belegondolunk, 

igenis van alapja annak a feltételezésnek, hogy mióta az 

információs szupersztráda ilyen mértékben elterjedt, a sze-

mélyes találkozások fontossága mintha átértékelődött 

volna. Talán az emberek annyival nem találkoznak keve-
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sebbet egymással, mint régen, de az biztos főleg a fiata-

loknál, hogy maga a találkozás alatt végzett tevékenység 

teljesen megváltozott. Hány fiatalt, sőt manapság már fel-

nőttet látunk egymással szemben ülni és telefonozni, 

mondjuk egy kávézóban. Ennél az esetnél, láthatjuk a leg-

jobban, hogy az okostelefonok és a világháló kölcsönösen 

segítik egymás elterjedését. Használatuk is összefonódott, 

hiszen internetkapcsolat ma már szinte mindenhol van, a 

telefonjukat pedig általában mindig maguknál tartják az 

emberek. Tehát ebből következik az, hogy az emberek 

még akkor is a mobiljukat „nyomkodják” mikor egy barát-

juk társaságában ebédelnek éppen, ami az illetlenségen kí-

vül, még az illető egészségének sem tesz jót, mert közben 

nem az evésre koncentrál, így az emésztési folyamatai sem 

tudnak rendesen lejátszódni. Ez egyértelmű negatívuma a 

világhálónak, a személyes találkozások minősége romlik 

el ennek köszönhetően. Persze mindenkinek a saját dön-

tése, hogy el tud-e szakadni telefonjától és helyette az em-

bertársára, barátjára figyelni. Ehhez természetesen az kell, 

hogy beszélgetőpartnerünk is képes legyen ezt megtenni 

és figyelemmel hallgatni minket. 

Manapság nagy divatját éli az úgynevezett 

„szelfizés”, ami szintén az internet elterjedésének köszön-

hető, már külön alkalmazások is készültek szinte kizárólag 

erre a célra. Ez nem feltétlenül negatívum, de ha valaki ezt 

túlzásba viszi és a képeket meg is osztja a közösségi por-

tálokon naponta többször, az kínossá és idegesítővé válhat. 

Arról nem is beszélve, mikor olyan helyeken készítik eze-

ket a „szelfiket”, ahol egyáltalán nem illene, sőt veszélyes 

is. Történt már nem is egyszer olyan eset, hogy annyira 

tökéletes képet akartak csinálni egy hegyen, hogy hátraes-
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tek és súlyos sérüléseket szereztek vagy akár meg is hal-

tak. Persze ilyen azért nem történik naponta, de megdöb-

bentő, hogy tulajdonképpen egy kép miatt haltak meg az 

emberek a saját hiúságuk következményeként.  

Írásom elején említettem, hogy a világháló megjele-

nése óta az emberek könnyebben jutnak hozzá az informá-

ciókhoz. Ez egyértelműen pozitívum, de ennek is van egy 

hátulütője. Mióta ugyanis egy kattintásra hozzájutunk bár-

milyen adathoz, háttérbe szorult a könyvek használata, ol-

vasása, illetve csökkent a könyvtárak látogatottsága is. Ez 

elsőre nem tűnik gondnak, pedig igen is nagy probléma. A 

könyveknek ugyanis értéke van, elsősorban eszmei és a 

könyvekben szinte mindig megbízhatóbb információk 

vannak, mint az internetes oldalakon, hiszen a világhálóra 

bármit fel lehet tölteni, nem ellenőrzi senki, míg egy köny-

vet csak akkor lehet kiadni, ha azt többször is ellenőrizték. 

Arról már nem is beszélve, hogy a nyomtatott könyvek ol-

vasása közben nem romlik olyan mértékben a szemünk, 

mint mikor a képernyőt nézzük. Mindemellett a könyvtá-

rak régen találkozási helynek számítottak, mára viszont 

nemhogy csoportosan járnának a diákok könyvtárban, de 

még fiatalokkal is alig találkozhatunk ott. Ez nem tűnik túl 

nagy problémának, de ha így folytatódik tovább, a gyere-

kek, a fiatalok még kevesebbet fognak olvasni, könyvtárba 

járni végül pedig már nyomtatott könyvek is alig lesznek. 

Véleményem szerint ez azt fogja okozni, hogy az emberek 

még kevesebb irodalmi művet fognak olvasni. Sőt, egyes 

kevésbé ismert alkotások egyszerűen csak el lesznek fe-

lejtve, hiszen lehetetlennek tűnik, hogy minden egyes mű 

felkerüljön az internetre és úgynevezett e-book formában 

megtalálható legyen a világhálón. Azért reméljük, ez nem 

fog bekövetkezni.  



153 

 

Rendkívül aktuális manapság a terrorizmus témája, 

melynek szintén köze van az internethez, hiszen egy ter-

rortámadás megszervezését nagyban segíti az információs 

szupersztráda és a közösségi oldalak. A fiatalokat is köny-

nyebben elérik így az egyes terrorszervezetek és a hamis 

ígéreteikkel magukhoz csábítják őket, ami az életükbe is 

kerülhet. Viszont az is igaz, hogy ezek a közösségi portá-

lok megkönnyítik az emberek lenyomozását, ha egy bűnö-

zőről van szó, ez nagy pozitívum, azonban akár teljesen 

ártatlan embereket is megfigyelhetnek és elolvashatják a 

privát üzeneteiket, vagy visszaélhetnek az adataikkal, pél-

dául mikor online intézik a pénzügyeiket. 

A világháló megjelenésének következményeként 

egy új hirdetési felület is utat tört magának, innentől 

kezdve még több helyen találkozhattunk reklámokkal. Ez 

a hirdető cégek részéről egy remek lehetőséget jelent, de 

az éremnek van egy másik oldala is, azok pedig mi va-

gyunk, akik ezekbe a reklámokba szinte minden kattintás-

sal belebotlunk, sőt olyan is van, mikor egy videoklip ele-

jén kötelező megtekinteni egy pár másodperces reklámot, 

különben a videót nem tudjuk megnézni. Véleményem 

szerint ez a mennyiségű reklám már a legtöbb embert 

bosszantja, éppen ezért fölösleges is. Azonban online sok-

kal olcsóbb hirdetni, mint a televízióban és több emberhez 

is eljut, szóval nem túl nagy a valószínűsége, hogy a köz-

eljövőben csökkenni fog az internetes hirdetések száma. 

Összefoglalva az eddig leírtakat, úgy gondolom az 

internet a mai világban, vagy legalábbis a mi civilizáci-

ónkban, szinte nélkülözhetetlen az élethez, egy bizonyos 

mértékben muszáj használni és valóban hasznos is, azon-

ban határt kell szabni a használatának, hogy teljesen ne 

tudjon eluralkodni az életünkön. Emellett meg kell tanulni 
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a helyes kezelését, illetve tanítani is kellene ezt nagyobb 

mértékben, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Ezzel ki 

lehetne küszöbölni az internet veszélyeit. Az viszont már 

csak rajtunk múlik, hogy milyen mértékben hagyjuk éle-

tünket a világháló által irányítani. 
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MURBÁN PATRÍCIA IBOLYA 

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépis-

kola, Sopron 

 

A pályaválasztás mozgatórugói 

A fogalmazásom témájának, ahogy a címből is kiderül, a 

pályaválasztás kérdését választottam, azért, mert lassan 

nekem is döntenem kell, hogy milyen irányban szeretnék 

továbbtanulni. 

Én azt tapasztalom, hogy az emberek legtöbbje nem 

az érdeklődési körének megfelelően választ magának pá-

lyát, hanem általában a pénz kérdése a meghatározó. Vé-

gül is ez valahol érthető, mert hát az ember pénzből él. De 

ezzel szemben, ha valaki nem olyan munkakörben helyez-

kedik el, ami érdekli őt, akkor nem fogja jól érezni magát 

a szakmájában. Ez tönkreteszi a mindennapjait, hisz így 

nem szívesen jár majd be dolgozni, és teljesen mindegy, 

mennyi pénzt keres, attól sem fogja jobban érezni magát, 

nagyon hamar ki fog égni a munkájában. Úgy gondolom, 

hogy olyan munkakörben helyezkednek el többen, ahol 

magasabb a fizetés, és kevesen keresik azokat a munkahe-

lyeket, ahol például csak minimálbérért dolgoznak az em-

berek. Pedig szerintem azok a munkák is nagyon fontosak, 

és lehet, hogy valakit az jobban is érdekel, mint a nagyon 

népszerű szakterületek. Általában csak a pénz miatt dön-

tenek mellettük, mint például, hogy valaki a pénzügy vilá-

gában szeretne dolgozni, mert ezeken a területeken magas 

a fizetés. Így nagyon sokan választják például a jogász, 
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ügyvéd, bankár pályát. Szemben mondjuk az egészség-

ügyi vagy természettudományos pályákkal, illetve szak-

mában dolgozó emberekkel. Egyre kevesebben vannak a 

kutatók, természettudományos tárgyakat tanítók, matema-

tikusok, vegyészek és fizikusok. Nálunk az iskolában is 

csak egy kémia- és két fizikatanár van. Ugyanez a helyzet 

az egészségügyi dolgozókkal is. Nagyon kevés például az 

orvos, mert rengeteget kell tanulniuk. Az egyetemekre 

sem egyszerű bekerülni, mert magasak a ponthatárok. 

Emellett nagy probléma még, hogy az orvosok fizetése na-

gyon kevés Magyarországon, így a legtöbbjük inkább kül-

földre megy dolgozni. Hasonló a helyzet az ápolókkal, 

asszisztensekkel, védőnőkkel és szociális gondozókkal, 

hisz nagyon keveset keresnek, emellett túlterheltek és na-

gyon kevesen vannak.  

Rohamosan csökken a szakmában dolgozók száma 

például az ácsok, asztalosok, lakatosok, kőművesek, bádo-

gosok, tetőfedők, cipészek, szabók, szerelők és az autósze-

relők körében. Szerintem népszerűsíteni kellene a szakmá-

kat, bemutatni a fiataloknak ezek jelentőségét és több kép-

zést indítani. Hisz így csökkenteni lehetne a hiányszakmá-

kat, emellett ezek rengeteg munkalehetőséget is biztosíta-

nának, s így a munkanélküliség aránya is csökkenne. So-

kan azok közül sem tudnak elhelyezkedni az adott terüle-

ten, akiknek diplomájuk van, hisz nagyon sok van belőlük, 

nem keresettek, tehát sok diplomás is munka nélkül ma-

rad. Ezért is jó lenne, ha többen tanulnának szakmát, mert 

így feltöltenék azokat a területeket. Ezeken kívül vannak 

olyan munkák is, amelyek nem éppen népszerűek, sokan 

semmibe is veszik őket. Ilyenek például: a kukások, utca-

seprők, takarítónők és kevés a közbiztonságért felelősök 

száma is. Pedig ez utóbbi területre nemcsak munkaként, 
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hanem hivatásként kellene tekintenünk. Hisz a tűzoltóság, 

mentők, rendőrség, katasztrófavédelem csapata mind a mi 

biztonságunkért felelősek. Talán azért is vannak ennyire 

kevesen, mert hatalmas felelősség van rajtuk, emellett az 

életüket kockáztatják másokért nap, mint nap. Sopronban, 

ahol élek nagyon népszerűek az úgynevezett szolgáltatást 

nyújtó szakmák (műkörmösök, fodrászok, kozmetikusok, 

fogorvosok stb.) mivel közel van az ausztriai határhoz, és 

így még többen veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.  

Sokaknál még az is probléma, hogy nem saját dön-

tésük alapján választanak szakmát, hanem szülők, barátok, 

ismerők befolyására választanak egy iskolát, melynek 

szintén az lesz a következménye, hogy az illető nem fogja 

jól érezni magát a munkájában. Nemsokára nekem is pá-

lyát kell választanom. Amikor jelentkeztem a Soproni 

Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és 

Postai Szakközépiskolájába, akkor én is pénzügyi terüle-

ten szerettem volna dolgozni, de rájöttem, hogy engem a 

kémia jobban érdekel, ezért úgy döntöttem, hogy ebben az 

irányban fogok továbbtanulni, mivel vegyész szeretnék 

lenni. 

Esszémet azzal zárnám, hogy szerintem mindenki az 

érdeklődési körének megfelelő szakmát válasszon, és ne 

pedig olyat, amivel sok pénzt lehet keresni. Mindenki 

olyan terület mellett döntsön, ami boldoggá teszi!  
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MUSZIL ESZTER 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

A génkutatás előnyei, hátrányai napjainkban 

A génkutatás szót hallva a legtöbb ember fejében máris 

megjelenik egy kép, ami a felmérések alapján többnyire 

negatív, előítéletes. De vajon tényleg ilyen rossz dologról 

van szó?  

A génkutatás napjaink egyik legfontosabb tudo-

mányterülete, ami többek között idegrendszeri és örökle-

tes betegségek, valamint daganatok kialakulásának vizs-

gálatával foglalkozik. A genetika, vagyis örökléstan az 

élőlények származását kutató tudományág. Magyarorszá-

gon a Semmelweis Egyetem az úttörője annak az elmélet-

nek, miszerint a molekuláris genetikai diagnosztika, ami a 

mutációt okozó gén felderítését jelenti, jelentősen növelné 

a betegkezelés hatékonyságát azzal, hogy az egész szerve-

zet helyett csak a beteg területen hatnának az így felírt ké-

szítmények, valamint a kezelés maga is az adott személy-

hez lenne igazítva, a génjeink okozta eltéréseink alapján 

ugyanis máshogy reagálunk ugyanarra a hatóanyagra. 

Ezek közé tartoznak a fent említettek mellett a rák, szív-, 

érrendszeri- és cukorbetegségek, légzőszervek és fogak 

megbetegedései is, az idegrendszeri betegségek közül pél-

dául az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór. Nem egy ilyen 

betegség vezető haláloknak számít világszerte, nem is be-

szélve arról, hogy némelyek jelenleg gyógyíthatatlanok, 
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ezáltal legfeljebb a tüneteik enyhíthetőek. Mindehhez az 

őssejtek jelentik a kulcsot.  

Az őssejtek jelentősége abban rejlik, hogy képesek 

a test bármely szervében megtalálható speciális sejtekké 

differenciálódni. Ez azért fontos, mert egy bizonyos szerv-

ben a sejtek más és más funkciók elvégzésére alakultak ki, 

amiket másokkal nem lehet pótolni, kivéve az őssejteket, 

amik még átalakulhatnak. Ezzel létfontosságú szervek el-

halt sejtjeit lehet pótolni. A mai biotechnológia segítségé-

vel képesek különböző speciális szövettípusoknak megfe-

lelő sejteket transzformálni, amiket terápiás célokra hasz-

nálnának fel. A jövőben éppen ezért lenne alkalmas bizo-

nyos betegségek gyógyítására. Az Alzheimer-kór esetében 

fellépő sejtpusztulás az agyban visszafordíthatatlan folya-

mat, ahogy az agyvérzést követően is. Az őssejtek megol-

dásként szolgálhatnak erre a problémára. A cukorbetegsé-

gek kellemetlen kezelését, a naponta beadandó injekciókat 

is felválthatná, ha az őssejtek segítségével inzulintermelő 

szigeteket hozhatnának létre a beteg szervezetében. Bizo-

nyos szövetek helyreállításával a donorlisták okozta vára-

kozás, és az emiatt bekövetkezett halálesetek is kiküszö-

bölhetővé válnának, emellett kisebb lenne a kilökődés ve-

szélye is, amikor a szervezet nem fogadja be a transzplan-

tált szervet. 

De mégis mi köze az őssejteknek a génkutatáshoz? 

A sejtek mesterséges előállítása és a génkutatás közös 

pontja a számtalan etikai botrányt eredményező klónozás 

és génmódosítás. A klónozás egy napjainkban is jelen lévő 

eljárás a növénytermesztésben, sőt, már magasabb rendű 

állatok klónozására is képesek, erre a leghíresebb példa 

Dolly, a klónozott juh. Mindez a mezőgazdaságban azért 

is fontos, mert gyorsítja és növeli a terméshozamot, sőt, 
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azzal a lehetőséggel is kecsegtet, hogy kihalt fajokat is ké-

pesek lesznek visszahozni. Azzal azonban, hogy egy em-

lős klónozásában sikeresnek mutatkoztak, heves erkölcsi 

vita robbant ki a kérdés fölött: van-e joga az emberiségnek 

mesterségesen előállítania embereket? Az ezzel szemben-

álló vélemények komoly szempontokat sorakoztatnak fel 

a klónozás helytelenségének bizonyítására. Először is azt, 

hogy az emberklónozással az emberiség Isten szerepét 

akarja átvenni, azon belül is a teremtést, így ez főleg val-

lási nézőpont. Számos más érv azonban bármilyen vallású 

személy számára is meggyőző lehet. Az embrió kísérle-

tekre való felhasználását sokan azzal igyekeznek jogosnak 

feltüntetni, hogy az embriónak nincsenek érdekei, gondo-

latai, vagyis valójában még nem is igazi ember, ugyanak-

kor a másik oldal szerint éppen annyi joguk van az életben 

maradásra és a természetes fejlődésre, mint a kifejlett em-

bereknek. Ez a kérdés azért is nehéz, mert még nem igazán 

alakult ki erkölcsi nézőpont az embriókról, vagyis a hely-

zetük nem elég meghatározott, nincs egyetértés velük kap-

csolatban. A reprodukciós céllal létrehozott embriók le-

endő helyzete is megosztó kérdés. Azt hiszem, ez egy 

olyan pont, ahol valóban helytelen a klónozás. A csökkenő 

születésszám okozta következmények megoldására egyál-

talán nem ez a megfelelő út. A klónok legfontosabb tulaj-

donsága, hogy megegyeznek, nincs meg bennük az a bio-

lógiai diverzitás, ami a természetesen született emberek-

ben. A genetikai állomány frissítése fontos a szervezet el-

lenálló képességét illetően, és nem tekinthetünk el a tény-

től sem, miszerint sok klónozott állatnál problémák léptek 

fel, például gyorsabban öregedtek meg és pusztultak el, 

vagy más rendellenesség alakult ki náluk. 
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Sokan azzal is érvelnek, hogy a klónok élete, miként 

a születésük is, mások által megtervezett lenne. Az pél-

dául, hogy egy szülő előre meghatározhatná a gyereke ne-

mét, komoly társadalmi problémákat eredményezhetne az 

egyensúly megbillenésének esetében, főleg azokban az or-

szágokban, ahol a fiúk még mindig előnyt élveznek. Akik 

ezzel szembehelyezkednek, arra hivatkoznak, a klónozás-

sal olyan emberek problémája oldódna meg, akik egész-

ségügyi állapotukból kifolyólag nem vállalhatnak saját 

gyereket. Természetesen a másik oldal erre azt feleli, hogy 

az örökbefogadás is egy lehetőség, és így tovább. Összes-

ségében mindkét fél részéről láthatunk számunkra helyes 

vagy helytelen érveket, így nehéz az állásfoglalás. 

Mint a dolgok többségének, a génkutatásnak is meg-

vannak a jó és rossz oldalai, de véleményem szerint ebben 

az esetben kétség sem fér ahhoz, mi az, ami elengedhetet-

len a számunkra. Tagadhatatlanul vannak olyan területei, 

amik vitára adnak okot, de az emberek nagy százaléka va-

lószínűleg úgy ítéli meg ezt a kérdést, hogy nincs átfogóbb 

képe a génkutatásról, így pedig a véleményük sem meg-

alapozott. Az őssejt-kutatás és a klónozás azon formáit, 

amik a szervdonor problémára jelenthetnek megoldást, 

egyértelműen ide kell sorolnunk, tekintet nélkül a magas 

költségükre. Nem feledkezhetünk meg arról sem, mennyi 

ember szenved és hal meg olyan betegségekben, amikre a 

génkutatással gyógymódot találhatunk.
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NAGY MÁRTON 

Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, 

Vác 

 

A zaklatás megjelenési formái a középiskolák-

ban 

„Vannak emberek, akiknek abban telik kedvük, hogy 

felebarátaikat – rendszerint minden ok nélkül – bemocs-

kolják.” 

/Nyikolaj Vasziljevics Gogol/ 

Erin Gallagher 13 éves volt. 2012-ben önkezével vetett vé-

get az életének, amikor már úgy érezte beleőrül, hogy az 

iskolában folyamatosan bántalmazzák az osztály- és évfo-

lyamtársai. Ilyenkor nyilvánvalóan felmerül a kérdés min-

denkiben, hogy mégis mi volt a lány vétke. A választ eb-

ben az esetben a gyászoló édesanya adta meg, miután el-

olvasta gyermeke internetes beszélgetéseit. Habár első 

hallásra szinte teljesen hihetetlenül hangzik, a kiközösítés 

oka mégis a diáklány különleges szépsége volt. És hiába 

figyelmeztette az öngyilkosság előtt társait, amennyiben 

nem hagyják abba ezt az egészet és nem szállnak le róla, 

akkor egy hét múlva már nem lesz kit szekálniuk, de a zak-

latók (és sajnos mindenki más is) teljesen figyelmen kívül 

hagyták ezt a segélykiáltást, aminek a fentebb említett tra-

gédia lett a végkimenetele. 

Ebből a való életből merített szörnyű példából is jól 

látható szerintem, hogy az iskolai zaklatás egy rendkívül 
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komoly probléma, mely minden ország minden tanintéz-

ményében ott leselkedik a növendékekre. Sajnos nagyon 

sokáig nem foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel a kellő mér-

tékben a tanintézmények, mondván, hogy ez hozzá tarto-

zik az iskolai élethez, mindenki átéli egyszer, és majd ki-

heverik a gyerekek felnőttkorukra. Azonban az efféle tra-

gédiák rávilágítottak, hogy nem szabad ezt a témát ennyire 

elbagatellizálni, igenis fontos a kutatás, valamint az össze-

fogás és közös megoldáskeresés is. 

Sok kortársamhoz hasonlóan én sem voltam tisztá-

ban szinte semmivel a zaklatással kapcsolatban ezen esszé 

megírása előtt. Ez nagy részben a jelenlegi zaklatásmeg-

előző programok rosszaságának tudható be a véleményem 

szerint, hiszen az eddigi tanulmányaim során semmilyen 

tájékoztatást nem kaptam még erről a témáról, hiába tör-

tént sajnos a környezetemben is nem egy ilyesfajta eset.  

Így tehát fogalmazásom megírásánál is a legalapve-

tőbb dolgokból kellett kiindulnom. A legelső zaklatásku-

tatónak a szakma a norvég Dan Olweust tartja, aki 1973-

ban tette közzé az első publikációját és kutatásainak ered-

ményeit a témában. Ebben a tanulmányban meghatározta 

a ma is széles körben használt definíciót és rávilágított a 

probléma súlyosságára. Szerinte „a diákot zaklatás vagy 

elnyomás éri akkor, ha ismétlődően, és hosszú időn keresz-

tül negatív cselekedeteknek teszi ki egy vagy több diák.” 

Emellett kutatásaira alapozva azt is kimondta, hogy a zak-

latáshoz szükséges egy bizonyos hatalmi egyenlőtlenség 

is az osztály hierarchikus rendszerén belül. Ezekből az ál-

lításokból logikusan következik, hogyha valaki csak egy-

szer véletlenül belekeveredik egy konfliktushelyzetbe, ak-

kor azt még nem nevezhetjük zaklatásnak, habár az is az 
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iskolai erőszak témakörébe tartozik. Sajnos hiába kezdőd-

tek el nemzetközi szinten viszonylag korán a kutatások, ez 

Magyarországon nem sok vizet zavart, itthon ugyanis az 

első reprezentatív felmérést csak 2003-ban készítette el a 

WHO, és ez volt az első, és eddig egyetlen, az egész or-

szágra kiterjedő kutatás, így leginkább ma is csak ezekre 

az adatokra tudunk támaszkodni. Szeretném kihangsú-

lyozni, hogy a már itthon is előforduló halálos kimenetelű 

tragédiák ellenére sem döntött senki úgy az elmúlt bő 12 

év alatt, hogy ezeket az adatokat újakkal kellene pótolni! 

(Mindemellett igaz, hogy pár megyében helyi szinten vé-

geztek ilyen irányú kutatásokat, tehát a helyzet mégsem 

teljesen reménytelen.) Ez alapján a tanulmány alapján azt 

mondhatjuk, hogy Magyarország a zaklatók és a zaklatot-

tak számát tekintve világviszonylatban a felső középme-

zőnyben helyezkedik el, mivel nálunk a teljes diákság 

15%-a tartozik az előbbi, míg 14%-a az utóbbi csoportba. 

Ugyanezek a számadatok a legjobb eredményt elért Svéd-

országban 5% illetve 6%, míg a legrosszabb eredményt el-

ért Litvániában 32% és 40%. Azonban nemzetközi szinten 

hiába számít jónak ez az adatunk, szerintem ez még így is 

egy rendkívül nagy szám, mert ha szemléltetni szeretnénk, 

akkor ez azt jelenti, hogy egy 20 fős osztályból átlagosan 

3-3 személy érintett a problémában mindkét oldalról, 

vagyis országos szinten durván 200 000 fiatalnak kell 

szembenéznie minden egyes nap a szóbeli és fizikai bán-

talmazással. Ez egy rendkívül elszomorító számadat. 

De hogyan is lehet valakit zaklatni? Nos, rengeteg 

kutató rengetegféleképpen próbálta már meg rendszerezni 

a zaklatásos eseteket, azonban a legjobban elfogadottá és 

közérthetővé a következő felosztás vált. Eszerint vannak 
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direkt illetve indirekt esetek, és mindkét válfajnak van ver-

bális és nonverbális formája is. Direkt zaklatásnak nevez-

zük az olyan eseteket, ahol a zaklató és az áldozat között 

tényleges konfliktus alakul ki. Ennek verbális formái álta-

lában a csúfolás, a fenyegetés, illetve a zsarolás, nem ver-

bális formái pedig például a megütés, a lökdösés vagy ép-

pen az áldozat tulajdonának elvétele és megrongálása. Ezt 

a típusú zaklatást legtöbbször a fiúk követik el, azonban 

míg fiatalabb korban inkább a nonverbális, tehát fizikai 

erőszakot alkalmazzák, addig idősebb, középiskolás ko-

rukra ezt kinövik, és a szóbeli zaklatás válik uralkodóvá. 

Az indirekt zaklatás így logikusan a lányok körében ör-

vend nagyobb népszerűségnek, de itt nem változik a korral 

jelentősen a verbális (pl. pletykaterjesztés, kapcsolatok 

szétrombolásával való fenyegetőzés) és nonverbális (pl. 

kiközösítés, levegőnek nézés) esetek aránya. 

Ezek mellett manapság sajnos már megjelent a zak-

latás egy viszonylag új keletű formája is, az úgynevezett 

cyberbullying, mely egyik csoportba sem illik bele ponto-

san, és az elektronikus úton, a világhálón elkövetett zakla-

tásos eseteket takarja. Sokféle módon különbözik a szem-

től szembeni zaklatástól, ezek közül a legszembetűnőbb a 

zaklató személye. Ugyanis amíg a való életben a zaklatók 

általában fizikailag erősebb, karakteres diákok, addig az 

internet világában a külső jegyek fontossága jelentősen el-

halványul, így akár egy gyenge, visszahúzódó gyerekből 

is zaklató válhat. Továbbá az is jelentősen eltér, hogy kik 

az elszenvedő áldozatok, hiszen a XXI. századi technoló-

giákkal már bárkit el lehet érni bárhonnan a világból, így 

az is könnyen előfordulhat, hogy a két szembenálló fél 

nem is ismeri egymást személyesen. Ebben a nagyfokú 
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elérhetőségben rejlik azonban az internet legnagyobb ve-

szélye is, méghozzá az, hogy nagyon nehezen, vagy akár 

sehogy sem lehet elmenekülni a zaklatás elől. Manapság 

már próbálkoznak a cyberbullying visszaszorításával is, de 

ezek a módszerek még sajnos teljesen gyerekcipőben jár-

nak. Káros hatásait tekintve azt hihetnénk, hogy biztos 

nincsen akkora hatással a fiatalokra, mintha személyesen 

piszkálnák őket, hiszen bármikor otthagyhatják a készülé-

keiket. Azonban számu(n)kra ez már nem opció, annyira 

fontos szereplői lettek az elektronikai eszközök az 

életü(n)knek, így ez sajnos pont, hogy ellenkezőleg van. 

Ugyanis okostelefonon mindenkit 0-24 óráig el lehet érni, 

és mint már említettem, elmenekülni is szinte lehetetlen 

előle, ezáltal a fiatalokat sokkal nagyobb lelki nyomás és 

stressz éri, mint a régebb óta jelenlévő zaklatási formák 

esetében. 

Ahogy arra ez előző bekezdésben már nagyvonalak-

ban utaltam, a zaklatásban résztvevő személyeknek van 

egy általános jellemképe, mely kisebb-nagyobb mérték-

ben az összes esetre illik. A következőkben ezeket a jel-

lemrajzokat fogom ismertetni. Szerintem, ha bárki vissza-

gondol az iskolai éveire, az meg tud nevezni egy-egy sze-

mélyt legalább, akik hasonló tulajdonságokkal rendelkez-

tek, és a megadott szerepet töltötték be az osztály életében. 

Ennél fogva valahogy mindannyiunk számára egy kicsit 

személyes üggyé is válik ez a probléma.  

Az áldozatok jellemével kezdeném, mivel az összes 

kutatás és felmérés rájuk fekteti a legnagyobb hangsúlyt, 

így róluk érhető el a legtöbb adat. Náluk a leggyakoribb 

kimutatható személyiségjegyek egyike a rendkívül ala-

csony önértékelés, így nem hiszik el magukról, hogy ők 

bármire is jók lehetnének az osztályban, hogy ők is érnek 
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valamit emberileg. Ennek köszönhetően csak csekély nép-

szerűségre tudnak szert tenni, melynek következtében na-

gyon hamar elszigeteltté válnak. Ezek miatt pedig nincs 

lehetőség arra, hogy a gyermekeknél a megfelelő szociális 

készségek rendesen kifejlődjenek. Így hiába van meg ben-

nük az igény arra, hogy barátokat szerezzenek, valamint 

társas életet éljenek, a megfelelő kompetenciák hiányában 

nem képesek elérni a céljaikat. Emiatt csendessé válnak és 

szorongás léphet fel náluk, illetve egy konfliktushelyzetbe 

kerülés esetén a nem megszokott viselkedésükkel nagyon 

könnyen magukra vonhatják az agresszorok figyelmét, 

mely akár egy hosszan tartó zaklatási folyamat kezdete is 

lehet. Sajnos, viszonylag kevés kutatás foglalkozik azzal a 

témával, hogy mi válthatja ki a zaklatott gyermekeknél 

ezeknek az alapvető tulajdonságoknak a meglétét, de az 

eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a túlóvó szülői hát-

tér (tehát amikor a gyerek túlságosan is kötődik a szülei-

hez), valamint a testvéreiknél jóval fiatalabb kor, vagy ép-

pen az egykeség fontos kockázati tényezőknek számíta-

nak. 

A zaklatókra legtöbbször az áldozatok jellemének 

szöges ellentéte az igaz, így tehát viselkedésük túlnyomó-

részt agresszív – ezzel magyarázható a bántalmazásra való 

hajlam – mely mellé a szokásosnál jóval alacsonyabb 

szintű empátia társul, így nem éreznek bűntudatot sem az 

esetleges rossz cselekedetük után. Továbbá dominancia-

igényük az átlagnál sokkalta nagyobb, tehát szeretnek 

uralkodni társaik felett, valamint befolyásolni őket. Álta-

lában képtelenek pontosan megindokolni, hogy miért is 

zaklatják az áldozatot, legtöbbször ugyanis már csak a 

puszta jelenléte is zavarja és dühvel tölti el őket. Mint azt 

már korábban említettem, a fizikai erejük az esetek nagy 
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többségében jóval meghaladja velük egykorú társaikét. A 

népszerűségüket tekintve az osztályon belül átlagosnak 

mondhatók, sőt vannak esetek, amikor jóval az átlagon 

alul teljesítenek ezen a téren. Azonban csak nagyon keve-

sen mernek kiállni ellenük, amit ők pozitív megerősítés-

ként élhetnek meg. Náluk is igaz, csakúgy, mint az áldo-

zatoknál, hogy ezeket a viselkedésformákat már kiskoruk-

ban úgymond beléjük nevelik. Jelen esetben nevelési 

szempontból kockázati tényező a következetlen fegyelme-

zés (például amikor az egyik szülő megenged valamit a 

gyermeknek, amiért a másik szigorú büntetést szabna ki), 

a szülők által biztosítandó pozitív minták részleges vagy 

teljes hiánya, illetve a gyermekkori figyelemhiány. Ezek 

miatt később eltorzult kép alakul ki az érintettekben a tár-

sas kapcsolatokról, mely miatt hajlamosabbak lesznek a 

zaklatásra. 

Itt fontosnak tartom, hogy kitérjek egy pár mondat 

erejéig a zaklató áldozatok jelenségére is. Mint azt már ne-

vük is sugallja, ők a zaklatás áldozatai, de egyben gyakran 

zaklatók is. Ez azért különösen veszélyes, mivel rajtuk 

mindkét szerep káros hatásai érvényesülnek, s ezáltal még 

jobban megnehezedik számukra később a közösségekbe 

való beilleszkedés. 

A legtöbben hajlamosak vagyunk elfeledkezni az 

érintettek harmadik, és egyben utolsó kategóriájáról, a 

szemtanúkról. Sokan ugyanis abban a tévhitben élnek (eh-

hez a csoporthoz tartoztam eddig én is), hogy a zaklatás 

csak a konfliktus két érintett felére van hatással, pedig a 

valóság ennek pontosan az ellenkezőjét mutatja. Az osz-

tályközösségekben mindenki tud ezekről az esetekről, és 

mindenki érintett is bennük, csak éppen van, aki így, s van, 

aki úgy reagálja ezt le. E szerint a reakció szerint összesen 
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öt féle szemtanú-fajtát különböztethetünk meg. Az első tí-

pus hasonlít a zaklatóhoz, egyetért a zaklatás tényével. El 

akar egy szeletet csípni a hatalomból, és ezért akár fizika-

ilag is képes segíteni a bántalmazót. Ez a tipikus „csatlós” 

típus, melyre egy nagyon jó kortárs irodalmi példa a Harry 

Potter-regényekből Draco Melfoy és csatlósai, Crack és 

Monstro hármasa, akik Draco vezetésével nyomják el más 

házban tanuló társaikat. A második a passzív támogató, 

mely habár egyetért a zaklatóval, ő maga mégsem zaklatja 

soha az áldozatot. Bennük van meg a legnagyobb poten-

ciál arra, hogy a későbbiekben zaklatókká váljanak. A kö-

vetkező típus a tétlen szemlélőké, kik egy egyszerű „Ez 

nem az én dolgom.” kijelentéssel kizárják magukat a zak-

latás problémájából. Ezt gyakran azért teszik, mert szeret-

nének ebből az egész hatalmi játszmából kimaradni, de az 

is előfordulhat, hogy ők maguk is félnek a zaklatótól, és ez 

így nyilvánul meg náluk. Az utolsó előtti szemlélőfajta a 

passzív védelmező, mely habár helyteleníti a zaklatás té-

nyét, és empátiát is érez az áldozat iránt, mégsem mer fé-

lelmei miatt szembemenni a vezéralakkal, esetleg a saját 

hierarchikus státuszát is félti. Végül pedig az utolsó típus 

az aktív védelmezők csoportja, mely az áldozat érdekeit 

helyezi a maga érdekei elé, és bátran szembeszáll a zakla-

tóval, még ha ezzel saját magának kárt is okoz, és csökken 

a megbecsülése. Erre a legjobb példa Az osztály című va-

lóságon alapuló – sajnos nem elég ismert – észt filmdrá-

mából Kaspar személye, aki eleinte behódol a vezéralak-

nak, de végül engedelmeskedik annak, amit a lelkiismerete 

diktál neki, és kiáll a kiközösített és folyamatosan bántal-

mazott Joosep mellett, annak ellenére, hogy ezzel ő is ha-

mar a zaklatás áldozata lesz. 
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Most, hogy már értjük, hogy mi áll a háttérben, el-

kezdhetünk foglalkozni a következmények vizsgálatával, 

hiszen a zaklatás minden érintettre komoly hatással van. 

Habár az egyén számára lehetnek rövidtávon bizonyos 

konkrét előnyei (itt most főleg a zaklatókra és a szemlé-

lőkre célzok), például nagyobb népszerűség, vagy a fe-

szültség levezetése, de ezek mind teljesen eltörpülnek a 

hosszú távú káros hatásoktól, arról már nem is beszélve, 

hogy rövidtávon is több a negatív példaként felhozható kö-

vetkezmény. Ilyen például a tanulmányi eredmények je-

lentős romlása, valamint az osztályközösség szétziláló-

dása. Hosszútávon pedig jelentősen romlanak az összes fél 

szociális készségei, az empátiája, melynek következtében 

sokkal nehezebben illeszkedhetnek majd be munkahelyi 

csoportokba. Továbbá számos kutatás kimutatta, hogy az 

iskoláskorukban zaklatásban érintett felnőtteknél sokkal 

gyakrabban alakulnak ki a káros szenvedélybetegségek, 

mint például az alkoholizmus vagy a drogfüggőség. Eze-

ken kívül pedig az áldozatokat még az a veszély is fenye-

geti, hogy sohasem lesznek majd képesek kibújni ez alól 

az iskolában rájuk erőltetett szerep alól, s így a későbbi 

munkahelyeiken is beilleszkedési és kapcsolatteremtési 

problémákkal fognak küzdeni. A legtragikusabb lehetsé-

ges következményt pedig a végére hagytam: ez nem más 

mint amikor az áldozat gyilkossággal, illetve öngyilkos-

sággal próbálja meg orvosolni a problémát. Sajnos mind-

kettőre láttunk már nem egy példát a híradásokban szere-

pelni. Vagy elég csak megint az előbb említett filmre gon-

dolni, mely gyönyörűen mutatja be az iskolai vérengzé-

sekhez vezető út kegyetlen valóságát. Ezeknél fogva én azt 

gondolom, hogy az iskolai zaklatás egy elfogadhatatlan 
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dolog, és mindannyiunk feladata tenni ellene a lehetősége-

inkhez mérten! 

Laikusként azt gondolhatnánk, hogy ennek a renge-

teg rendelkezésre álló pszichológiai adatnak elegendőnek 

kellene lennie ahhoz, hogy egy megfelelő megelőző és te-

rápiás programot állítsanak fel. Részben igazunk is lenne, 

hiszen a skandináv országoknak ez már valamennyire si-

került (bár ehhez az is jelentősen hozzájárult, hogy itt kez-

dődött meg világszinten először a téma kutatása), és az 

USA is viszonylag jó úton halad. Azonban Magyaror-

szágra ezek a módszerek még csak nagyon csekély mér-

tékben kezdtek el beszűrődni (ez nagyrészt történelmünk-

nek köszönhető szerintem, mivel itthon csak a rendszer-

váltás után kezdődhettek meg az ez irányú kutatások), így 

nálunk még a jobb helyeken már maradinak számító meg-

oldások az általánosan elfogadottak. Ilyen példának okául 

a tüneti kezelése a problémának, mely alá többek közt az 

tartozik, amikor annyival elintézik a zaklató rossz viselke-

dését, hogy beírnak az ellenőrzőjébe egy intőt, majd 

mintha misem történt volna, zajlik tovább az élet, és a szü-

lőre hagyják, hogy nevelje meg a gyereket, aki pedig 

ugyanezt a tanártól várja, s így pedig csak az egymásra 

mutogatás megy. Diákként nem egy ilyenre láttam már élő 

példát, s sajnálatos, de nemhogy a büntetett szülei, de ma-

guk a büntettek sem foglalkoznak ezekkel a beírásokkal, 

legtöbbször egy könnyed kacajjal elintézik az egészet. 

Emellett ide tartozik az is, amikor a legrosszabb gyereket 

eltávolítják a közösségből, hiszen ezzel sem magát a prob-

lémát, hanem csak a tünetét oldják meg. Véleményem sze-

rint rendkívül rossz még a tanárok hozzáállása is ehhez a 

kérdéskörhöz, mert rengetegszer csak erősítik az áldozat-

ban az elnyomott érzést, és ezzel együtt növelik a zaklató 
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önbizalmát is. Továbbá rendszerszintű problémák is akad-

nak szép számmal, mert, ha tegyük fel, egy középiskolá-

ban zaklatásos eset történik, akkor nem mernek segítséget 

kérni, mivel az jelentős presztízsveszteséget okozna a tan-

intézménynek, és akár a vezető pozíciókat betöltők állá-

sába is kerülhetne. Rendszerszinten rossz még a KLIK 

egyik új szabályozása is, mely kimondja, hogy az osztály 

problémái csak és kizárólag az osztályfőnökök hatáskö-

rébe tartoznak, akiknek viszont a nagy leterheltség miatt a 

tanítás mellett nincs idejük meghallgatni a diákokat, vala-

mint a diákok is sokkal bizalmatlanabbak velük, mint eset-

leg egy iskolapszichológussal, hiszen az osztályfőnöktől 

bármikor visszakerülhet a nem kívánt információ akár az 

osztályba is. 

Szerencsére azonban én látok még reményt a fejlő-

désre, mivel ha vennénk a bátorságot és mernénk meríteni 

a külföldi, bevált példákból, akkor a problémák nagy része 

könnyedén orvosolható lenne. Ezen felül itt Magyarorszá-

gon is rengeteg új, hasznos kezdeményezés indult el a köz-

elmúltban. Ilyen például az UNICEF által kifejlesztett 

HelpAPP okostelefonos segélyhívó és tanácsadó alkalma-

zás, a Kék Vonal telefonos lelki segély szolgálat, melyet 

bármelyik diák bármikor felhívhat, és ahol mindig meg-

hallgatják a problémáikat és hasznos tanácsokkal is ellát-

ják őket. Ezenfelül szerintem hasznos lenne minden isko-

lának alkalmaznia legalább egy-egy képzett iskolapszi-

chológust, akinek megvannak a megfelelő módszerei az 

ilyesfajta problémák eredményes kezelésére, és a tanáro-

kat valamint a szülőket is segítségül hívva (hiszen ők is-

merik személyesen a növendékeket) vissza lehetne szorí-

tani, vagy akár teljesen meg is szüntetni a problémát. Ezen 
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felül, mint ahogy azt már említettem, én még szorgalmaz-

nám egy újabb országos felmérés mielőbbi elkészítését, 

hiszen 12 év alatt rengeteg romolhatott, illetve akár javul-

hatott is a helyzet, bár az utóbbira én személy szerint jóval 

kevesebb esélyt látok. Továbbá az iskoláknak minden ere-

jükkel törekedniük kéne arra, hogy egy olyan légkört ala-

kítsanak ki az intézményekben, ahol a tanárokon kívül már 

maguk a diákok sem fogadják el a zaklatást, és ők is fel-

lépnek ellene, és megpróbálják jobb belátásra bírni a tár-

saikat, hiszen ezzel az egész osztályközösségnek segítsé-

get nyújtanak. 

Így mindent összevetve tehát látható, hogy nem kis 

problémával nézünk jelenleg szembe, s a helyzet könnyen 

rengeteget romolhat akár már pár év alatt is. Ezért én tá-

mogatok minden olyan kutatást és felmérést, melynek 

célja az iskolai zaklatás jobb megértése, és ez által jobb 

megoldási lehetőségek keresése is. Hiszem, hogy a zakla-

tás nem tartozik hozzá a normális iskolai légkörhöz. Habár 

még nagyon hosszú út áll előttünk, én bízok abban, hogy 

a gyermekeim már egy olyan helyen tanulhatnak majd, 

ahol nem kell félniük attól, hogy megalázzák őket és el-

nyomás áldozatai lesznek! Ehhez azonban minden szülő, 

minden pedagógus és oktatásügyi dolgozó, és minden ta-

nuló közös összefogására van szükség, hogy együtt meg-

állíthassuk az iskolai zaklatást! 
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NÉMETH DOMINIKA  

Bacsák György Szakképző Iskola, Fonyód 

 

Közösségi szolgálat, mint az érettségi előfelté-

tele 

2016. január elsejétől kötelező érettségi előfeltétel az 50 

óra közösségi szolgálat minden diák számára. Az érettsé-

giző diákok hét területen vethetik be tudásukat, illetve sze-

rezhetnek tapasztalatot a való világban. Egészségügyi, 

szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, 

környezet- és természetvédelemi, polgári- és katasztrófa-

védelmi, közös sport és szabadidős tevékenység óvodás-

korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős embe-

rekkel. 

A gimnáziumok és szakközépiskolák tanulóinak 

első részben egy ismertető jellegű előadáson kell részt 

venni, melyen hallhatják a munkavégzés feltételeit, szabá-

lyait. A munkavégzés helye szerződés által van meghatá-

rozva.  

Véleményem szerint és tapasztalataim alapján a kö-

zösségi szolgálat egyrészt nyűg az érettségiző diáksereg 

nyakán, másrészt hatalmas élmény a mai fiatalok egy ré-

szének.  

Nyűgnek azért tekinthető, mert vannak diákok, akik 

iskola mellett dolgoznak, s nekik elég nagy problémát je-

lent a bejárást és munkavégzést összehangolni a fizetett ál-

lással, főleg ha a két helyszín távol esik egymástól. 
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Iskola mellett lakóhelytől függően nem mindenki-

nek adatik meg a 30 kilométeren belüli munkavégzés, gon-

dot jelenthet a kis falvakból való bejárás. Ami még nem 

kis probléma lehet, a távolságokat tekintve, hogyha a kívül 

eső településen élő diákok kapnak is munkát, melyben 

minden bejárási feltétel adott, több mint valószínű, hogy 

nem azon a területen tudják elhelyezni őket, ami nekik 

megfelelő lenne. Bizonyára mindenkinek van egy munka-

terület, amire azt mondaná, hogy nem szeretné csinálni, 

nem bírja csinálni, rossz nézni, látni, hallani, ami ott fo-

lyik… Nézzük csak sorban ezeket a lehetséges munkate-

rületeket. 

Egészségügy. Ezen a területen valószínűleg min-

denki egy kórházat, orvosi rendelőt, védőnői szolgálatot 

vagy egyéb betegekkel, vírusokkal, bacilusokkal teli he-

lyet képzel el, szerintem nem túl vonzó a mai fiatalság szá-

mára, sőt a legtöbb szülő számára sem, főleg ha ez köte-

lező. Belegondolva a 14 és 22 év közötti diákokat érinti a 

szolgálat, jobb esetben már 9. osztályban 14-15 évesen le-

dolgozzák a kötelező ötven órát. Nem gondolom és nem is 

tartom helyesnek, ha 14-15 éves gyerekek az iskola utáni 

szabadidejüket beteg emberek körül töltik egy kórházban 

vagy orvosi rendelőben. Ezáltal a világ és az élet negatív 

részét mutatják meg nekik. Azzal szembesülnek, hogy mi-

lyen beteg, elkeseredett emberek vannak, mennyi minden-

kinek van szüksége orvosra, ápolásra és segítségre vala-

mint elég korán ízelítőt kapnak a hosszú orvosnál való vá-

rakozásból és egyéb a magyar egészségügyre jellemző, jó-

részt negatív dolgokból. Másik nézőpont alapján viszont, 

jó tanulság lehet azoknak, akik erre a pályára készülnek 

továbbtanulni. 
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Szociális és jótékonysági munka. A jótékonysági 

munka az egyik legszebb és legnemesebb dolog a világon. 

Segíteni másokon mindig nagyszerű dolog. Ezen a téren 

pozitív dolgokkal találkozhatnak inkább a diákok, így si-

kerélményben lehet részük. Több, sőt szerencsére renge-

teg olyan szervezet található az országban, ahol ezen a te-

rületen a diákok úgy tudnak segíteni és jót tenni, hogy nem 

a legnegatívabb dolgokba vezetik be őket, hanem azt a 

részt látják, hogy igen, van olyan család, ember vagy kö-

zösség, akinek, vagy akiknek szükségük van segítségre és 

sikerélményt kaphat akár kiskorú, akár huszonéves az ál-

tal, ha segíthet ezen embereknek. Legyen az étel- vagy ru-

haosztás, karácsonyi vagy húsvéti ajándékozás megtanít-

ható a fiatalság számára, egyrészt, hogy hogyan és mivel 

lehet segíteni, másrészt, hogy mindenki becsülje meg azt, 

amije van, mert mindig akad valaki, akinek sokkal keve-

sebb jutott. 

Oktatási, kulturális és közösségi terület. Ez az a té-

makör, feladatkör melyet iskolán belül is meg lehet oldani. 

Ebbe a lehetőségbe beletartozik a korrepetálás. Zseniális 

lehetőség az iskolákon belüli korrepetálás. Ez előnyős 

mindkét fél szempontjából. A lemaradt diákok vagy azok, 

akiknek adott tantárgyból nehézségeik vannak, nem ide-

gen és drága magántanárokhoz kell forduljanak, hanem le-

hetőségük van pedagógusi felügyelet mellett diáktársaik 

segítségével felzárkózni. Az óraadóknak is hasznos, mint 

azt rég tudni „az ismétlés a tudás atyja” és megy az ötven 

óra is. Minden iskolában szerveznek sport programokat, 

versenyeket, műsorokat és ezekhez gyakran van szükség 

diákok segítségére is, ismét egyenlően jó az intézménynek 

és diáknak az együttműködés ezen esetekben. 
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Környezet és természetvédelem. Véleményem sze-

rint ez a legjobb lehetőség mindközül. Nincs ugyanis 

olyan település, ahol ne lenne egy önkormányzat által ve-

zetett közösség, akik a falut vagy várost tisztán tartják, 

szépítik, gondozzák. Legyenek azok közmunkások vagy 

önkormányzati dolgozók, ők a település legfontosabb ele-

mei. Gondoljunk csak bele, kik ültetik a virágokat lakhe-

lyünk szívébe, kik helyezik ki a karácsonyi égősort a par-

kokba, kik szedik össze a neveletlen kölykök után az eldo-

bott szemetet, kik seprik el a vastag levéltakarót a színes 

őszi utcáról? Mindegy, hogy az ember 14 vagy 22 éves a 

természet mindenkinek fontos és mindenkinek meg kell 

tanulni, hogy védje, vagy mivel szépítse azt. A lakóhelye 

pedig valamiképp mindenkinek fontos. Ami pedig a leg-

jobb, hogy a bejárás sem okozhat problémát senkinek. Ide 

tartozhat egy menhely vagy egyéb állatcentrum segítése, 

például kisállat gondozás. Ezt kiemelten fontosak találom, 

mert sok fiatal vágyik vagy tart házi kedvencet, úgy, hogy 

nem is tudja valójában egy állat milyen nagy felelősség. 

Polgári és katasztrófavédelmi terület. Ez az a terület, 

amit szerintem a nyár enged legjobban kihasználni, főleg 

a Balatoni fiatalságnak. Szükség van ugyanis bűnmegelő-

zőkre a strandon és polgárőrökre a településeken, de eze-

ket a munkákat sem bíznám 14-16 éves gyerekekre, akik 

nem biztos, hogy adott helyzetben úgy tudnak cselekedni, 

ahogy kellene, így könnyen veszélybe kerülhetnek. Időseb 

korosztálynak azonban megfelelő lehet. 

Közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, 

sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel. 

Ez területet nem tartom elfogadhatónak erre a célra. Egy-

részt az óvodákban azért dolgoznak óvodapedagógusok és 

kisgyermek gondozók, mert fontos, hogy egy kisgyermek 
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mit lát maga előtt példaként. Másrészt a sajátos nevelési 

igényű gyerekek nem bízhatóak egy szakképzetlen diákra, 

még akkor sem, ha szabadidőről van szó. Az idős emberek 

pedig inkább érett, tapasztalatokban már gazdagabb tár-

sakra, partnerekre szeretnek támaszkodni, olyasvalakire, 

aki nem tűnik el mellőlük az 50 óra elteltével, hanem 

ameddig lehet és kell társuk lesz egy délutáni beszélge-

tésre, teára vagy társasjátékra. 

A területek tehát nagyobb többségben nem jól van-

nak összeállítva szerintem, sokkal pontosabb meghatáro-

zásokra lenne szükség a munkavégzés lehetőségeit te-

kintve. Le kellene szűkíteni, hogy melyik korosztály mi-

lyen típusú tevékenységben vehet részt, mert bár be kell 

látni a fiatalság számára egy szélesebb látókört tud kiala-

kítani a közösségi szolgálat és segíthet a hovatartozást erő-

síteni is, mégis rengeteg negatív impulzust okozhat a diá-

koknak.  

Az ötven óra tehát véleményem szerint ideális idő-

tartam, teljesíthető is, de nem kellene feltételnek lennie ah-

hoz, hogy valaki érettségi bizonyítványt kapjon.  Aki akar 

segíteni, az segít ezen kívül is. Aki akar és eléggé nyitott, 

így is, úgy is segít. Aki pedig kész áldozatot hozni a kö-

zösségért, amiben él, megteszi feltétel nélkül is.  
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PÁL REBEKA 

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépis-

kola, Sopron 

 

A pályaválasztás mozgatórugói 

Sosem láttam az osztályban ilyen mértékű céltalanságot. 

28 osztálytársam arcáról a bizonytalanság, a reményvesz-

tettség tükröződik a pályaválasztás utolsó napjaiban. Senki 

nem tudja előre, hogy fog érettségizni, jól dönt-e a tovább-

tanulásról. Négy éve látom őket nap, mint nap, vegyes ér-

zelmekkel az arcukon, de a mostanihoz hasonlót még so-

sem tapasztaltam. Rengeteg kérdés hangzik el ezekben a 

napokban, amire én magam sem tudom a választ. A leg-

sürgetőbb, menjek-e továbbtanulni? Segélykiáltások min-

denkitől. Pro és kontra mindenfelől, összezavarodottság és 

kilátástalanság mindenhol. Félek. Hogy miért? Leírom. 

Nem is lenne kérdés, ha a szakmámnak lenne jövője, 

biztos munkahelyem, viszonylag jó fizetésem, egyetemre 

mennék. Vért izzadva, ha kell, de megszerezném a diplo-

mát. Kevés olyan szakma van jelenleg Magyarországon, 

amit szeretnék csinálni, amit értek, és amivel fel is venné-

nek munkahelyre. De lehet, hogy nincs jövője. Nőként 

nem szívesen megyek el falat burkolni, vagy éppen mű-

szaki egyetem padjait koptatni, és ennél még kevésbé me-

gyek el egy gyárba, ahol monoton munkát végeznék egész 

nap, egész héten, egész életemben. Ennél én kreatívabb és 

kitartóbb vagyok. Ezen túljutva, tegyük fel, hogy jelentke-

zem az egyetemre, bízom a legjobbakban, és szeretnék to-

vábbtanulni. 
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Újabb kérdés. Hova is jelentkezzek? Több egyetem 

nyílt napján is részt vettem, de az információk csekélyek, 

a tanárok mindig csak a legjobbat mondják az adott isko-

láról. Mi lesz, ha teljesen más lesz az egyetem, mint ahogy 

azon a napon láttam? Mi lesz, ha a kollégiumban az el-

mondottakkal ellentétben szörnyű feltételek lesznek a ta-

nuláshoz, a pihenéshez? Nem tudhatom előre. Szerencse-

kerék. Amit „pörgetek”, azt kapom. Bízom a legjobbak-

ban.  

A következő, talán a legmegválaszolhatatlanabb 

kérdés. Felvesznek? Jó tanuló vagyok, nem stréber, nem 

kitűnő, de logikusan gondolkozom és átküzdöm magam az 

akadályokon, mégsem vagyok biztos abban, hogy felvételt 

nyerek az egyetemre. Gazdasági szakra mennék tovább, 

ahol az informatika alap dolog, de mégsem az számít bele 

a felvételibe. Kérdem én, miért? Mára már túltettem ma-

gam ezen a kérdésen, hiszen biztosan oka van annak, hogy 

a történelem számít, amit sosem fogok használni, és nem 

a számítástechnikai jegyem.  

Államilag támogatottra felvesznek-e? Van-e 475 

pontom ehhez? Tudok-e négy darab a 100%-os közép-

szintű érettségit tenni, egy emelt szintű érettségit, és egy 

nyelvvizsgát, hogy felvegyenek az államilag támogatott 

képzésre? Nem. Nem vagyok kishitű, de nem érzem ma-

gamat Einsteinnek sem.  

Az államilag támogatott szakoknak is megvannak a 

maga hátrányai. Nem könnyű egy magas szintű vizsgát le-

tenni, főleg nem stresszes körülmények között. Ezekre a 

szakokra felvett diákokra bukás esetén az egész költség 

visszafizetése hárul. Ez szerintem magában akkora nyo-

más a diákon, ami önmagában is befolyásolja a vizsga ki-
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menetelét. Erről a kötelezettségről viszont sokan nem tud-

nak. Engem is az utolsó pillanatban tájékoztatott az egyik 

diáktársam. Nem informáltak róla sem a tanáraim, sem a 

felvételis magazinok. Lehet, hogy az első szemeszter na-

gyon jól sikerül, és a többi is, viszont az utolsón elbukom. 

Valamiért nem sikerül. Hirtelen elő kell kapnom annyi 

pénzt, amennyi a szak költsége volt az évek során. De ho-

gyan? A tanulásra koncentráltam, pénzszerzési lehetősé-

geim minimálisak voltak, és körülbelül egy millió forint-

nak megfelelő összeget nem tudtam volna összespórolni 

sehogyan sem. Engem valószínűleg amúgy sem vennének 

fel támogatott képzésre, így marad az önköltséges szak, de 

sok diáktársamnak óriási gondot jelent ez. 

Újabb kérdések. Lesz-e olyan nyári munkám, ahol a 

félévi tandíjat, jelen esetben megközelítőleg kétszázezer 

forintot össze tudok spórolni. Magyarországon jelenleg 

egyáltalán van-e olyan munka, ahol ez lehetséges kemény 

két hónap alatt? Egy felnőttnek is nehezen, nemhogy egy 

frissen leérettségizett diáknak, nulla tapasztalattal. Ugor-

junk át, és tegyük fel, hogy sikerül megszerezni a tandíjat, 

felvesznek az egyetemre. Kezdődik a tanulás. Rengeteg 

történetet hallottam, nemcsak diáktársaimtól, hanem sze-

mélyesen a tanáraimtól is, hogy az egyetemen a szakdol-

gozatokat a tanár nem javította ki, csak szerencse kérdése 

volt, hogy feldobás alapján a dolgozat az asztalra esett és 

átment a vizsgán, vagy leesett a földre és kezdhette újra a 

diák a tanulást. Nem egy ilyen esetről hallottam, de mindig 

a tanárnak van igaza. Mi lesz, ha én is így járok? Mi lesz, 

ha pont a földön fog heverni a dolgozatom? Megválaszol-

hatatlan kérdés, így a felvételire jelentkezés hetében.  

Nem tudom, hogy várhatják el a diákoktól, hogy egy 

nyílt nap alapján formáljanak képet az egyetemről. Nem 
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látunk bele a tanításba, a tanárok módszereibe, esetleg a 

diákság mindennapjaiba. Egy teljesen eltérő világot mu-

tatnak meg nekünk. Előveszik az év egyik legjobb előadá-

sát és azt mutatják be, hogy elnyerje a tetszésünket, jöjjünk 

az egyetemre. Szuper, tetszik az egész, de ha az ember job-

ban belegondol, rájön, nem ilyen egy normál nap az isko-

lában. Nem lesz ilyen a megközelítőleg három vagy négy 

év alatt egy tanítási nap sem. Teljes tévedésben élünk. Az 

sem jó, ha az adott szakokról tartanak információs órát, és 

a végigült hatvan perc után tanácstalanabb vagy, mint az 

előadás előtt. Én így jártam. A szak nagyon érdekelt, de az 

előadás unalmas és kacifántos volt. Mindent összekevert 

mindennel az előadó, a kétszáz nézőből úgy száz-százöt-

ven ember biztosan álomra hajtotta a fejét. Lehet, hogy 

ilyen igazából az egyetem, megmutatta a valódi arcát. Ez 

csak akkor derül ki, ha oda vesznek fel.  

Ha felvesznek, sikerül elvégeznem az egyetemet, 

hova helyezkedem el? Mindenhol tapasztalat kell, és nem 

elég csak a féléves gyakorlat. Gyakorlat orientált képzés 

pedig csak kevés szakból indul. Véleményem szerint a 

gyakorlat jóval többet ér a mai világban, mint egy papír. 

Inkább legyen egy rendes, dolgos ember, aki érti, amit csi-

nál és szereti is, mint tíz „papírral” rendelkező, de a való 

élethez tudatlan ember. Ha rajtam múlna, minden képzés-

ben már az első évtől indítanék duális képzést, és a diák 

választaná, hogy neki ez kell-e, vagy sem. Plusz teher az 

amúgy is nehéz egyetem mellett, de megéri. Ha szorgos 

vagy a gyakorlati helyeden és elszánt, biztosan lesz helyed 

ott a diploma megszerzése után is. Mindenki szívesebben 

megy egy ismert helyre, ismert emberekkel, mint egy új, 

idegen környezetbe. Már csak egy nagy kérdésem maradt.  
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Mitől is lenne könnyebb nekünk a pályaválasztás? 

Bonyolult kérdés, rengeteg ötlettel és megvalósításra váró 

feladattal. 

Ha visszamehetnék az időben, már két-három évvel 

ezelőtt elkezdtem volna olvasni a továbbtanulásról, lehe-

tőségekről és kötelezettségekről, de mindenki csak az 

utolsó évben foglalkozott vele. Így sikerült lecsúsznom 

egy olyan szakról, ami érdekel, szeretem és még viszony-

lag biztos állást is adna. Ez az újságírás. Emelt irodalom 

kellene hozzá, továbbá minimum két év tanulás is. Utolsó 

évben ezt már lehetetlenség volt bepótolni. Erre senki nem 

figyelmeztetett. Mindenképpen megváltoztatnám azt a 

rendszert, hogy az utolsó hónapokban kezdenek el foglal-

kozni ezekkel a tanárok, az emberek, diákok többsége. 

Felhívnám mindenkinek a figyelmét a mielőbbi kutako-

dásra, és információgyűjtésre.  

Egyértelműen könnyebb lenne a választás, ha konk-

rét információkat kapnánk, de senki nem mondja azt ne-

künk, hogy véletlenül se gyere ide erre az egyetemre, mert 

nehéz, esetleg nem jó a képzés. Mindenki ködösít. 

Szinte nem is kérdés, hogy biztos munkahellyel lel-

kesebben keresgélne az ember szakmák és lehetőségek 

után. Nyugodtabb lenne. Furcsa ezt így kifejezni, de való-

jában a nyugodtság az, ami a mozgatórugója az egésznek 

és a tisztánlátás. Ne kelljen azon izgulni, hogy majd el tu-

dom-e tartani a családomat, tudok-e rendes házat, autót 

venni, esetleg szórakozni eljutok-e majd a fizetésemből. 

Jó lesz-e a munkahelyem, ezzel a szakmával, vagy ami 

még fontosabb, lesz-e munkahelyem ezzel a szakmával? 

Diplomával rendelkező emberként többet fogok-e keresni, 

mint egy szakmunkás ember, aki három, négy évet tanult 

és azóta dolgozik, pénzkereső, míg én körülbelül nyolc 
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évig koptattam az iskolapadot, a nyári keresetem a tanu-

lásra ment rá, és ezek után kevesebbet kapok-e a munká-

mért? Szerencsém lesz-e a munkámmal kapcsolatban? 

Igen, szerencse. Ehhez már sajnos inkább szerencse kell, 

mint tudás. Persze a tudás sem elhanyagolható, de szeren-

cse nélkül a tudás semmit sem ér. 

Jobban megéri-e egy inkább gyakorlaton alapuló 

OKJ-s képzés, vagy egy elméleten alapuló diploma? Nem 

tudom, és senki nem tudott erre választ adni. Miért nem? 

Nem kellene tájékoztatni minket, hogy a lehető legjobban 

döntsünk, kihozzuk magunkból a maximumot és a társa-

dalom javát szolgáljuk ezzel? Szerintem igen. 

Tanácstalan vagyok, és már csak két napom maradt. 

Végtelennek tűnő két nap, mikor egyik pillanatban már tu-

dom, mit akarok, a másik percben ezt felülírom és marad 

a kilátástalanság.  

Talán jól döntök, talán ez lesz életem legjobb négy 

éve, és megalapozom vele a jövőmet. Ebben reményke-

dem, mint minden diáktársam. A jövőben. Hogy mi fog 

történni? Senki nem tudja, de majd tíz-húsz év múlva vá-

laszolok erre a kérdésre is.  
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PALOTÁS ZSUZSANNA 

XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnázium, Budapest 

 

A papír valódi értéke: a diploma előtt megsze-

rezett tudás használhatósága a munkaerőpiac 

világában 

„Számos területen fennmaradó diplomás szakemberhiány, 

a friss végzettekkel szembeni fenntartások, és hiányos vál-

lalati tervezés, amik jellemzik a magyar munkaerőpia-

cot.”- derült ki a HVG HR Center friss kutatásából. Az 

országszerte közel 500 vállalat írásbeli megnyilatkozásá-

ból az is kiderült, hogy a legtöbb munkaadó a friss diplo-

mások munkatapasztalatát hiányolja. A munkavállalók 

felé támasztott elvárások, nagyrészt készségi követelmé-

nyek, amelyek egy szakmai gyakorlat alatt elsajátíthatóak. 

Ide sorolhatjuk a minőségi munkára való törekvést, az ön-

álló munkavégzésre, illetve csapatban dolgozásra való ké-

pességet, a precizitást, a felelősségvállalást, a lényeglátást, 

a kommunikációs képességeket és a lojalitást. Olyan dol-

gok ezek, amelyek talán nem ivódnak bele az emberbe egy 

pár hónapos kötelező szakmai gyakorlat alatt. Tehát közel 

sem elég – az ugyan szintén megkövetelt – megfelelő 

szakmai háttértudás, illetve az adottságok. Minden egyes 

cég különbözik és a munkakeresőknek hozzá kell igazíta-

niuk a hozzáállásukat a változatos arculatokhoz, működé-

sekhez és előírásokhoz. Talán ez a legnehezebb része az 

egész folyamatnak, napról napra újfajta környezetben, 

mégis ugyanazzal az elhivatottsággal és ambícióval menni 
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állásinterjúra. Tehát én még hozzávenném a rugalmassá-

got is a fontos kvalitások közé.  

Szemben a kutatások, véleményfelmérések, fókusz-

csoportos statisztikák eredményeivel – amik egyértelműen 

a gyakorlatorientált oktatásra való igényt fogalmazzák 

meg – mégsem tapasztalható gyökeres változás. Az okta-

tási rendszer szerencsére egyre inkább megadja a diákok-

nak a lehetőséget, hogy gyakorlati tudást szerezzenek a 

duális képzés segítségével. Lényege, hogy az egyetemi ta-

nulmányokkal párhuzamosan a hallgatók egy cég alkalma-

zottjává válhatnak, ott pedig kitanulhatják a szakma forté-

lyait, kapcsolatokat építhetnek és felelősségteljes dolgozó 

ember válhat belőlük. Ez azonban egy kétélű fegyver, 

ugyanis a rengeteg pozitív hozama akkora biztonságérze-

tet kölcsönözhet az egyetemistának, hogy a diploma meg-

szerzését egyre inkább elhanyagolja. Esetleg értékítélete is 

megváltozik, végül csak úgy ott marad a munkaerőpiacon, 

felsőfokú végzettség nélkül. Statisztikák is kimutatták, 

hogy a hallgatók nagy százalékban maradnak annál a cég-

nél, ahova felvették őket a duális képzés keretében. Arról 

már kevésbé esik szó, hogy vajon ezek közül hányan ren-

delkeznek diplomával. Mivel ha esetleg máshol szeretné-

nek dolgozni, szükségük lesz a diplomára, hiszen egy is-

meretlen helyen azokat részesítik előnyben, akik rendel-

keznek azokkal a bizonyos papírokkal. A diplomásoknál 

jobban pedig csak a gyakorlattal rendelkező diplomásokat 

kedvelik.  

Ez a fajta oktatási forma azonban nem minden egye-

temen és közel sem minden szakon érhető el. Érinti a mű-

szaki, informatikai mérnököket, a természettudományos, 

esetleg egészségtudományi területeken tanulókat. A prob-

lémája marad tehát a társadalomtudományi és agrárszakos 
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hallgatóknak. Ezért lenne fontos az órák egy részét teljes 

mértékben gyakorlatiassá tenni, projekteket, kutatásokat, 

vizsgálatokat csapatosan végezni. Ezenfelül a felsőokta-

tási intézményeknek szorgalmaznia, segíteni és motiválnia 

kellene a diákokat a gyakornokoskodásban is. Ez persze 

számos helyen megtörténik, azonban véleményem szerint 

mindenhol evidens kellene, hogy legyen. 

Alapvető változás kellene, hogy bekövetkezzen a di-

ákok gondolkodásmódjában is. Sokaknak ugyanis nem áll 

rá elég hamar az eszük a jövőjük rendezésére. Úgy, ahogy 

gimnáziumban az utolsó pillanatban kezdtek el tájéko-

zódni a felvételiről és a továbbtanulási lehetőségekről, úgy 

halogatják a karrier-kérdést az egyetem utolsó évére. Ta-

lán ellustult a társadalom, talán nem eléggé motiváló a 

környezet, azonban ebben mindenféleképpen 180 fokos 

fordulatnak kell bekövetkeznie. Valójában erről általános-

ságban nem lehet beszélni, mert nem csak ilyen esetek for-

dulnak elő. Mindenkinek megvan a saját története és igen, 

van, aki szerencsés, de van, aki nem. 

„Az ember feltérképezi az erőviszonyokat és egy év 

kell, hogy tisztán lássa, hogy mik az előrelépési lehetősé-

gek, mik azok a pontok, amiket meg lehet ragadni.”- nyi-

latkozta a Diplomás Pályakövető Rendszer 2008-as fó-

kuszcsoportos felmérésében egy hallgató. Véleményét pe-

dig rengetegen osztják és tartják reálisnak. Ez pedig nem 

jelent mást, mint hogy kilépve az egyetem kapuján, ke-

zünkben a friss diplomával még egészen távol vagyunk at-

tól, hogy megteremtsük magunknak a munkahelyi bizton-

ságot, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol vélhetően éve-

ken át tudunk helytállni, nem csupán pár hónapos áthidaló 

lehetőségként tekinteni rá. Ahhoz pedig, hogy megtaláljuk 
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a megfelelő állást, előbb meg kell teremteni a választás le-

hetőségét. Ehhez pedig elengedetlen, hogy valamilyen 

mértékű kapcsolati tőkével rendelkezzünk. Ezért is lénye-

ges az oktatás hogyanja. A hallgatók ugyanis akármilyen 

adottságokkal kerültek be az adott intézménybe, fontos, 

hogy az évek alatt elég magabiztossá, éretté és legfőképp 

nyitottá váljanak új kapcsolatok kialakítására, hiszen bár-

merre folytatják is az életüket mindig hasznukra fognak 

válni azok a telefonszámok, amikhez az egyetemi évek 

alatt hozzájutottak, és amik olyan emberekhez tartoznak, 

akikhez bármikor fordulhatnak segítségért vagy tanácsért. 

„Nekem is az a személyes tapasztalatom, meg amit 

magam körül látok, hogy azt nézik, mit tud az ember, nem 

pedig azt, vagy kevésbé azt, hogy hol végzett.” - állítja egy 

másik részvevője a felmérésnek. Ennek kapcsán felmerül 

a kérdés egy másik lényegi pontja. Sokan – többnyire siet-

ségből, tájékozatlanságból – olyan egyetemre mennek, 

amiről sokat hallottak, és ami elől szerepel a ranglistákon, 

tehát az elit egyetemekre. Ezzel alapvetően semmi gond 

nincsen, amíg az illető mérlegelés után dönt úgy, hogy va-

lóban azt és olyan módon szeretné tanulni, ahogy azt az 

adott intézmény felajánlja. Én úgy gondolom, hogy nem 

szabad beleesni abba a hibába, hogy csak a diploma presz-

tízsének a motivációja miatt választunk egy adott egyete-

met. 

A mai világban az egyetlen, ami állandó az a válto-

zás, ezért az embernek meg kell tanulnia elsősorban alkal-

mazkodni. Ez pedig nem csak a munkaerő-piaci lehetősé-

gekre vonatkozik, hanem a felsőoktatási képzés megvá-

lasztására is. Attól függően, hogy az adott területen milyen 
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készségek várhatóak el, tudni kell lemondani egy jelentő-

ségteljesebb intézményről, tapasztalatok és megfelelő mi-

nőség és módszer javára.  
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SZALAI BIANKA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

A zaklatás megjelenési formái a középiskolák-

ban 

Ha azt panaszolja egy jóravaló diák, hogy piszkálják az 

iskolában, „Óóóh ugyan, csak túlreagálod!” vagy „Te is 

hibás vagy benne!” – ezek a sztereotip gyors és kioktató 

válaszok rá! Szegény diáknak ez az „együttérzés” sem esik 

jól, bár kevésbé lélekromboló, mint amit a mindennapjai-

ban átél a kegyetlen zaklatói által.  

Szerintem joggal lehet az ilyen személyeket zakla-

tóknak nevezni (általában többen vannak, így bandában 

erősebbnek, vagányabbnak érzik magukat), mert ugyan 

nem követik feltétlenül – bár erre is akad példa elég - a 

megalázásra kiszemelt áldozatukat az utcán, de keresik az 

alkalmat, hogy folyamatosan beszólhassanak kiszemelt-

jüknek, és verbálisan vagy akár fizikálisan bántalmazhas-

sák, mert ez nekik valami megmagyarázhatatlan okból ki-

folyólag örömet okoz.  

Azok a menőző diákok, akik abban lelik szórakozá-

sukat, hogy kiszolgáltatott diáktársukat bármilyen módon 

bántsák, azok valamilyen módon fölényt akarnak gyako-

rolni társaik felett, és ezt a maguk eszközeivel; agresszió-

val, testi erővel, ordibálással, lelki fenyegetéssel tudják el-

érni! Én ezt a fajta magatartást mélységesen elítélem. Ha-

tározott meggyőződésem, hogy mindenki egy szinten van, 
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csak mindenki más, de nem tehetünk diák és diák között 

különbséget.  

Az, hogy egy fiú megüt egy lányt, az a mai világban 

is elfogadhatatlan és megmagyarázhatatlan, remélem, má-

sok is egyetértenek velem! De egyáltalán nem bánthatja 

senki egyetlen embertársát sem! És itt nem csak a tettle-

gességről beszélünk! Van, hogy egy ártatlannak tűnő mon-

dattal az egyik fél a másikat nagyon megbántja, és elrontja 

vele a napját, napjait, heteit vagy akár a hónapjait. A sza-

vak, melyek sértést közvetítenek, sok formában megjelen-

nek az életben. Elég csak annyit mondani: „Milyen rosszul 

áll a hajad!” vagy „Hogy nézel ki, jajjj de ronda vagy!”. 

Ezek nem is minden esetben igaz jelzők, de ha mégis, nem 

hiszem, hogy ilyen módon kell kifejezésre juttatni. Vagy a 

másik diák súlyával vagy magasságával vagdalózik az il-

lető, és neki kellene magába néznie, mert nem biztos, hogy 

ő is olyan tökéletes, mint ahogy elhiszi önmagáról.  

A nagyképűség lehet ezeknek az átgondolatlan kije-

lentéseknek az oka, vagy az, hogy fel akar tűnni? Keveset 

foglalkoznak vele? Kevés ember szereti, és sok az ellen-

sége? Nem gondol bele, hogy mindennek a legnagyobb 

részben ő az oka? Nézzen önmagába az ilyen ember, a 

kedvességével tűnjön ki, és ne azzal, hogy a nála kisebb, 

szerényebb embereket bántalmazza! Neki mindennapi do-

log az, hogy folyamatosan beszólogat társainak, de ez na-

gyon nagy baj, ennek nem így kellene lennie! Vannak 

olyan meggondolatlan lépések, amikor előveszik a telefont 

és fotózgatnak vele olyanokat, akik nem is figyelnek oda. 

Valószínű, hogy nem a legjobb kép készül az illetőről. 

Nem elég, hogy megtartják a képet, de még másnak is 

megmutatják, rosszabb esetben kirakják egy nyilvános ol-

dalra. Láttam az Instagramon, hogy egy kicsit duci fiúról 
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olyan képet raktak ki, hogy nem volt rajta se póló, se nad-

rág. A kisfiú épp öltözött. Remélem, mindenki érti a kisfi-

úban milyen érzések keringhettek, ahogy meglátta az ol-

dalon ezt a képet! 

Nagyon szomorú ilyen és ehhez hasonló esetekben 

az a tény, hogy a zaklatásnak kitett diák nem mer szólni 

senkinek, nem mer segítséget kérni senkitől, mert úgy 

gondolja, hogy senki nem foglalkozik vele, senki nem ért-

heti meg őt. Helyette a csendes és bánatos magányába zár-

kózik, elmenekül a világ elől, s a problémájával teljesen 

egyedül marad, őrlődik, gyötrődik.  

Pedig jó, ha tudjuk, mindenkinek a szűkebb és tá-

gabb környezetében vannak olyan emberek, akik meghall-

gatnák, és ahol tudnának, segítenének is, csak ezekre az 

emberekre rá kell bukkanni, mert esetleg elrejtik ezt az ol-

dalukat. Természetesen a szakemberek felkeresésétől sem 

szabad ódzkodni! Szeretném, ha felnyílna azoknak a 

szeme, akiket bántanak, hogy van kiút, van megoldás és 

van segítség, csak el kell tudni fogadni és élni kell vele!  

És jó lenne, ha a zaklató is ráébredne valamilyen ins-

piráció hatására, ha olyat tesz, ami másoknak valamiféle 

bántalmat okoz, az semmiképpen sem előremutató, még 

az ő életét sem fogja jobbá tenni, akkor sem, ha egy múló 

pillanat erejéig úgy is tűnik, hogy jó kis mulatság volt. És 

igazán át kellene gondolni, hogy miért teszi azt, ami való-

jában nem helyes, és egyáltalán nem szükséges. Neki is 

meg kell tudni beszélni valakivel, akiben megbízik, hogy 

mi váltotta ki belőle ezt az agressziót, miért viselkedik így, 

hogyan lehet ezen a rossz viselkedésen változtatni. 

Az iskolai zaklatás és agresszió bármilyen formája 

elítélendő, olyan cselekedet, amely során véleményem 
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szerint így vagy úgy, de mindenki sérül, s a következmé-

nyek minden fél számára beláthatatlanok. 
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SZOTÁK BÁLINT 

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Győr 

 

Az Internet: Áldás vagy átok? 

„Az Internet az első dolog, amit az ember épített, s amit 

mégsem ért. Ez a valaha volt legnagyobb kísérlet az 

anarchiára.” 

Eric Emerson Schmidt  

Az Internet a modern világban a mindennapi élet részévé 

vált, alig több mint 50 éves létrehozása óta. Szórakozás-

hoz, munkához vagy éppen tanuláshoz is segítségül hív-

ható a világháló. 

Naprakész és friss információk beszerzéséhez a ke-

reső szolgáltatásokat igénybe véve rendkívül gyorsan, má-

sodpercek alatt szinte bármiről lehetséges informálódni, 

vagy kapcsolatba lépni az interneten ismerősökkel. 

A XX. században már jelentősen felgyorsította az 

irodai munkát, a számítógépeken egyszerűbb volt a papír-

munka. A hálózatokat, köztük az Internetet használva 

megkönnyítette a hivatali ügyek intézését.  

„A globális számítógépes hálózat kialakulása olyan 

áttörésekhez, felfedezésekhez hasonlít, mint pl. az ipari 

forradalom vagy az atombomba megalkotása. Az emberi 

élet már nem lehet olyan, mint korábban.” Az Internet egy 

globális világméretű hálózat, amely kisebb számítógép-

hálózatokat foglal magába, és így felhasználók milliárdjait 

köti össze az egész világon. Az Internet számítógépek ösz-

szeköttetésével (hálózatba kapcsolásával) jött létre, hogy 
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az egymástól akár teljesen eltérő hálózatok kommunikálni 

tudjanak egymással.  

Hogyan jött létre és miért az Internet? Az internet 

„ősének” tekinthető hálózat az 1950-es és 1960-as évek 

között jött létre az Amerikai Egyesült Államokban. 

Dwight D. Eisenhower az USA akkori elnöke egy olyan 

hálózatot szeretett volna létrehozni, amely képes akár egy 

atomtámadást is kibírni. Ez valós fenyegetettség volt ak-

koriban, a hidegháborús helyzet miatt. Az első kísérletjel-

legű hálózatot az APRANET-et 1960-ban indították el, 

egy telefonvonalon teszt jelleggel. Az eredeti cél egy ka-

tonai hálózat létrehozása volt. Később erre a hálózatra rá-

kapcsoltak több különböző hálózatot (MILNET, 

SATNET, WIDEBAND stb.), például kutatóintézetek, ka-

tonai központok vagy oktatási intézmények hálózatát. Így 

végül létrejött egy világméretű hálózat, amelynek az Inter-

net (az angol internetwork szóból ered, „hálózatok háló-

zata”-ként fordítható) nevet adták.  

Az Internethez való kapcsolódásnak kétféle módja 

létezik:  

 vezeték nélküli (műholdas) kapcsolat 

 hagyományos vezetékes kapcsolat 

Európát és az amerikai kontinenst egy óriási üvegszálás 

kábel köti össze az óceán alatt (ez az úgynevezett 

Submarine cable). 

Az Internet elterjedésének megszámlálhatatlan elő-

nye van, emellett fontos azonban megemlíteni, hogy nega-

tív hatásokkal is rendelkezik. Az Interneten való böngé-

szés közben lényeges dolog, hogy oda kell figyelni, mit 

osztunk meg, hová regisztrálunk, vagy milyen fájlokat töl-

tünk le. 



209 
 

Kellő figyelem nélkül a virtuális bűnözés csapdájába 

is könnyen bele lehet kerülni. Ellophatják személyazonos-

ságunkat, különböző kártevő szoftvereket juttathatnak 

számítógépünkre, levásárolhatják számlánkon lévő meg-

takarításunkat, vagy – főként fiatalabbaknál jellemző – 

anonim ismerkedés közben egy nem általunk elképzelt 

személy, nem az, mint akinek mondja magát hív el minket 

találkozóra, amely akár életveszélyes következményekkel 

is járhat. 

Kiemelkedően fontos az Internet tudatos használata. 

A mindennapos rendszeres használat akár Internet-függő-

séghez is vezethet. Ez egy nagyon gyakori probléma, ami-

vel az emberek többsége nem foglalkozik, nem tekintik 

valóságos kényszerbetegségnek. Az információhiánytól 

való függés kialakulhat akár a munka közben, az elenged-

hetetlen Internet használattól, vagy, mint szórakozás for-

dulhat át kényszercselekvéssé. 

Számítógépet vagy más internethez kapcsolódni 

tudó eszközt használók körében ismerős és vagy tapasztalt 

fogalom a vírus, és nem, mint betegség gondolnak rá. Mi-

ért és hogyan hoztak létre kártevő szoftvereket? A ’70-es 

években, amikor a szoftver és számítástechnikai ipar fel-

lendült megjelentek az illegális programmásolással foglal-

kozók. A gyártók úgy próbáltak ez ellen tenni, hogy a 

szoftverekbe belekódoltak egy másolásvédelmi részt, 

amely másolás esetén akcióba lépett. A cél a másolt prog-

ram megkárosítása, használhatatlanná tétele volt, azonban 

gyakran előfordult, hogy a számítógép állományának 

többi részét is megkárosították büntetésül. Sokáig nem 

maradhatott törvényes ez a módszer, mivel törvénysértésre 

jogellenes módszerekkel válaszolni nem etikus, illetve 
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előfordult, hogy egy hiba esetén a jogos felhasználó is ká-

rokat szenvedett el. A hadiiparban régóta használják a ví-

rusokat. Az ellenséges számítógép tönkretételéhez vagy 

információszerzéshez, illetve a saját – általában felderítő 

eszköz adatainak törléséhez, ha az ellenséges kezekbe ke-

rülne. A vírusoknak számtalan fajtája és csoportosítása lé-

tezik. Pl.: férgek (leterhelik a memóriát és a sávszélessé-

get), trójai (hasznos programnak álcázza magát majd ké-

sőbb végzetes károkat okoz), makro (dokumentumokhoz 

épül be, megnyitáskor fut le a káros kód; főként e-mailek-

ben terjed a csatolt fájlokkal). Fontos a megfelelő antivirus 

(vírusirtó) program használata, amellyel védekezni lehet. 

Ezenkívül érdemes csak biztonságos weboldalakat és tar-

talmakat megnyitni eszközeinken. A hackerek általános 

célpontjai a nyomtatók, routerek és okos tévék. Ezek a leg-

könnyebben sebezhető eszközök. 2010-ben az Amerikai 

Kereskedelmi Kamara ázsiai szekciójának számítógépeit 

egy ázsiai hacker csoport támadta meg. Olyan mértékű be-

hatolás és vírusfertőzés történt, hogy a megtámadott szá-

mítógépeket fizikálisan kellett elpusztítani, hogy ne okoz-

zanak további károkat. Azonban így sem sikerült megol-

dani a problémát. A termosztát üzeneteket küldött a Távol-

Keletre vagy a nyomtatók bizonyos idő eltelte után kínai 

karaktereket kezdtek nyomtatni. Az világhálóhoz kapcso-

lódni képes eszközök, ezek az ún. IoT kategóriába sorolt 

eszközök („Internet of Things” vagyis a „dolgok inter-

nete”. Pl.: háztartási kis és nagygépek, testen hordott esz-

közök, csecsemőfigyelők, hálózati eszközök stb.) megje-

lenésével színre léptek az ún. többplatformos vírusok. Az 

ilyen típusú kártevők képesek az eszközöket átfertőzni, pl. 

egy fertőzött okostelefon USB kábellel való csatlakozása 
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után a számítógép is megfertőződhet. Léteznek olyan kár-

tevők is, melyek több operációs rendszeren is képesek mű-

ködni (Windows, Mac, Linux, Android, iOS, stb.) A leg-

újabb „trend” a hackerek körében az ún. ramsomware 

(zsaroló) vírusok terjesztése. Ezek a kártevők lezárják, kó-

dolják az adatokat és egy bizonyos összeg átutalása után 

visszakaphatnánk adatainkat, de erre igen kevés az esély. 

Nem érdemes kifizetni az általában több száz dollár „vált-

ságdíjat” eszközeinkért. Sőt, ha mégis valaki fizetne, akár 

előfordulhat az is, ha online bankfelületre navigál a vírus, 

az összes megtakarítást, számlán lévő összeget is elrabol-

ják a támadók „bónuszként”. Fontos meggyőződni online 

bankhasználatkor, hogy biztosan a bank hivatalos oldalát 

használjuk-e. Illetve bevezették az ún. kétlépcsős belépést 

is. Az online felületen akkor lehet csak tevékenységet vé-

gezni, ha a mobiltelefonra sms-ben kapott kódot helyesen 

beírják az oldalon és így jóváhagyjuk a tranzakciót. Így ha 

le szeretnének nullázni egy számlát szükséges a tulajdonos 

telefonjának fizikális elrablása, vagy feltörése is. A leg-

újabban fejlesztett vírus humán módon is terjeszthető. Dr. 

Mark Gasson a readingi egyetem kutatója a bőre alá ülte-

tett egy RFID chippet. (Egy apró tárgy, amely objektu-

mokba építhető be. Az objektum lehet pl. egy árucikk, al-

katrész vagy élőlény is. Chipérzékelők bizonyos távolsá-

gába érve az érzékelővel a chip kommunikációt kezdemé-

nyez, vagyis adattovábbítást. Gyakorlatban a beléptető 

kártyákat hivatott leváltani.) Az érzékelő rendszer szoft-

vere nem tartalmazott védelmet, így az adattovábbítás so-

rán egyszerűen lemásolta a vírusos chip tartalmát és to-

vábbi chippeket fertőzött meg, amelyek a hatótávolságán 

belülre kerültek. Ez a technológia veszélyes lehet az ehhez 
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hasonló technológiájú eszközre (pacemaker, mechanikus 

szív) erre hívta fel a figyelmet a kísérlet. 

Az Egyesült Államokban a hivatalos ügyeket még 

mindig floppy lemezeken keresztül dokumentálják. Az ál-

lami nyomda csak hajlékonylemezen fogad adatokat, a ve-

zetői döntéseket és jogszabályokat is floppy lemezen tá-

rolják. Az adatok másolása után a lemezeket futárok viszik 

át az egyik helyről a másikba. Így lényegesen leszűkítik a 

hackertámadás lehetőségét, mivel nem kapcsolják háló-

zatba és Internethez az eszközöket vagy berendezéseket 

(pl. nukleáris fegyverindító központok). Azonban a flop-

pyk csak 2,8 MB-nyi adatot tudnak tárolni maximum 

(amely elegendő pont egy szöveges dokumentum vagy 

gyengébb minőségű hanganyag tárolására). A floppy le-

mezeket a 2000-es évek végére szinte teljesen kiszorítot-

ták az optikai és flash meghajtók megjelenése a számítás-

technikából. 

Fontos átgondolni mikor és mit szeretnénk közzé-

tenni az interneten, mivel ezek örökre törölhetetlenné vál-

nak a megosztás után. Bizonyos weboldalak kifejezetten a 

feltöltött adatok archiválásával foglalkoznak, amelyek bi-

zonyos időnként mentéseket készítenek szinte minden tar-

talomról az interneten. Ezekhez bárki hozzáférhet, és bá-

nyászhat az adataink között. Hasonló módszer az ún. pro-

filozás, amely során személyeket lehetséges keresni min-

denki számára elérhető oldalakon (pl.: piple.com, főként 

az USA-ban elterjedt kereső, Európában és Magyarorszá-

gon még várat az áttörése). Az oldal összegyűjti az adato-

kat, felhasználóneveket, bírósági papírokat, egyetemi dol-

gozatokat, profilképeket vagy fotókat közösségi oldalak 

segítségével. 
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Potenciális veszélyt jelenthet számos adathalász 

szoftver az Interneten. Az ún. keylogger („jelszólopó”, 

olyan program, amely jelszavainkat, adatainkat küldi el a 

szoftver terjesztőjének) ingyenesen is elérhető és letölt-

hető, illetve használati útmutatók is elérhetőek hozzá, pl. 

hogyan lehet elrejteni a keylogger-t egy képnek álcázva és 

elküldeni az áldozatnak, akinek az aktiváláshoz mindössze 

elegendő egy e-mail megnyitása. 

Nem visszakövethetően lebonyolítani egy hackertá-

madást nem ilyen egyszerű. Sokkal komplikáltabb műve-

let. A hackereknek sem árt vigyázni, mivel már előfordult, 

hogy a Magyarország által is használt kémprogamok fej-

lesztőjének rendszerét is feltörték, és rengetek adatot tet-

tek közzé az Interneten, több tucat ország kiberkatonai tit-

kos anyagaiból.  

Az internet negatív hatásai mellett ugyanennyi hasz-

nos funkciója is megemlíthető. Amennyiben információra 

van szükségünk egy bizonyos témában, ami akár lehet hét-

köznapi vagy munkahelyi is, a korábbi módokhoz képest 

rendkívül gyorsan és egyszerűbben juthatunk hozzá a min-

ket érdeklő dolgokhoz. Gyorsabb egy könyvet megkeresni 

és kikeresni a benne lévő adatokat, mintha megvásárol-

nánk, illetve költséghatékonyabb és időt spórolhatunk meg 

vele. Szinte bármilyen információ naprakész és elérhető a 

világhálón keresztül, legyen az az aktuális időjárás, valuta 

árfolyamok, mikor vetítik a következő részt a sorozatunk-

ból vagy éppen egy érdekes recept leírása. 

Távoli ismerősökkel könnyedén és ingyen tarható 

napi szinten a kapcsolat a világ bármely pontjáról, szöve-

ges vagy akár videó-üzenetek segítségével. 



214 
 

Könnyedén intézhetőek el a hivatali ügyek, mobilte-

lefon és bankkártya segítségével csekkek fizethetők be ott-

honról, vagy kereshetők szakemberek egy munka elvégzé-

séhez.  

Az internetes vásárlás a legtöbb esetben jóval ol-

csóbb, könnyebb és gyorsabb – akár külföldről is – mint a 

hagyományos. Nem kell elutazni az üzlethez, sorban állni, 

várakozni, kevesebb időt vesz igénybe. Ilyenkor él a 14 

napos elállási jog a vásárlástól, nem megfelelő termék vá-

lasztása esetén minden körülmények között visszakapható 

a termék ára. 2015 óta Magyarországon akár (hideg) élel-

miszervásárlásra is van lehetőség egy hipermarket által 

online. A termékek virtuális kosárba helyezése után egy 

kiválasztott időpontban szállítják házhoz hűtött gépkocsi-

val az összeválogatott friss termékeket. A szállítási költség 

megfizetésével (pár száz Ft) is sokkal jobban lehet járni a 

legtöbb esetben, mint fizikális vásárlás esetén.  

Az internet bárhol biztosít számítógépen vagy 

okostelefonon kikapcsolódási lehetőséget, ha elvágyó-

dunk a való világból egy virtuális közegbe.  

A XXI. században már kijelenthetjük a kultúra ter-

jesztésében is nagy szerepe van az Internetnek. A mozije-

gyek, könyvek vagy havi magazinok nem mindenki szá-

mára elérhetőek. Az internet segítségével lehetőség van 

megtekinteni egy filmet, irodalmi művekkel ismerkedni, 

újságot és híreket olvasni, előfizetési költségek nélkül, té-

rítésmentesen. 

A következtetéseket levonva az Internet rendkívül 

népszerű és hasznos, ami az életet nagymértékben segíti, 

megkönnyíti. Azonban fontos dolog odafigyelni, hol és 

mire használjuk. Könnyen megtapasztalhatjuk az internet 
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áldásait és átkait is, külön-külön vagy egyszerre. Az inter-

net a mindennapi élet része, ezen már változtatni nem na-

gyon lehet, de saját internetezési szokásaink szabadon vá-

laszthatóak meg, mire és mennyit kívánjuk használni. 

Az internet egyik tulajdonsága, hogy nagyon gyor-

san függőséget tud okozni. Nemcsak a kábítószernek vagy 

az alkoholnak van ilyen hatása. Azonban, aki sokat hasz-

nálja a világhálót (pl. munkája során), nem biztos, hogy 

függővé válik, sőt inkább a természetbe vágyik a gépek 

elől, ez nagy különbség a többi kényszerbetegséghez ké-

pest. Nélkülözhetetlen odafigyelni internetes szokása-

inkra, így megelőzhetőek az esetleges negatív hatások. A 

virtuális világ rendkívül vonzó sokak számára. Egy színe-

sebb, boldogabb, komfortosabb látszatot mutat, mint a va-

lós környezete az egyénnek. Az internetfüggőségnek szá-

mos tünete van, pl.: a személy állandóan virtuális dolgokra 

gondol, elveszti az időérzékét, a képernyő előtt töltött időt 

nem ismeri be és nincsenek valós kapcsolatai az illetőnek. 

A virtuális világ fontosabb számára, mint az offline élet. 

A függőség egyik tünete, hogy az egyén nem ismeri be, 

hogy tényleg függő.  

Az okostelefonok világában az állandó online jelen-

lét egy jellemző hatása a társadalomra az internetnek. 

Hogy negatív vagy pozitív? Erre még keressük a válaszo-

kat, néhány éven belül kiderül, igazak-e azok az utópiák, 

amelyek a társadalom és az emberek teljes elszigetelődését 

jósolják. A leszűkült érdeklődési kört is ezzel szeretnék 

magyarázni bizonyos esetekben.  

Érdemes megemlíteni ezek mellett, az internet a tu-

dás kimeríthetetlen tárháza, éppen ellenkező hatást is fejt-

het ki, mivel mindenféle ismeretanyag elérhető rajta ke-

resztül.  
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TAKÁCS KITTI 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Az Internet: áldás vagy átok 

A számítógép és az Internet ma már kihagyhatatlan része 

az életüknek. Megjelenése teljesen megváltoztatta min-

dennapjainkat és lassan el sem tudjuk képzelni a használa-

tuk nélküli világot. Az Internet terjedésével azonban az 

előnyei és hátrányai is egyaránt nőttek. 

Az Internet a gazdasági és a társadalmi életre is ha-

tással volt. A gazdaságnak sok előnye származik a megje-

lenéséből. A vállalkozások könnyen a javukra fordítják a 

böngészőket. Egy weboldal létrehozásával a munkaválla-

lók és a partnerek egyszerűbben tudnak kapcsolatot terem-

teni, információhoz jutni.  

Másik például tekinthetjük az olyan oldalakat, ame-

lyeken termékek cserélnek gazdát. Az adó-vevő kapcsolat 

egy új környezetbe helyeződik át. Ez a fajta vásárlás vala-

milyen szempontból egyszerűbb és rugalmasabb. Sem a 

vevőnek sem az adónak nem kell nagyobb távolságot meg-

tenni az áruért, még akkor sem, ha az egy másik országból 

érkezik. Ezáltal a kereskedelem könnyebbé válik.  

Amint már említettem a társadalmi életben is jelen-

tős változásokat hozott az Internet. Főként a tinédzserek 

körében terjedt el, amikor már az okostelefonokon is lehe-

tett használni. Legjelentősebb előnye a gyorsaság, illetve 

az, hogy bármit meg lehet találni a segítségével. Hasznos 

a tanulásnál, például ha nem értünk egy tananyagot, azt az 
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Interneten könnyen fellelhetjük még talán egyszerűbb 

nyelvezettel is. A tanulásnál még meg kell említeni az on-

line könyvtárakat. Használatuk rendkívül egyszerű mind 

számítógépen, mind telefonon. Az e fajta könyvtárak se-

gítségével még csak otthonunkból sem kell kimozdulnunk, 

elég egy gombnyomás, és már meg is találtuk a keresett 

könyvet. Nyelvtanulás szempontjából is hasznos, hiszen 

az online szótárak segítenek minket, ha nem értünk egy 

szót, kifejezést.  

Az Internet segítségével a kapcsolattartás sem okoz 

problémát. Távoli ismerőseinkkel ugyanúgy beszélgethe-

tünk, mint a közeliekkel. Nem kell napokig várni a pos-

tára, hogy létrejöhessen a kommunikáció, elég, ha felke-

ressük ismerőseinket valamelyik internetes portálon és 

már szabadon élvezhetjük a társaságukat. 

Az új ismeretek szempontjából is hasznos a világ-

háló. Rengeteg hírmegosztó portál, illetve online kataló-

gus létezik, melyek információt hordoznak. A televíziót 

sem szükséges bekapcsolni a hírekért, hiszen ma már min-

den megtalálható a weben. A tévézéssel kapcsolatban sem 

kell aggódnunk, ha lemaradunk kedvenc filmünkről, soro-

zatunkról azt bármikor visszanézhetjük az Interneten. 

A sok előnnyel szemben a hátrányokból sincs keve-

sebb. Tény, hogy az Internettel egyszerűbb és gyorsabb az 

életünk, de mindezek ellenére a társadalom olyan értéke-

ket veszít, amelyek visszaszerzése nem egyszerű. A legsú-

lyosabb hátránya a világhálónak az, hogy rengeteg ember 

válik a rabjává. Elszomorító látvány, amikor egy csoport 

fiatal a telefonjába merülve jár-kel, és semmilyen verbális 

kommunikációt nem folytat egymással. Az Internettől 

könnyen függővé lehet válni. Egy amerikai felmérés sze-

rint a tinédzserek napi kilenc órát töltenek a számítógép 
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előtt vagy okostelefonjaik használatával. Ez sem az egész-

ségre, sem a társadalmi életre nincs jó hatással. Léteznek 

úgynevezett internetfüggők, akik már nem szeretetből 

használják a világhálót, hanem késztetésből. Ezek az em-

berek az Internetbe menekülnek a negatív hangulattól és a 

csalódásoktól. A leszokás erről a függőségről sem egy-

szerű. A legjobb, amit ilyen esetben tenni lehet az, hogy 

támogatjuk az ebben szenvedő ismerősünket. A függőnek 

tanácsos más elfoglaltságot keresni, például kipróbálni új 

sportokat, hobbikat, több időt tölteni a szabadban, a csa-

láddal és a barátokkal.  

Összegzésként az Internet nagyon sok lehetőséget 

adott a világnak a hátrányok ellenére is. Meg kell tanulni 

ezekkel együtt élni, és úgy használni, hogy az sem a társa-

dalomra, sem pedig az egészségünkre ne legyen káros ha-

tással.  
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TÓTH ANDRÁS 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Az Internet: áldás vagy átok 

Az Internet ma már az élet alapvető része. Napjainkban 

alapvető emberi jog, és sokan nem tudják elképzelni nél-

küle az életüket. Egyeseknek az Internet munkahelyet is 

jelent. A térnyerése az emberi életben elképesztően gyors, 

hiszen 15 évvel ezelőtt az emberek kis százalékának volt 

Internet elérése, manapság viszont szinte élni nem tudnánk 

nélküle. Az ilyen mértékű növekedés mindig ijesztő, mert 

ilyenkor elgondolkodunk, hogy ez milyen mértékben fogja 

az emberek személyiségét átalakítani.  

Ez a kommunikáció egyik legfontosabb helyszíne, 

egy megfoghatatlan virtuális tér. Az Internetet nem lehet 

fekete-fehéren nézni, mivel nem csak rossz vagy jó oldala 

van.  

Véleményem szerint az Internet negatív oldala a 

nem megfelelő használatából adódik. Egyesek túl sok 

mindent osztanak meg magukról a közösségi oldalakon, 

ami miatt könnyen a bűnözők célpontjai lehetnek. Külö-

nösen a fiatal Internet felhasználók vannak veszélyben. 

Ezeket a veszélyeket azonban ki lehetne küszöbölni meg-

felelő tájékoztatással. De sokan csak ezekre a kockáza-

tokra koncentrálnak ahelyett, hogy észrevennék az Inter-

net számtalan előnyét.  
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Ezek közé tartozik, hogy végtelen információ áll az 

emberiség rendelkezésére. Ez az a hely, ahol az informá-

ciók nincsenek elzárva senki elől sem. Ez azért is jó, mert 

így nem csak a gazdagok kiváltsága információhoz való 

hozzájutás. Ez a tény jelentősen csökkentheti a társadalmi 

különbségeket. A történelem folyamán a tudás mindig ki-

váltság volt, éppen ezért történelmi jelentőségű, hogy most 

bárki végtelen tudáshoz juthat az Internet által, hisz tudjuk 

a tudás hatalom. 

Azonban vannak idős emberek, akinek nincs Inter-

net elérése, és ők kizáródnak ebből a virtuális valóságból. 

Ezek az emberek óriási hátránnyal indulnak az Internettel 

rendelkezőkkel szemben Mostanság a hivatali ügyeket is 

az Internet segítségével kell intézni, olyan programok se-

gítségével, mint az ügyfélkapu. Sajnos azok az emberek, 

akik nem értenek az informatikához nagy hátránnyal in-

dulnak. Továbbá belegondolni is szörnyű, hogy mi tör-

ténne, ha leállna az Internet. Nagyon kiszolgáltatottak va-

gyunk, és ha ez bekövetkezne, akkor megbénulna az egész 

világ. 

Úgy gondolom, az Internet sokat segíthet a szegény-

ség leküzdésében, mivel ennek segítségével a civilizált vi-

lágtól távol élők is bekapcsolódhatnak a világ vérkeringé-

sébe. Kutatások szerint az Internetnek munkahelyteremtő 

hatás is van. Ezek szerint minden 10 új Internet felhasz-

náló 1 új munkahelyet teremt. Lehetőség nyílik a táv-

munka végzésére is. Ez különösen a kisgyerekes anyukák-

nak lehet vonzó, hisz egyszerre dolgozhatnak és nevelhet-

nek gyereket is.  

Mostanában egyre többen döntenek úgy, hogy kül-

földön vállalnak munkát. Számukra nagy előny, hogy az 

itthon maradt családtagjaikkal is tarthatják a kapcsolatot a 
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közösségi oldalakon és a Skype-on. Ugyanakkor, ha valaki 

túlságosan az Internetre támaszkodik a kapcsolattartásban 

elhidegülnek az igazi emberi kapcsolatok. Minél több vir-

tuális barátja van valakinek, annál kevesebb igazi barátja 

lesz.  

A környezetvédelem szempontjából sem hanyagol-

ható el az internet. Az Interneten annyi információ van, 

hogy ha azt papírra írták volna, akkor nagyjából a Föld 

összes erdője sem lett volna elég. 

Sokat segíthet a tanulásban is. Internetes könyvtá-

rakban, lexikonokban rengeteg értékes anyagot találha-

tunk iskolai előadásokhoz, dolgozatokhoz. Az idegen 

nyelv elsajátításában is nagy szerepe lehet. Internetes fil-

meket nézve sokat lehet javítani a hallásértésen, szövegér-

tésen és a szókincs bővítésének is ez egy kiváló formája. 

Az Internet egyre fontosabb szerepet tölt be a keres-

kedelemben is. Az Internetes áruházak forgalma évről 

évre gyarapszik. Sokan választják ezt a módot a bevásár-

lásra, mert nem kell elmenni a boltba, hanem otthon nyu-

godt körülmények között választhatják ki a számukra 

megfelelő árukat. Sokan ezt azonban nem támogatják, mi-

vel így nem láthatják például a ruhákat élőben és nem tud-

ják megvizsgálgatni annak minőségét és vastagságát. 

Egyre többen döntenek úgy, hogy banki tranzakciójukat az 

Interneten hajtják végre. Ez gyors ügyintézés tesz lehe-

tővé, de ügyelni kell adataink biztonságára. 

Összességében az Internetnek több előnye van, mint 

hátránya. Az emberiségnek sok haszna származhat az In-

ternetből. A hátrányok nagy része is kiküszöbölhető fele-

lősségteljes felhasználással. Magyarországon is nagyobb 

hangsúlyt kéne fektetni az informatika órákon a diákok 

személyes információinak a védelméről szóló oktatásra. 
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Az Internet a jövő. Fontos az Internet elterjesztésé-

nek az elősegítése. Erre kiváló példa, hogy Magyarország 

vállalta a szélessávú Internet mindenkihez történő eljutta-

tását 2018-ig. Szükséges, hogy a világ kormányai is segít-

sék a terjesztését. Az Internet egy kiváló eszköz lehet a 

szegénység és az éhezés felszámolására. Segítségével 

csökkenthető az analfabetizmus. Az Internet segíthet a 

nyelvtanulásban, és információval szolgálhat bárki szá-

mára arról, ami éppen érdekli. Bár sokan tartanak az Inter-

net még nagyobb térhódításától, a jelenlegi állás szerint ez 

megállíthatatlan, de mindenkinek vigyáznia kell, mert bár 

az Internet világa egy csodás világ, de az nem a valóság, 

és ügyelni kell rá, hogy nehogy bárkit is magába szippant-

son. 
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TÓTH HAJNALKA 

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola, Debrecen 

 

Közösségi szolgálat, mint az érettségi előfelté-

tele 

Most teljes mértékben őszinte leszek ezzel a témával kap-

csolatosan. Az utóbbi időben én is csinálom ezt a fajta fel-

tételt, tehát már meg van róla a saját véleményem.  

Én éppen egy művelődési házban dolgozom. A kéz-

műves foglalkozások lebonyolításában segítek, ami igazán 

kedvemre való, mert mindig is szerettem ilyesmit csinálni. 

Nem megerőltető munka. Vagy mégis? Figyelnem kell a 

gyermekekre, szükségük van a segítségemre, beszélgethe-

tek velük, és közelebb kerülhetek a gondolkodásmódjuk-

hoz. Szeretem ezt csinálni, mert nagyon közel állok a gye-

rekekhez. Megértem a nyelvüket, szívesen meghallgatom 

a véleményüket. Értékelem a gyermekek eszét, tudását, ér-

telmét is, hiszen sokszor ők sokkal emberibbek, mint a fel-

nőtt személyek. A gyermekek még őszinték, kevésbé elő-

ítéletesek és sokkal több szeretet, kedvesség fedezhető fel 

bennük, mint nagyobb társaikban. Egy ideig igazán egye-

diek, s majd csak később lépnek a társadalom által létre-

hozott „tömegcikkek” közé (tisztelet a kivételnek). 

Rám pozitív hatással van egyébként az efféle dolgo-

zás, de mégse mindig kedvelem. Mivel év közben tudom 

végrehajtani ezt a feladatot, ezért elég kellemetlen iskola 

után, hétvégén, a pihenés helyett dolgozni. Ezt követően 

pedig természetesen még a tankönyvek felett kell ülnöm 

órákat, mert szükség van a fejem megtömésére ahhoz, 
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hogy jó jegyeket tudjak szerezni. Azt kell, mondjam, hogy 

így bizony fárasztó dolog! 

Egyrészről jó dolognak tartom egyébként. Megmu-

tatja, milyen egy ismeretlen közösségben dolgozni, ráéb-

reszt arra, hogy egy munkahelyen nincsenek 45 percen-

ként szünetek, észreveteti velünk azt, hogy milyen lesz fel-

nőttként élnünk, esetleg megismertetheti velünk az álom-

munkánk árnyoldalait és szépségeit (persze csak akkor, ha 

azt az álommunkahelyünkön dolgozhatjuk le).  

Másrészt viszont nem értem, hogy miért van köte-

lező „önkéntes” munka. Most akkor kötelező, vagy önkén-

tes? Tudom, mi a lényege, de kezdem azt érezni, hogy las-

san semmiféle szabadságunk sincs. Feleslegesnek tartom, 

hogy kötelező módon kell önkéntes munkát vállalnunk. 

Ami kötelező, az nem önkéntes. Ami pedig önkéntes, az 

nem kötelező. Aki szeret segíteni, az akármilyen módon 

talál magának valamiféle munkát, ahol önkéntes lehet. Eh-

hez nem szükséges az, hogy érettségi feltétel legyen. Aki 

pedig nem szeretne dolgozni, az úgysem fog. Sokan csak 

aláírattatják a papírt egy ismerőssel, rokonnal, intézmény-

nyel, és ezzel minden el van intézve. Míg mások ugyan-

azért az aláírásért ledolgoznak tisztességesen 50 órát. 

Szükségtelennek tartom ezt a kényszerítést, mert aki ki 

akar alóla bújni, az ki is fog! Legyen választható dolog. 

Kaphasson több pontot az, aki végrehajtotta ezt a felada-

tot, de ne legyen előfeltétel. Talán ötven óra munka miatt 

jobban megérdemli valaki az érettségit? Úgy vélem, hogy 

ez az aláírás nem ér annyit, amennyinek gondoljuk. Hiába 

van az, hogy kötelező, nagyon sokan aláíratják, és nem 

dolgoznak le egyetlen órát se, ami egyfajta csalás. Mindig 

vannak ilyenek, s lesznek is. Ezért tartom ezt teljes mér-

tékben értelmetlennek. 



229 

 

Az érettségit én a tudásra alapozom, nem pedig 50 

óra munkára. Szerintem az érettségi nem erről szól. Ettől 

nem biztos, hogy bárki is jobb ember lesz. Sőt, nagy való-

színűséggel nem sok tapasztalat jár egy-két munkafajtával, 

ami miatt semmilyen változás nem jön létre az egyénben. 

A mai fiatalság számára hiábavaló valamit fontossá tenni, 

mert ha akarnak, úgyis kibújnak alóla valamily módon. 

Összesítve szavaimat, én kétféle módot vallok erről 

az egészről, de mégis azt mondom, hogy felesleges ezt elő-

feltétellé nyilvánítani. Nem igazán értek egyet azzal a sze-

méllyel, aki ezt érvényesítette. 
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TÓTH NOÉMI 

Varga Katalin Gimnázium, Szolnok 

 

Amikor 60 éves leszek… 

60 évesen, a gyertyákat elfújva, a következő gondolatok 

fognak fejemben járni, miközben családom nézem boldo-

gan, elégedetten. 

Az életünk. A sorsunk. Mind egy körjátszma. Ma-

gunkkal hordozzuk egy életen át mindazt, amiket szüle-

inktől örököltünk. Mondták már? Mintha egy rég elhunyt 

rokon reinkarnációja lennél. Lehetünk akárhány évesek, 

három, harminc, hatvan… Nézz magadba! Akármennyire 

is szeretnéd, hogy ne hasonlíts dolgokban szüleidre, akár-

mennyire is titkolod vonásaid, egyszer úgyis fény derül rá-

juk. Később gyermekeidben is felfedezed önmagad, saját 

gyermeked felnyitja a szemed, s megmutatja majd ki is 

vagy valójában. Eltitkolod, hogy olykor agresszív vagy, 

vagy félsz kimutatni az érzelmeidet? Nyugdíjasként már 

semmit nem kell titkolnunk. Akkor csak az igazi értékek 

fognak számítani. Egy gyermekben nem játszódik még le, 

mit akar a külvilágnak mutatni. Ő önmaga, s pont olyan, 

mint szülője volt ennyi idősen, csak más testbe költözött 

az akkori lelke. Egy kisgyermek és egy öregkorú ember 

között szinte észrevehetetlen a különbség. Mindkettőjüket 

egy dolog vezérli. Az őszinteség. Egy gyerek tiszta szív, 

őszinte és a legfontosabb értéket birtokolja. A szeretetet. 

Egy csöppség körül mindenki boldog, hiszen egy új lélek, 

új test érkezett a földre, mely egy szerelem gyümölcse. 

Akárki is szeretne majdan lenni, szülei vonásai mindig 
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megmutatkoznak majd. Egy szituáció, egy lélek, egyféle 

reakció. Mind a jövevényt, mind annak az őseit megemlít-

hetjük. Nincs is annál nagyobb boldogság szülőként, nagy-

szülőként, amikor porontyodban, unokádban felfedezni 

véled magad. Egy szülő és gyermeke nagy valószínűség-

gel ugyanúgy reagálna egy szituációban, nyílván ugyanab-

ban a korban, érettségi szinthez mérvén. De akkor hogy 

lehet mindenki más és más?  

Mind próbáljuk az életünket alakítani. Lehet, külön-

bözni szeretnénk majd szüleinktől, lehet, pont egyforma 

életet akarunk majd velük élni, mindent teljesen úgy. De 

az aranyközépút fog mindannyiunk életében szerepet ját-

szani. Ha nagyon különbözni tudnánk szüleinktől, jogos 

lenne a kérdés, biztosan ők a szüleim?! Vannak hagyomá-

nyok, vonások, melyeket mondhatni anyatejjel szívtunk 

magunkba. De pont olyanok nem tudnánk lenni. Ha valaki 

annyira igyekszik egyformának lenni szüleivel, könnyen 

előfordulhat, nem tud majd elszakadni tőlük, s 30-40 éves 

korában is szüleivel akar élni. Bár nem csak akarás kér-

dése. Mélyen érzi, nem mehet el, hiszen lemaradna szülei 

hátralévő éveiről, így azokra az időkre már nem lenne 

előtte minta, hogy hogyan is másolja szülei életét. Láttam 

már olyat, hogy valaki 50-60 éves kora ellenére is szülei-

vel él. Ennek is több oka lehet. Sokan felkarolják beteg, 

utolsó éveikben járó szüleiket. Ez a szeretet kimutatásának 

egyik legszebb módja. A segítség. Ki ne szeretne ilyen em-

berré válni, s ilyen emberek közt lenni?!  

Egy szülőnek fel kell tudnia ismerni, megfelelőek-e 

gyermeke tulajdonságai, és elgondolkozni. Tényleg ilyen 

lennék? Ezt tükrözi vissza gyermekem? A szülő egy életen 

át felelős gyermekéért. Itt nem csak az olykori anyagi tá-

mogatásról, s a nehéz időkben való mellette levésről van 
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szó. Saját magunk neveléséről. Hogyan is várhatnánk el 

gyermekünktől, hogy másképp csinálja azt, ami nekünk 

nem tetszik? Hiszen ha felemlegetjük a múltat, talán lát-

hatjuk, mi is pont így cselekedtünk. Szinte minden egye-

zik. Ha valamiben füllent a gyerek, lehet, azért van, mert 

generációk óta húzódik, továbbadódik bizonyos témák 

kapcsán az agresszió, félelem, düh. Mindenki végigjárja 

ezt az utat, és gyermeke érezni fogja belül, hogy ez tabu 

téma, melyre szülei hevesen reagálhatnak, talán pont azért, 

mert anno az ő szüleiből, azok őseiből is agresszív reakciót 

válthatott ki. Generációkon keresztül tovább adódik. Ez 

megfékezhetetlen. Ez az élet rendje.  

Ahogy mi sem, úgy az életünk sem lehet tökéletes. 

Lehetünk milliomosok, de lehet, közben kegyetlenek va-

gyunk, nincs idő a családunkra, vagy akár családunk sin-

csen, hisz a siker minden időnket elrabolja. Félelemben 

élünk? Lehetséges! Kívülről jónak, jobbnak tűnhet mások 

élete, de senki nem tudja igazán, valaki mennyire fél sike-

rének árnyoldalaitól, milyen gondolatokkal fekszik le es-

ténként. Ezt csak ő tudhatja. Még a legközelebbi rokonai, 

barátai és még saját házastársa sem. Mindenki az élete rab-

jává, ugyanakkor szerelmesévé válik.  

Másik oldal a szegénység. Ez egy általánosítás. Sze-

gény az, akinek sem eszmei, anyagi, erkölcsi, érzelmi ér-

tékei sincsenek. Semmit nem birtokolnak, üresek. Nos, a 

mai ember szegénynek hívja azt is, aki nem tehetős, de ő 

csak anyagilag nem tehet meg olyanokat, mint egyesek. 

De ők lehet, többet birtokolnak érzelmileg, mint a milli-

omosok. Ők tudják mi az igazi szeretet, milyen látni, fel-

nőni gyermekeinket. Ők azok, akik igazán tudják értékelni 

az élet apró örömeit. Kinek mit osztott az élet. Van, aki az 

anyagilag szegényebb, de érzelmileg gazdagabb oldalt 
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képviselni, s van, aki ellenkezőleg. Pont ez tesz minket 

egyenlővé. A társadalom emberei éppen ezért egyenlítik 

ki egymást. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a milli-

omosok nem képesek örülni, nevetni és gyermeket ne-

velni. Azt sem, hogy az anyagilag szegényebbek nem te-

hetik meg olykor, hogy megvegyenek egy kiszemelt áru-

cikket. Csupán a szeretés minőségéről, az akarás erősségé-

ről van szó. Na és a felelősség, meg az értékrend.  Az ér-

tékrendet, elvárásokat is máshogy osztotta az élet. Van, aki 

megelégszik és boldog egy alapanyaggal, meglátja a lehe-

tőségeket, mi mindent lehet vele tenni, használja képzele-

tét, s ezzel máris több lesz. Van, aki csak az elkészült da-

rabokkal tud teljes egésszé válni. Ilyen téren lehet több 

lesz, de az eszméje nem lesz gazdagabb. Ebből következik 

szegény, gazdag összehasonlíthatatlan, mégis egy, melyek 

kiegészítik egymást. Minden gazdag szegény, s minden 

szegény gazdag. Legyen szó bármiről. Tárgyak, érzelmek, 

tapasztalatok, pénz, család. 

Apropó család. Senkinek nincs tökéletes családja, 

ugye? Ugyanakkor mégis minden család úgy tökéletes, 

ahogy van. A maga módján. Mindenhol van vita, béke, ha-

lál, születés, öröm, düh, büszkeség, féltékenykedés. Azon-

ban ezek nélkül unalmas lenne az életünk, nem lenne mi-

ből tanulnunk. A sorsunkat mi magunk is alakítjuk. Min-

dig is igaz volt, minden fejben dől el. Nem hagyhatjuk, 

hogy rosszul süljenek el azok a dolgok, amiket mi magunk 

is alakíthatunk. Persze vannak, miknek meg kell történnie. 

Ezek a támpontok az életünkben, melyeket nem alakítha-

tunk. Mint a ház alapja, tartófalai. A berendezést pedig 

vagy mi magunk alakítjuk, pont, ahogy szeretnénk, vagy 

lakberendezőt hívunk és hagyjuk, hogy oda kerüljenek a 
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dolgok, ahová a hívott emberünk teszi. Ez esetben érzékel-

hető a párhuzam a sors és a lakberendező között, illetve a 

magunk által elhelyezett bútorok és az általunk alakítható 

életünk között. Pont így, a sorsunk a tartófal (halál, szüle-

tés), és a rendezhető bútorok az életünk alakítható részei. 

Döntés kérdése. Ha bármi rossz történik, először lehet nem 

értjük, de idővel rájövünk, mi miért történt. Az élet majd 

kárpótol. Ha összedőlne a házunk, nagy valószínűséggel a 

tartófalak miatt történne. Élet, sors. Akkor értenénk meg, 

milyen nagy szükségünk van a tartófalakra, a sorsunkra. 

Hagyni kell magunkat úszni a történésekkel, élni az éle-

tünk, s nem azon aggódni, vajon ha ezt teszem, mit von 

maga után? Mi lesz egy, akár tíz év múlva. Az élet majd 

megoldja. A sors bármikor közbe szól akarat nélkül. Épp 

így. El akarunk helyezni egy kanapét valahol, de vannak 

bizonyos koordináták, ahová nem tehetjük. Méghozzá a 

tartófalak helyére. Csak oda ahova engedi a ház elrende-

zése. Ha kiüttetnénk a tartófalat, összedőlne a ház, eltűnne 

a sors, amire az életünk épül születésünk óta.  

Nos, amikor 60 éves leszek, valószínűleg én még 

mindig hasonlóan fogok vélekedni a világról. Bizonyára 

bölcsebb leszek, s unokáim lesznek. Egy boldog nagy-

mama szeretnék lenni, aki nemcsak gyermekeiben, hanem 

unokáiban is önmagát látja majd.  Akárhol is tart majd a 

világ 45 év múlva, egy sosem változhat. Az, amit gondo-

lunk, érzünk. Az fog hinni nekünk, aki akar, de csak mi 

tudhatjuk az igazat. Ezt senki nem veheti el tőlünk, sem az 

igazi értékeket. Tapasztalatok, család, barátok, szeretet.  
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TÓTH RÉKA 

Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola, Pusztasza-

bolcs 

 

Egy döntés, amelyet mindenkinek meg kell 

hoznia: a pályaválasztás mozgatórugói 

A pályaválasztás egyszer minden ember életében eljön, és 

ez egy nagyon fontos döntés, amit meg kell hoznunk, hi-

szen a leendő munkánk meghatározza majd a hátralévő 

életünket is. Vannak, akik már kiskorukban tudják, hogy 

mik szeretnének lenni, ha felnőnek. Például az egyik isme-

rősöm még az óvodában kijelentette, hogy ő orvos sze-

retne lenni, s az évek elteltével ez az elhatározás csak meg-

erősödött benne és ma már orvosi egyetemre jár és kemé-

nyen küzd a célja elérése érdekében. Azonban a többség-

nek sokkal nehezebb eldöntenie, hogy mi is az, amivel iga-

zán foglalkozni szeretne. 

Nézzük is meg, hogy milyen tényezők alapján jutnak 

dűlőre a mai fiatalok. Sokak számára fontos szempont az, 

hogy majd a későbbiekben az adott állasukban mennyi 

pénzt tudnak keresni, ezzel ők egyfajta anyagi biztonságot 

keresnek. Nem mindegy, hogy valaki egész életében a mi-

nimálbérért küszködik nap mint nap, vagy magasabb fize-

tésért dolgozik ugyanannyi időt, hiszen fogyasztói társa-

dalomban élünk, ezért fontos, hogy fedezni tudjuk a napi 

szükségleteinket. Ebben az esettben a „pénz nagyúr” elv 

érvényesül. 

Egy másik nagyon fontos tényező, hogy mennyire 

keresett egy szakma, illetve mi az, ami hiányszakmának 
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számít. Több fiatal veszi figyelembe ezeket az adatokat 

pályaválasztás előtt, mert ez egy általános képet ad arról. 

hogy mire van szüksége a világnak, vagyis mivel köny-

nyebb boldogulni. Hiszen sokkal hamarabb találhatunk ál-

lást a munkaerőpiacon egy hiányszakmában dolgozók, 

mint egy olyan munkakörben, ahol már százszoros a túl-

képzés. Napjainkban keresett szakmának számítanak:  

 gépészmérnök, 

 villamosmérnök, 

 mérnök-értékesítő, 

 programozó, 

 mérlegképes könyvelő. 

Ezek a megállapítások segítenek abban, hogy hogyan is 

döntünk a felsőoktatásba való jelentkezéskor.  

A pályaválasztást nagymértékben befolyásolhatja a 

szülők foglalkozása és anyagi helyzete is. Ha valaki sze-

gény családban nevelkedik, akkor inspirálhatja az, hogy ő 

igenis keményen tanul azért, hogy kitörhessen ebből a kör-

ből. Egy olyan családban, ahol jól keresnek a szülök, az ő 

példájukra a gyerek is elkezdhet érdeklődni a hívatásuk 

iránt, mert azt látja, hogy abból a bizonyos szakmából jól 

meg lehet élni. 

Véleményem szerint egyre kevesebben vannak az 

olyan diákok, akik nem arra a szakra mennek tovább, ami-

vel a legszívesebben foglalkoznának, hanem arra, amivel 

többet tudnak majd keresni A közvetlen környezetemben 

is többször hallottam ilyeneket, amin például így hangzot-

tak: „Én informatikusnak megyek, mert azzal sok pénzt le-

het keresni”. Ezt nem tartom olyan jó dolognak, mert úgy 

gondolom, hogy csak abban lehet igazán jók, amit valóban 
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szeretünk. Ha valamiben jók vagyunk, kiemelkedő telje-

sítményük lehet, ami pedig előnyt jelenthet az állás meg-

pályázásakor.  

Azt tanácsolnám mindenkinek, hogy az alapján 

döntsön, hogy mi az, ami érdekli és mivel szeretne foglal-

kozni, mert később abban a szakmában kell dolgoznia és 

nem mindegy, hogy a mindennapos feladatokhoz unottan 

vagy lelkesen, érdeklődve lát neki. 
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TÓTH UGYONKA KRISZTINA 

Svetozar Marković Gimnázium, Szabadka 

 

Terrorizmus a XXI. században 

Még egészen kicsi, éppen csak járni tudó baba voltam, mi-

kor a katasztrófa megtörtént. 2001. szeptember 11: 2976 

áldozat és 19 géprabló. Az ikertornyok tragédiája az egész 

világot megrázta. Édesapám sokat mesélt arról a döbbe-

netről, amely akkor uralkodott az embereken. A legtöbben 

azt hitték, hogy az egész csak valami újabb katasztrófa-

film. Nem tudták elhinni, hogy abban a hatalmas és oly 

biztonságosnak vélt országban ilyen megtörténhet. Hóna-

pokig vitatkoztak, hogy vajon tényleg terrortámadás volt-

e, vagy sem. Erre egyébként a mai napig sincs egységes 

válasz, megkérdőjelezhetetlen bizonyíték. Akad néhány 

egyesület, illetve magánszemély, aki még mindig kutat a 

pontos igazság után. Egyszerűen nem tudják elhinni, hogy 

ez valóbban megtörténhetett. Annak ellenére sem, hogy 

később az Al-Káida 2004-ben magára vállalta a támadást. 

Mindenesetre szeptember 11-e után valami megvál-

tozott, valami rátelepedett az emberek lelkére. Egyszerre 

elkezdtek félni egy fogalomtól. A terrorizmus szó rettegést 

váltott ki az emberekből. A nyugalom és a biztonságérzet 

megszűnt létezni, vágyálommá vált. Irtóztak attól, hogy 

esetleg ők, vagy az ő városuk/államuk lehet a következő 

célpont. Henry Kissinger szavaival élve „Szeptember 11. 

nemcsak szívszorító emberi tragédia, de egyben forduló-

pont is volt, amennyiben a felszíni jelenségeket elválasz-
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totta a nem látható tendenciáktól, arra kényszerítve ben-

nünket, hogy vessük el divatos és önelégült világképünket, 

és próbáljunk kialakítani egy másikat”. 

Az USA az eset után a biztonsági előírásait szinte a 

végtelenségig szigorította. Joel C. Rosenberg a Három for-

radalom című könyvének végén felsorolt 28 olyan az Al-

Káida által vezetett (vagy fizetett) terrortámadást, amelyet 

az amerikaiak a 9/11 után a könyv kiadásának évéig 

(2010) meghiúsítottak. Ezen adatok alapján levonható a 

következtetés, hogy milyen fejlett biztonsági rendszert 

alakítottak ki, és milyen jól működő titkosszolgálatot sike-

rült kiépíteniük, ha ezeket a terveket mind sikeresen le tud-

ták fülelni, és meg is tudták akadályozni. Ugyanakkor azt 

is mutatja, hogy az Al-Káida sem adja fel egykönnyen a 

harcot.  

2000. január 1. és Oszáma bin Láden 2011. májusi 

elfogása és kivégzése között az Al-Káida több mint har-

minc sikeres terrortámadást hajtott végre világszerte, több 

tízezer áldozatot hagyva maga után.Bin Láden halála után 

a terrorista csoport némileg hanyatlásnak indult, és a vi-

lágban betöltött szerepét egy másik, talán még az Al-

Káidánál is sokkal veszélyesebb csoport, az Iszlám Állam 

(továbbiakban: ISIS) nevet viselő terroristaszervezet vette 

át. 

Az ISIS terroristacsoport szinte kivétel nélkül szél-

sőséges iszlám dzsihadistákból áll, akiknek egyetlen célja 

a ,,világuralom” elérése, és ezáltal a Mahdi (a muzulmán 

messiás) eljövetelének elősegítése. Ennek eléréséhez, 

ahogy ők fogalmaztak, szükséges a ,,Kis-Sátán” (Izrael) és 

a ,,Nagy-Sátán” (USA) elpusztítása, melynek érdekében 

bármire képesek, akár életüket is odaadnák érte (kamikaze 

akciók, öngyilkos merényletek). Erre több politikus is utalt 
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beszédében. Néhányan konkrétan ki is mondták, ezek kö-

zül idéznék most két személyt, akik a legmarkánsabban 

nyilatkoztak erről: ,,Ha a zsidók mind összegyűlnek Izra-

elben, ezzel megtakarítják nekünk a fáradtságot, hogy az 

egész világon utánuk kelljen mennünk.”/Hasszán 

Naszrallah sejk, a Heezbollah vezetője - 2002. október 3./ 

,,Készüljetek fel egy olyan világra, amelyben az USA nem 

lesz többé.” /Mahmúd Ahmadinezsád, iráni elnök - 2008. 

június 4./ 

2007-ben, William G. Boykin a Delta-erők volt pa-

rancsnoka azt nyilatkozta, hogy Iránnak (vagy más radiká-

lis államnak, mivel Irán azóta leállította az atomprogram-

ját, és kooperatívabbá vált) számtalan lehetősége van arra, 

hogy megsemmisítse az USA-t, vagy legalábbis annak egy 

igen jelentős részét. Az ISIS csupán 2015-ben több terror-

cselekedetet hajtott végre, mint az Al-Káida összesen. 

Ezek közül néhányat kiemelnék: 

2015. január 7-én a Charlie Hebdo szatirikus lap 

szerkesztősége elleni támadás során 11 halálos áldozatot, 

majd két nappal később egy túszejtés során további négy 

halálos áldozatot tudhattak magukénak a terroristák. Az 

előbbi támadás az egész világban megrökönyödést keltett. 

Az internetet elárasztották a Je suis Charlie („Én vagyok 

Charlie”) feliratok. 

2015. március 18-án Tunéziában, a parlamentben, 

majd a Bardo Múzeumban ejtettek túszokat a terroristák. 

Ezeknek a támadásoknak 24 halálos áldozata volt. 

2015. június 26-án a tunéziai Szúszában egy hotel 

tengerpartján mértek csapást a külföldi vendégekre, fegy-

verekkel és gránátokkal. Az esemény 38 halálos áldozatot 

követelt. 
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2015. október 10-én Törökországban, Ankara város-

ban, egy demonstráción törtek rá a békésen tüntető tö-

megre. Tíz órakor robbant az első bomba, majd néhány 

másodperccel később a második. 102 halálos áldozatot és 

több mint 500 sérültet hagytak maguk után. 

2015. október 30-án egy orosz utasszállító repülőgé-

pet robbantottak fel, egy üdítős dobozba szerelt bombával. 

224 halálos áldozat, nulla túlélő. Eredetileg a washingtoni 

koalíció valamelyik gépe volt a célpont, de mivel Orosz-

ország nem sokkal korábban kezdte meg a szíriai beavat-

kozását, így valószínűleg ezért választották ezt a járatot. 

Válaszlépésként Putyin orosz elnök vadászgépeket kül-

dött, amellyel Szíriát bombázták. 

2015. november 12-én Bejrutban robbant bomba. 43 

halálos áldozat és 239 sebesült volt a támadás eredménye. 

2015. november 13-án végül az év terrortámadási 

szakasza ugyanúgy zárult, ahogyan elkezdődött. Novem-

ber 13-án Párizsban, három helyen (egy étteremben, egy 

bárban és egy koncertteremben) hajtottak végre egy idő-

ben robbantási merényleteket. A merényletsorozatnak 130 

halálos áldozata és több mint 350 sérültje volt. Ez a párizsi 

esemény is nagy visszhangot keltett. Például a legismer-

tebb közösségi portálon milliók profilképe vette fel a fran-

cia zászló színeit, valamint világszerte milliók küldték a 

#prayforParis jelmondatot is. 

2015-ben nem sikerült megállítani ISIS-t, és már 

2016-ban is több merényletet követtek el. 2016 januárjá-

ban tömegmészárlást rendeztek a kelet-szíriai Deir ez-Zór 

városban (135 áldozat, ebből 85 civil, 50 pedig kormány-

katona), robbantásokat és fegyveres támadást rendeztek az 

indonéziai Jakartában (2 halálos áldozat, 20 sérült), vala-
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mint február elején merényletet terveztek egy Mogadishu-

ból felszálló repülő ellen. Ez utóbbi esetben szerencsés 

módon nem történt tragédia, ugyanis a bomba valószínű-

leg túl korán robbant fel, amikor a gép még nem járt elég 

magasan. A merényletnek mindössze egy halálos áldozata 

volt, a merénylő, aki a robbanás hatására kirepült a gépen 

keletkezett nyíláson. 

Az ISIS-el szövetséget kötött többek között az afri-

kai Boko Haram (,,a nyugatosodás szentségtörés”) nevű 

terrorista csoport is. Elismerték ugyanis kalifájuknak az 

ISIS vezetőjét, minden muzulmánok önjelölt kalifáját, 

Abu Bakr al-Bagdadit. Egyelőre még nem tudni, ez milyen 

hosszú távú következményeket von majd maga után a jö-

vőben. 

Tehát a mai világ legveszélyesebb terroristaszerve-

zetének egyértelműen az ISIS tekinthető. Érdekesség a ter-

rorszervezettel kapcsolatban, hogy Wesley Clark nyugal-

mazott amerikai tábornok, a NATO és szövetségesei volt 

európai főparancsnoka a CNN-nek adott egyik interjújá-

ban azt nyilatkozta, vagyis elismerte, hogy az Iszlám Ál-

lamot valójában az Egyesült Államok és annak szövetsé-

gesei (valószínűleg köztük Izrael is) hozták létre, melynek 

eredeti célja akkor még a libanoni Hezbollah ellenállási 

mozgalom megszüntetése volt. Meglepő fordulat, hogy az 

ISIS jelenleg pont az USA-t és Izraelt tartja főellenségé-

nek.  

Jelenleg a világ országai vezetőinek legfontosabb 

feladata az lenne, hogy megállítsák az ISIS terjedését, le-

hetőleg békés úton, de akár fegyveres eszközökkel is. Eh-

hez azonban szükség lenne egy világméretű összefogásra 

és egy egységes döntésre, erre azonban egyelőre nem sok 
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esélyt látni, hiszen Európa még a migránsválsággal kap-

csolatban sem tudott közös álláspontra helyezkedni.   

Mindazonáltal, reményt adhat az embereknek az, 

hogy az Al-Kaidát sikerült megállítani (vagy legalábbis el-

nyomni), tehát ez azt bizonyítja, hogy jelenleg sem a lehe-

tetlennel állunk szemben, csupán meg kell találni az ISIS 

gyenge pontját.  

Gyakorlatilag Európa szinte minden országában fo-

lyamatos a terrorkészültség. Érdemes azonban tisztázni, 

hogy hogyan is lehet védekezni a terrorizmus ellen. Elsőd-

legesen tehát a fő feladat az ISIS megállítása lenne. Ehhez 

azonban szükséges a terrorizmus alapos megismerése és 

megértése. Fontos az EU tagállamok szolidaritása, a terro-

rista fenyegetettség józansággal történő tudomásul vétele, 

és a lehetséges célpontok feltérképezése. A terrorizmus el-

leni harcot elsődlegesen megelőzéssel (információgyűjtés 

és információcsere) kell kezdeni. Ugyanakkor szerves ré-

sze kellene, hogy legyen a folyamatos készültség, a haderő 

mobilizálhatósága, mozgósíthatósága. Fontos, hogy a fej-

lődő országoknak segítséget nyújtsanak a fejlett országok 

a terrorizmus elleni küzdelemben.  

Az EU-USA Nyilatkozat a Terrorizmus Elleni Harc-

ról 2004-es kiadványában négy alappillért nevezett meg. 

Első a megelőzés, amely jelenti például a radikalizáció és 

az utánpótlás megakadályozását, illetve az okok feltárását 

és kezelését. Másodikként a védelem következett, amely 

magába foglalja a külső határok védelmét, ezáltal pedig a 

menekültáradat megállítását, illetve a határokon való el-

lenőrzést. Ezután a harmadik pontban az üldözést, vagyis 

a "főnökök" felkeresését említették. Végül negyedikként 

fontos a válasz, méghozzá a megfelelő válasz. Nem szabad 
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figyelmen kívül hagyni a történteket, ugyanakkor meg-

gondolatlanul sem szabad lereagálni azokat. Továbbá 

szükséges a cybertámadások elleni védelem is. Legfőbb 

feladatnak ugyanakkor minden ország vezetője az állam-

polgárok védelmét tekinti. A civileknek pedig mindössze 

annyit tudnak javasolni, hogy amennyiben lehetőségük 

van rá, halasszák el vagy mondják le a Közel-Keletre szóló 

utazásaikat. 

Személy szerint, amikor az első párizsi terrortáma-

dás megtörtént, elhatároztam, hogy nem ásom bele magam 

a terrorizmusba. Úgymond igyekszem kimaradni az egész-

ből. Azt reméltem, hogy az ISIS csak egyetlen támadást 

tervezett, mintegy megfélemlítésként. Én is, mint oly so-

kan szeptember 11. után azt hittem, hogy az egész csak 

valami film, vagy megrendezett dolog. Nem tudtam el-

hinni, hogy a szerelmesek városában ilyen megtörténhe-

tett. Egymást követték a szörnyűbbnél szörnyűbb tragé-

diák. És egyszer csak elkezdett érdekelni. Azt vettem észre 

magamon, hogy egyre több és több cikket olvasok ezzel 

kapcsolatban, egyre többször keresek rá az interneten.  

Úgy gondolom, hogy valahol hiba csúszott a számí-

tásba. Az emberek egyszerűen nem vették elég komolyan 

az ISIS-t, azt gondolták, hogy jóval erősebbek nála. 

Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez valamilyen szinten nor-

mális emberi viselkedés. Általában addig nem vesszük ko-

molyan a dolgokat, míg valamilyen katasztrófa be nem kö-

vetkezik. Ám ez nem csak a terrorizmusra értendő, a min-

dennapi ügyeinkre éppúgy igaz. Nem törődünk a sebes-

ségkorlátozással közlekedés közben, amíg korházba nem 

kerülünk, jogosítvány nélkül is merünk vezetni, ameddig 

a befizetendő csekket a büntetésről nem kézbesíti a postás, 

vagy éppen nem aggódunk a közelgő felelés miatt, amíg 
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nem kerül be az egyes a naplóba. Talán ezen kellene vál-

toztatnunk: a hozzáállásunkon. Komolyabban kellene 

venni a problémákat, és nem figyelmen kívül hagyni a fe-

jünk felett gyülekező viharfelhőket. Így valószínűleg meg-

előzhető lenne számos ellőttünk álló esetleges tragédia. 

Talán ez a megoldás.  

Fel kellene ébredni végre, és nem ölbe tett kézzel 

nézni, ahogyan szép lassan tönkreteszik és elpusztítják az 

otthonainkat, a hitünket, a kultúránkat, a mindennapjain-

kat, az ünnepeinket, egyszóval: az életünket. Lehet, hogy 

kicsit pesszimista felfogású vagyok, de elég nehéz opti-

mistán tekinteni a jövőbe, ha napjainkban tízezrek halnak 

meg háborúkban és terrortámadásokban. 

Záró gondolatként kis falum plébánosának szavait 

idézném fel: „Ha az emberek nem kezdenek el gondol-

kodni, hinni és cselekedni, akkor néhány éven belül temp-

lomaink tetején kereszt helyett félhold lesz majd látható." 



 

 

  



 

 



251 

 

TUBOLY SÁRA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

A technikai fejlődés hatásai a társadalomra 

XXI. század. Röpke tizenhat év. Ám rengeteg kutatás, 

munka eredményeként hatalmas sikereket ér(t) el az em-

beriség megannyi hétköznapi és tudományos területen. 

Tudósok ezrei teszik fel életüket a világ dolgainak köny-

nyebbé és jobbá tételére. Orvostudomány, hittudomány, 

hadtudomány, matematika, nyelvtudomány és sporttudo-

mány. Csak néhány ág, melyben maradandót alkotott a 

XXI. század embere. Nem maradhat ki a felsorolásból a 

technika fejlődése sem, hiszen ez az a terület, amely nap-

jainkban éli fénykorát és hétről hétre, napról napra új ter-

mékek kerülnek a fogyasztói piacra. Mint mindennek, en-

nek is van jó, illetve rossz oldala, a következő fogalmazás-

ban ezt szeretném bemutatni.  

A technikai fejlődés hallatán legtöbbünknek azonnal 

az internet jut eszébe, hiszen mára szinte mindenkinek van 

valamilyen hozzáférési lehetősége. Ez a találmány első-

sorban információszerzésre szolgál, azonban nem csak 

megkönnyíti, hanem meg is nehezítheti az emberek életét. 

Manapság rengeteg közösségi oldal áll rendelkezésünkre, 

hogy családtagjainkkal, barátainkkal és ismerőseinkkel a 

kapcsolatot ápoljuk. Sok ember beleeshet abba a hibába, 

hogy elegendőnek tartja az online beszélgetéseket, levele-

zéseket, és egyre kevesebb időt tölt társaságban. Vélemé-

nyem szerint egy érző embernek fontos, hogy érzelmeit, 
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tapasztalatait és örömeit megossza más emberekkel, még-

pedig személyesen. Ha ez a személyes kapcsolattartás el-

tűnik valaki életéből, akkor érzéketlenné válik, nem lesz 

képes jól megfogalmazni verbális, illetve nonverbális je-

leit, elidegenedik a társadalomtól.  

Az internet mellett fontos megemlíteni a média bár-

mely formáját, amely tele van reklámokkal, hirdetésekkel. 

Ezek nagyon fontos szerepet töltenek be a mai világban: 

alakítani, formálni próbálják a társadalmat a propagandán 

keresztül. Hatása az élet minden területén megfigyelhető, 

mint például a vásárlás esetében. A XXI. századra a világ 

társadalma jól fizető, kitűnő megélhetést biztosító fo-

gyasztói társadalommá vált. Az ember egyre többször vá-

sárol hobbiból, felesleges, szükségtelen cikkekre költi 

pénzét. Szóra érdemes még a propaganda hatására meg-

változott értékrend is, hiszen manapság már nem az ember 

belső értékei, tulajdonságai fontosak, hanem csak az szá-

mít, ami a külvilág felé mutatható. 

Mint már említettem, a technika fejlődésének sok 

pozitív hatása van életünkre és a társadalomra. Egyik re-

mek fogásnak tartom az online lapok, magazinok fenntar-

tását, melyeknek köszönhetően több információhoz jutha-

tunk el kevesebb idő alatt. Emellett a hír jelentősen gyor-

sabban terjed, valamint pénztárcakímélő is, hiszen ingye-

nes. Általuk a legtöbb ember naprakész lehet sok-sok té-

mában, egy jól informált, művelt társadalom biztosításá-

hoz kitűnő ez a módszer.  

De nem szabad leragadnunk az internetnél, a tech-

nika fejlődése magába foglalja a különböző multimédiás 

eszközök megjelenését is, mint például az elektronikus e-

könyv olvasó. Ez egy kisméretű gépezet, melyre digitális 

formátumban megtalálható könyvek tölthetők le. Úgy 
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gondolom, kitűnően alkalmas rendszeresen olvasó szemé-

lyek részére, hiszen alacsonyabb összegeket kell a köny-

vek beszerzésére fordítani, mivel az interneten már a leg-

több könyv elérhető valamilyen digitális formában. Ezen 

kívül környezetbarát megoldás, mivel nem kell hatalmas 

erdőterületeket kivágni a papír alapanyag előteremtése ér-

dekében, így óvni tudjuk a környezetet is. Rendszeres 

használójaként mondhatom, hogy praktikus lehet sokat 

utazó emberek számára, mert kis helyet foglal el és egy-

szerre több „könyvet” is vihetünk magunkkal. Szerencsére 

egyre több ember kezében látni e-book olvasót, így az ol-

vasás újra népszerűvé válhat a magyar társadalom köré-

ben. Véleményem szerint igényes szórakozást jelent, vala-

mint jelentősen tágítja az ember látókörét is. 

Úgy gondolom, mindnyájan hálásak lehetünk azok-

nak az embertársainknak, akik ekkora mértékben hozzájá-

rulnak mindennapi életünk jobbá és könnyebbé tételéhez. 

Már csak azt kell megtanulnunk, hogyan használjuk elő-

nyünkre a modern technikát és ne essünk át a ló túlolda-

lára. 
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URBÁN ANDREA 

Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakkö-

zépiskola, Karcag  

 

Az internet: áldás vagy átok? 

A kérdés sokakat érint és érdekel. Be kell ismernünk, az 

internet napjaink szerves részévé vált, körülvesz és össze-

köt bennünket.  

Egy hely, ahol az emberek kikapcsolódhatnak, is-

merkedhetnek, megoszthatják életük pillanatait és nyo-

mon követhetnek másokat. Egy könyvtár, egy végtelen 

sok ismeretet hordozó világ, ahonnan szinte ömlik ránk az 

információ. Az teszi egyedivé, hogy elérhető mindenki 

számára a világ bármely pontján. Segítségével jobban 

megismerhetjük a bennünket ténylegesen körülvevő vilá-

got, eljuthatunk helyekre, melyekről csak álmodtunk, lát-

hatunk dolgokat a monitorunkon, telefonkijelzőnkön ke-

resztül, melyeket sajnos élőben nem tapasztalhatunk meg. 

Az internet egy lehetőség arra, hogy életünket színesebbé 

tegyük, megvalósítsuk önmagunkat. Képes szebbé tenni 

hétköznapjainkat, legyen szó egy érdekes cikkről, egy le-

nyűgöző képről, vicces videóról vagy egy kedves e-mail-

ről. Nemcsak felvidít, de gyönyörködtet, lenyűgöz, segít-

séget nyújt. Hogyan létezik tehát, hogy negatív vélemé-

nyek alakultak ki róla és az emberek átoknak tekinti? 

Az elmúlt évtizedekben a technika rohamos fejlődé-

sen ment keresztül, s napjainkban is folyamatosan meg-

újul. Az internet megjelenésével egy új korszak kezdődött 
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el. Az élet számos területét megkönnyítette, új ajtókat nyi-

tott meg számunkra. A munka világa felgyorsult, a cégek, 

nagyvállalatok előtt számos új lehetőség áll vállalataik fej-

lesztésére. Az e-mailek, SMS-ek segítségével az adatok 

őrült sebességgel száguldanak megoldva az üzletemberek 

problémáit. Az iskolában is hasznunkra válik a webolda-

lak használata. Lehetőségünk van online feladatok megol-

dására, prezentációk készítésére és előadására, sőt az osz-

tályzatainkat is megtekinthetjük az interneten. Talán a leg-

jobb az egészben, hogy otthon, a kényelmes környeze-

tünkben is tanulhatunk. Már mindenki számára elérhetőek 

az önképzést segítő oldalak, csakúgy, mint bármilyen más 

információ. A szobánk négy fala közt is élhetünk hobbija-

inknak, hallgathatunk zenét, filmet nézhetünk, sőt, spor-

tolhatunk is különféle videók segítségével. Ha kedvünk 

tartja, olvashatunk híreket, intézhetjük bankszámlánk 

ügyeit vagy akár be is vásárolhatunk. Pár kattintás segítsé-

gével megoldhatjuk életünk problémáit. 

A határok is eltűntek országok között, már nem szá-

mít, ha tengerek, óceánok választják el az embereket. Egy 

francia megismerkedhet egy Új-Zélandon élővel, egy pe-

kingi beszélgethet egy éppen New Yorkban tartózkodóval. 

Hihetetlen, hogy az internet közelebb hozza egymáshoz az 

embereket, sőt, segít elfogadnunk egymást. Új kultúrákat, 

helyszíneket és nyelveket fedezhetünk fel, mely által a sa-

ját személységünk és világképünk is formálódik, tudásunk 

bővül. Rátalálhatunk önmagunkra. 

Az internet nemcsak a felfedezést és ismereteink bő-

vítését teszi lehetővé, hanem a bennünk lévő gondolatok 

felszabadítását is. Az érzelmeinket egy saját honlapon 

közzé tehetjük, általunk írt versek, cikkek vagy akár fotók 
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formájában. A közösségi oldalak is nagyban hozzájárul-

nak ahhoz, hogy életünk pillanatait rögzíthessük és meg-

oszthassuk másokkal. Nem véletlen e weboldalak nevében 

a „közösségi” szó. Napjainkra már egy összetett társada-

lom alakult ki online, egy óriási csoport, melyben min-

denki egyenlő. Fontos odafigyelnünk a megfelelő haszná-

latra, ugyanis sok bonyodalmat okoznak ezek a portálok. 

Azzal azonban tisztában kell lennünk, hogy amit az inter-

neten olvasunk vagy látunk nem feltétlenül igazak, sokan 

elfeledkeznek annak a fontosságáról, hogy a közzétett ké-

pek, cikkek valóságalapja csekély. Kiemelten figyelnünk 

kell arra is, hogy kivel és mit osztunk meg. Nehéz beis-

merni, de mindenki a legjobb arcát próbálja mutatni ma-

gáról, a képeket szerkesztik, hamis posztokat írnak. Ezzel 

azonban sokakat átejtenek. Így egy torzkép alakul ki, mely 

nem csak a világhálón jelenik meg, hanem az emberek fe-

jében, gondolataiban is. 

Egy óriási és egyre gyakoribb probléma, mely fő-

ként a fiatal lányok körében terjed, a testképzavar. Egyike 

azoknak a mentális betegségeknek, melynek kialakulásá-

ért sokan a médiát hibáztatják. A problémának van igaz-

ságalapja. Mióta a photoshopolt képek elterjedtek a „töké-

letes” alakú lányokról, egyre több kamasznál jelentkeznek 

a problémák, lelki gondok. Nehéz úgy egy egészséges ön-

képet alkotni magunkról, hogy minden egyes alkalommal, 

amikor bejelentkezünk az internetes fiókunkba, szembeta-

lálkozunk a társadalmi elvárásokkal. Mégis mire számíta-

nak tőlünk? Kialakult egy ideál arról, hogy milyen a töké-

letes ember és az eszményi élet. Hibátlannak látjuk azokat 

a színésznőket, énekeseket, akiknek a megjelenésén fod-

rászok, stylistok, sminkesek, profi fotósok, menedzserek 

(és még sorolhatnám) dolgoznak. Mégsem irigylem őket, 
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mert életük minden egyes másodpercében figyeli őket va-

laki, kritizálja a megjelenésüket. A legfájóbb az, hogy a 

külsőségek miatt elhomályosultak a belső értékek. Már 

nem az hívja fel az emberek figyelmét, hogy milyen fan-

tasztikus koncertet adott a híresség, hanem, hogy eközben 

milyen pocsék szettet viselt. Az internetet használó pedig 

folyamatosan a látszat centralizálásával szembesül. Látja 

a modellek által ajánlott edzéstervet, diétákat, ruhákat és 

minden egyéb termék reklámját, mely a külsőnket szépíti. 

A makulátlan megjelenésű embereket, akiknek mindeköz-

ben az életük számos területére jut idejük, családra, bará-

tokra, szórakozásra.  

De senkinek sem tökéletes az élete. Tűnhet az éle-

tünk külső szemmel ragyogónak, de mindenkinél előfor-

dulnak megoldandó problémák. Vannak mélypontok, szo-

morú és megrendítő pillanatok az összes Földön élő ember 

hétköznapjaiban. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy 

hiába mutatjuk a legkiválóbb oldalunkat vagy mosolygunk 

bele mások szemébe, azért még belül kemény harcot ví-

vunk mindannyian. Az internet éppen ezért becsapós és kí-

méletlen! Naivan hiszünk az álomvilágnak, és ezzel elbi-

zonytalanítjuk magunkat. Pedig a közösségi oldalakon 

megosztott képek a hasznunkra is válhatnának, ha nem fer-

dítenénk el a mondanivalókat. Mások élete inspirációt is 

nyújthatna, átsegíthetne egy nehéz időszakon. Természe-

tes, hogy a legjobbra törekszünk, folyamatosan fejlődni 

szeretnénk. Az előrelépéshez szükséges motivációt köny-

nyen megtalálhatjuk a weblapokat böngészve, ám csak 

mások reális eredményei képesek arra, hogy pozitív hatást 

gyakoroljanak ránk. 

Hasznos és szórakoztató elfoglaltság az internet 

használata, de mint minden mást, ezt is túlzásba lehet 
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vinni. A közösségi oldalak és különféle játékok sok felmé-

rés szerint okozhatnak függőséget. Én is tapasztalom ma-

gamon, hogy egy fárasztó nap után nincs is jobb, mint bön-

gészni a kedvenc oldalamon, pihentetni az agyam. Ehhez 

azonban gyorsan hozzá lehet szokni és még többet szeret-

nénk e tevékenységnek élni. Egészséges kereteken belül 

nincs ezzel komolyabb probléma, ám sokak munkájának, 

illetve emberi kapcsolatainak a rovására mehet. Hallhat-

tunk már olyanokról is, akik a munkavégzés közben láto-

gatják a közösségi oldalakat. Véleményem szerint, ha va-

laki nem képes szabadulni a kényszeres weblaplátogatás-

tól, az már ok az aggodalomra. Felesleges időpazarlásnak 

tartom, hogy valaki csak görget és görget lefelé az oldalon, 

miközben a teendői halmozódnak. Ezzel nem csak a saját 

állását sodorja veszélybe, ám a vele együtt dolgozóknak is 

árt. Ugyanez elmondható az iskolákban, nehéz megszaba-

dulni a telefonok „hívó szavától”. Sajnos az internet felül-

kerekedik és ural bennünket nemcsak a munkahelyen és az 

oktatási szférában, hanem a baráti és családi találkozások 

alkalmával is. Albert Einstein fogalmazott így: “Félek at-

tól a naptól, amikor a technológia fontosabb lesz, mint a 

személyes kapcsolattartás.” Egyre inkább biztosak lehe-

tünk abban, hogy ez a nap elérkezett. 

Nem mehetek el a mellett a tény mellett, hogy a fia-

tal generáció lelke a leginkább kiszolgáltatott a világhaló 

kapcsán. A családban, valamint az iskolában fellépő fe-

szültségeket sokan az interneten vezetik le. Léteznek cso-

portok, melyekben képesek kifejezni a bennük felgyülem-

lett érzéseket, megismerkedhetnek hasonló problémákkal 

küzdő társakkal. Egy opció számukra az is, hogy létrehoz-

nak egy mikroblogot, ahol (akár anonim módon) képek, 

idézetek segítségével kifejezhetik önmagukat. Sajnos 
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azonban nem ritka az öngyilkosságra, testi bántalmazásra 

sarkalló képek terjedése. Bár én ettől igyekszem elhatáro-

lódni, mégis elém kerülnek olykor az efféle tartalmak. 

Megrendítő látni, hogy a világ, mely már így is oly sok 

problémával küzd, most egy újabbat hordoz. A lelkileg sé-

rültek sebeit azonban az internet nem képes bekötözni, 

meggyógyítani. Egy jel lehet azonban azok számára, akik 

elfeledkeznek a fiatalokról: nem szabad félvállról venni a 

problémáikat, meg kell próbálnunk megérteni őket, hogy 

segíthessünk rajtuk. 

Elengedhetetlen tudatában lennünk a saját felelőssé-

günknek. Az emberekben folyamatosan dúl a jó és rossz 

közötti viszály, ez a kettősség természetünkből adódik. 

Törekednünk kell a kellemetlenségek elkerülésére, viszont 

ha elővigyázatosak vagyunk és átgondoltak, akkor kikü-

szöbölhetőek a gondok. Kellő odafigyeléssel kifogástala-

nul működhet a kapcsolat köztünk és a virtuális világ kö-

zött. 

Bár az internettel kapcsolatban sok a negatív gondo-

latom, mégis mindig visszatér bennem a kérdés, hogy ak-

kor mégis miért használom? Rögtön eszembe jutnak azok 

a dolgok, melyek segítettek abban, hogy elérjem céljaimat, 

melyekre talán nem lettem volna képes az internet nélkül. 

Számomra fontos a nyelvtanulás, az idegen nyelvű filmek, 

a megosztókra feltett videók, az online gyakorlás mind 

hozzátettek a tudásomhoz. A tanulás mellett pedig olvas-

hatok, nézhetek sorozatokat, a saját ízlésemre formált 

blogot vezethetek. Ezek mind csak apróságok, de összes-

ségében egy kerek egészet alkotnak. Csak rajtam áll, hogy 

mit hozok ki belőle, hiszen az internet szinte mindent ké-

pes megadni. Lehet, hogy sokan rossz szemszögből köze-

lítik meg és csak ártani képesek vele, ám ha jól használjuk, 
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megvalósíthatjuk terveinket, vágyainkat, és szebbé tehet-

jük a világot. 
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VERÉB SÁNDOR ANDOR 

Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas 

 

Az Európai Unió jövője: merre tovább? 

A II. világháború után több európai vezető politikus arra a 

következtetésre jutott, hogy a tartós béke biztosításának 

egyetlen lehetősége az integrálódás. Jean Monnet 

javaslatára Nyugat-Európa szén és acéliparát 1951-ben 

egyesítették. Franciaország, Belgium, Hollandia, 

Luxemburg, NSZK, és Olaszország megalapította az 

Európai Szén és Acélközösséget (ECSC), az Európa Unió 

elődjét. A szektorális siker után az un. Hatok az 

együttműködést kiterjesztették a gazdaság egészére. 

Ennek eredménye az Európai Gazdasági Közösség (EGK) 

majd az Európai Atomenergia Közösség (EURATOM) 

megalapítása volt. A kereskedelmi szabályozás egysége-

sítésére, és a vámok fokozatos leépítésére törekedtek. 

1965-ben az erősebb integráció érdekében a három 

szervezet vezetése egyesült, és Európai Gazdasági 

Közösség, rövidebben Közös Piac néven működött 

tovább. A Maastrichti szerződés hatályba lépésével a 

tagországok az Európai Gazdasági Közösséget Európai 

Unióvá alakították át. Sokkal szorosabb együttműködést 

vállaltak, és kötelezettséget a közös pénz bevezetésére. A 

gazdasági és politikai unió létrehozása gyakorlatban a 

négy alapszabadság megvalósulása: az áruk, a 

szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása lett. 

Schengeni Egyezmény aláírásával a tagországok között 

megszüntették a határellenőrzést, a külső határokon pedig 
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egységes határvédelmi rendszert terveztek felállítani. Az 

Amszterdami szerződéssel tovább bővítették a tagállamok 

együttműködési kereteit, megkezdték a politikai 

integrációt. Közösségi hatáskörbe sorolták, a vízum, a 

bevándorlási, és a menekültügyeket, a foglalkoztatás-

politikát és a szociális törvények egy részét. 

Az Európai Unió növekedése 1973-ban Dánia, Íror-

szág és az Egyesült Királyság csatlakozásával kezdődött. 

1981-ben Görögország, 1986-ban Spanyolország és Por-

tugália is csatlakozott. 1989-ben Németország újraegye-

sült. 1990-ben döntöttek a tárgyalások megkezdéséről a 

volt szocialista országokkal, 1993-as koppenhágai ülésen 

pedig a csatlakozáshoz szükséges politikai, gazdasági és 

jogharmonizációs kritériumokról. 1995-ben Ausztria, 

Finnország, Svédország lett tag. 2004-ben Észtország, Lit-

vánia, Lettország, Lengyelország, Cseh Köztársaság, 

Szlovák Köztársaság, Magyarország, Szlovénia, Málta és 

Ciprus lépett be. 2007-ben csatlakozott Románia és Bul-

gária, majd 2013-ban Horvátország.  A bővítési folyamat 

eredménye a 28 jelenlegi tagállam.  

Magyarország 2004. május 1-jén lett az Európai 

Unió tagja, majd 2007-ben csatlakozott a schengeni tér-

séghez. Hazánk a közép-kelet-európai országok közül el-

sőként, már 1988-ban diplomáciai viszonyt, valamint gaz-

dasági és kereskedelmi együttműködést kezdett az Euró-

pai Gazdasági Közösséggel (EGK). Ennek eredményeként 

a közösség 1990. január 1-jén megszüntette a magyar 

árukkal szembeni különleges vámokat. Az 1990. évi rend-

szerváltozás után a csatlakozási tárgyalások, a kritériumok 

teljesítése elsőbbséget élvezett a mindenkori magyar poli-

tikában. A 2003. április 12-én tartott népszavazáson a 

résztvevők 83,76 százaléka mondott igent az Unióhoz való 
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csatlakozásra, abban bízva, hogy Magyarországnak esélye 

lesz a felzárkózásra. 

Az europa.eu az Európai Unió hivatalos webhelye, 

melyet az uniós intézmények képviseletében az Európai 

Bizottság kommunikációs osztálya működtet. Ezen az in-

formációs portálon, „Az EU-ról dióhéjban” című fejezet-

ben 2016. január 26-án a következőket olvastam: 

„Az EU létrejöttének köszönhetően Európában az 

utóbbi fél évszázadot a béke, a stabilitás és a jólét jelle-

mezte, nőtt az életszínvonal, és megszületett a közös euró-

pai valuta, az euró.” 

„Azáltal, hogy az uniós tagországok között megszűnt 

a határellenőrzés, a kontinens legnagyobb részén szaba-

don lehet utazni.” 

„Az egységes, más néven a belső piac az EU fő gaz-

dasági motorja, amely lehetővé teszi az Unión belül az 

áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlását, illetve 

a személyek szabad mozgását. Az EU számára ezért fontos 

célkitűzést jelent az is, hogy ezt a rendkívül értékes erőfor-

rást továbbfejlesztve biztosítsa, hogy az európai polgárok 

a legteljesebben ki tudják aknázni a benne rejlő lehetősé-

get.” 

„Az EU működésének alapelve a jogállamiság. Ez 

azt jelenti, hogy tevékenysége minden esetben a tagálla-

mai által önkéntes alapon és demokratikusan elfogadott 

szerződéseken alapul. Ezek a kötelező erejű megállapodá-

sok határozzák meg az egyes tevékenységi területekkel 

kapcsolatos uniós célokat.” 

Számomra ezek a sorok igen csak utópisztikusak. Az 

utópia egy elképzelt jövőkép, egy álomvilág, ahol minden 

jó, minden értelemben tökéletes, de megvalósíthatatlan. 

Az Európai Uniót, mint gazdasági és politikai partnerséget 
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a XX. századi utópiák bukása után, a béke igénye hívta 

életre. Az integráció célja a konfliktusok kialakulásának 

megelőzése volt. Az idézett sorok nem a mai valóságot 

tükrözik. A tagországok között nincs ugyan fegyveres 

harc, de van észak-ír válság, van katalán függetlenségi tö-

rekvés. Romániában a székelyek autonómiáért és a kettős 

mérce ellen folytatnak harcot. Szlovákiában az állampol-

gársági törvény okoz feszültséget. Az elcsatolt területek 

magyar ajkú lakosságának segélykiáltásait nem hallja Eu-

rópa. Ezek közel száz éves konfliktusok, melyek a trianoni 

békediktátum következményeként alakultak ki. Ukrajna 

ugyan nem uniós ország, de pont a geopolitikai választási 

kényszere miatt alakult ki polgárháború és válság. És ne 

feledkezzünk meg a déli szomszédunknál dúlt véres hábo-

rúról sem. A szerb és horvátok közti ellentétet a migráció 

újra felszínre hozta. Az ember alapvető szükséglete a biz-

tonság, mely a migráció miatt feldúlt Európában ma nem 

biztosított. Nem csak a közbiztonság romlott, a stabilitás 

is veszélybe került. Az életszínvonal tekintetében a tagál-

lamok között jelentősek a különbségek, főleg a volt szoci-

alista országok vannak lemaradva. Az egykori Kelet és 

Nyugat-Németország között az egyesítés ellenére is érzé-

kelhető a lemaradás. Magyarország több mint negyed év-

századdal a rendszerváltás után, és 12 éves uniós tagsággal 

sem érte el azt az életszínvonalat, ami a rendszerváltás ko-

rabeli NSZK-ban volt. Országhatáron belül a régiók között 

is eltérések vannak, és az utóbbi években ezek az eltérések 

csak fokozódtak. Pénzügyi stabilitás kapcsán elég csak ar-

ról beszélni, hogy a mai napig nem egységes fizető eszköz 

az euró, és jelentős árfolyam ingadozások is vannak. A 

2008-as gazdasági válság begyógyíthatatlan sebet okozott, 
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a bankok deviza alapú hiteleit még a következő generáció 

is törleszteni fogja. 

A belső határok átjárhatósága az unió legnagyobb 

vívmánya. Az egységes határvédelmi rendszer a külső ha-

tárok megvédésére csak papíron létezik, ezért nem csak a 

belső, hanem a külső határok is átjárhatók lettek. Európa 

védtelen. A migráció miatt fokozatosan visszaálló határel-

lenőrzések a négy szabadság megvalósulását fizikailag is 

korlátozzák. Az áruk áramlása egyébként sem szabadon, 

hanem a szabályozásnak és kvótáknak megfelelően műkö-

dik. Az Unió nem összehangolta, hanem az országok 

adottságait figyelmen kívül hagyva, leszabályozta a terme-

lést, így a közép-keleti régiót nyugati importra kényszerí-

tette. A tagállamoknak megszűnt az önellátó képességük, 

nőtt a kiszolgáltatottságuk, egymásra utaltságuk. Nemze-

tek gazdaságát meghatározó ágazatok szűntek meg, mint 

például Hazánkban a nagy múltú cukoripar. Az akácfák 

kiirtásának terve hasonló érvágás lenne, hisz Európa akác-

erdeinek fele Magyarországon található és a kontinens 

akácméz termelésének 70 %-a is tőlünk származik. A tőke 

áramlása egyirányú. Jelentős adókedvezményeket kapó 

nagy beruházók a gyengébb gazdasággal bíró országokban 

olcsó munkaerőt alkalmaznak és a megtermelt nyereséget 

kiviszik. Ugyanez a helyzet az élelmiszerláncok profitjá-

val is. A bankok hitelkamatainak haszna szintén nem az 

adósok országának össztermék növekedését eredményezi. 

A szolgáltatások szabad áramlása csak akkor valósul meg, 

ha képesek vagyunk eligazodni az uniós szabályozások sű-

rűjében és meg tudunk felelni az előírásoknak, a feszes 

versenyfeltételeknek. Az unió foglalkoztatás politikája ki-

merült a munkaerő szabad áramlásának biztosításában. A 
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sok szabályozás már nem terjedt ki a bérek és a munkakö-

rülmények harmonizálására. 

Az alapszabadságok teljesülésében a közép-keleti 

régió másodrendűsége érződik, a szabályozás az erősebb 

gazdaságú országokhoz igazodik. A jogállamiság és a de-

mokrácia akkor működik az Európai Unióban, ha a tagál-

lamok véleménye megegyezik Brüsszel véleményével. Ha 

a tagállamok véleménye különbözik az kötelezettségsze-

gési eljárással, és fejlesztési pénzek megvonásával járhat. 

Az Unióban az egyes országoknak különböző törté-

nelmi múltjuk és több ezer éves nemzeti kultúrájuk van. 

Múltjuk miatt még ma is eltérő a helyzetük és különbö-

zőek céljaik. A nemzetállami hatáskörök lassan megszűn-

nek, erőltetett az integráció. Az uniós szerződésekben 

meghatározott célkitűzések a különbözőségek miatt nem 

egyformán teljesülnek a tagállamokban. A kisebb gazda-

sági teljesítményre képes országok az Unió által előírt és 

megkövetelt feltételeket nehezebben teljesítik. Saját tőke 

hiányában hitelt kell felvenniük, mely költség az áruk és 

szolgáltatások árát növeli, versenyképességüket a piacon 

csökkenti. Az erősebb gazdasággal bíró országok így mo-

nopolhelyzethez jutnak. Ezért is mentek csődbe hazánk-

ban is a kisvállalkozások a gazdaság minden területén. A 

tudatos fogyasztás nálunk az alacsony bérek miatt csak el-

méletben létezik, kénytelenek vagyunk a gyengébb minő-

ségű, olcsóbb, ismeretlen eredetű (származási helye: EU) 

termékeket megvásárolni a hazai, jó minőségű, de drágább 

termékekkel szemben. Ezzel saját országunk gazdaságát is 

gyengítjük. A többi közép-kelet-európai országban is ha-

sonló a helyzet. Ha a tagállamok egy főre jutó GDP adatait 

nézzük, akkor egyértelműen látszódik a különbség. Míg 

Luxemburgban az egy főre jutó bruttó hazai termék 114 
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551 USD, addig Bulgáriában 7 532 USD volt. A Svédek-

nél és a Dánoknál ez az érték megközelítőleg 60 000 USD. 

Írország, Hollandia, Ausztria, Finnország, Belgium, Né-

metország, Franciaország, és Anglia 51 873 USD és 41 

793 USD között teljesít. Ez eddig 11 tagállam a 28-ból, a 

többi ország gazdasági mutatója jóval alacsonyabb. A volt 

szocialista országok közül Csehországé a legjobb 19 810 

USD, Magyarországé 13 465 USD. A számok a különbsé-

geket jól érzékeltetik. A bruttó hazai össztermék - az adott 

évben előállított összes áru és szolgáltatás értéke – az 

uniós országok közül Németországban a legmagasabb, 3 

874 437 millió USD. A volt szocialista országok együtt is 

csak 1 351 705 millió USD értékű összterméket állítottak 

elő. Az Európai Unióban megtermelt összes áru és szol-

gáltatás 20,91%-át Németország állítja elő. A gazdasági 

különbözőségek mára ketté osztották Európát, a törésvo-

nal pedig jól behatárolható Nyugat és Közép-Kelet Európa 

között. A volt szocialista országok állampolgárainak a 

rendszerváltás és az uniós csatlakozás nem hozta el a várt 

életszínvonal növekedést. A piacgazdaságra való áttérés 

ellenére még mindig irigykedve tekintenek nyugatra.  

A gazdasági megosztottságból adódó törés a mig-

ránsválság következtében szakadékká nőtt. A stabilizá-

lódni is nehezen tudó országok nem képesek és nem is 

akarnak migránsokat befogadni. Lássuk be, hogy a magu-

kat kereszténynek valló cigányokat is képtelenség integ-

rálni. Milliárdokat fordítanak a szocializációjukra, felzár-

kóztatásukra, és valljuk be eredménytelenül. Azt gondo-

lom, ezek az országok kellő tapasztalattal rendelkeznek az 

eltérő kultúrák tömeges beilleszkedéséről. Németország 

vezetése az egyértelmű negatív események ellenére sem 

hajlandó radikálisan változtatni migránspolitikáján és 
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Brüsszelben a bürokraták kvótákat számolnak, nem véve 

tudomást emberi tényezőkről, a migránsok és a tagállamok 

akaratáról. Magukat menekültnek valló tömegek özönle-

nek be Európába, akik mint potenciális munkaerő értékte-

lenek, csak a kiadásokat növelik, leterhelik a szociális há-

lót. A kontinens őslakosságával szemben elvárásaik van-

nak, viszont ők semmibe veszik az európai normákat, sza-

bályokat és kultúrát. Ennek következménye terrorfenyege-

tettség lett, zavargások, romló közbiztonság. Ellátásuk las-

san vállalhatatlan terheket ró a befogadó országokra. 

Brüsszel továbbra is azt várja el az európai polgároktól, 

hogy legyenek toleránsak, elfogadóak és befogadóak a 

migránsokkal szemben.  

Az Európai Unió vezető politikusai nem hajlandók 

belátni, hogy politikájuk megbukott. Nem akarják érzé-

kelni a valóságot, a lassan kibontakozott válságot. A vál-

ságot, amit a liberalizmus és a bürokrácia okozott. Ameny-

nyiben Brüsszel továbbra is figyelmen kívül hagyja a nem-

zetek sajátosságait és sürgősen nem változtat központi irá-

nyítású politikáján, az Európai Unió darabjaira hullhat. 

Mikor indul el a lavina?  Anno, a '80-as években, amikor 

a szocialista országokban az ideológiai és gazdasági vál-

ság kezdődött Magyarország elsőként, mert nyitni nyu-

gatra. 1989-ben a vasfüggöny lebontásával véget vetett 

Európa negyven évig tartó megosztottságának, majd ez a 

kicsi ország elsőként merte hangosan követelni az orosz 

csapatok kivonását. Mi a helyzet ma, 2016-ban? Európa és 

az Európai Unió megint nem egységes. Magyarország me-

gint elsőként lépni, mert már a 2008-as válság után azon 

keleti országokkal kezdett gazdasági együttműködést, 

amelyek a válságban is stabilak maradtak. A magyar ve-

zetés a nyugattól való kiszolgáltatottság ellensúlyozására 
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hirdette meg a Keleti Nyitás politikáját. „2010-ben Orbán 

Viktor úgy fogalmazott, hogy miért állnánk egy lábon, ha 

két lábunk van” A kis országok az Uniótól forrásokat kap-

nak, viszont önálló véleményükre nem kíváncsiak Brüsz-

szelben. Ahogy 40 évig a Szovjetunió erőltette ezen orszá-

gokra ideológiai és gazdasági akaratát, most Nyugat-Eu-

rópa teszi ugyan ezt. Erről maga Putyin is beszélt, 2015. 

szeptember 28-án, az ENSZ gyűlésen: „Senkit nem lehet 

kötelezni arra, hogy valakik által meghatározott egységes 

fejlődési modell és recept szerint éljen. Egyikünk sem fe-

lejtheti a múltat. Mi is jól emlékszünk a Szovjetunió példá-

jára, amikor szociális kísérletezés folyt, és saját ideológiai 

elképzeléseink alapján egyik-másik országban olyan vál-

tozásokat erőltettünk, amelyek egy sor tragikus következ-

ményt vontak maguk után. Nem a fejlődést, hanem a deg-

radációt hozták el ezek a kísérletek ezekben az országok-

ban. Mégis úgy tűnik, senki sem tanul a más hibájából, ha-

nem inkább ismétli azokat.” 

Míg az európai országok közti együttműködés mára 

holtpontra jutott, addig a visegrádi négyek politikai 

együttműködése pont a válság hatására erősödött. A V4-

ek összefogva, saját országuk érdekeit szem előtt tartva, 

elsőként szembe mentek Brüsszel akaratával. Képesek 

voltak gyors döntéshozatalra, határozott fellépésre, érde-

keik közös képviseletére, lépéseik összehangolására. Az 

Európai Unió és Magyarország viszonya komoly vitákkal 

terhelt. Ezen a helyzeten a migrációs politika csak rontott. 

Orbán Viktor viszont egyre több európai országban lett 

népszerű. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor a jövőben 

nem elképzelhetetlen, hogy a Visegrádi Együttműködés 

kibővül. Társulhat Bulgária, Románia, Horvátország, 

Szlovénia és Észtország, Lettország, Litvánia.  A balkáni 
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országok közül Szlovénia, Macedónia és talán Horvátor-

szág is. Összefogással már jelentősebb politikai és gazda-

sági erőt képviselhetnek. Kiválva az Európai Unióból be-

folyásoltság nélkül, nemzeti érdekeiknek megfelelően 

megkezdhetnék a régóta várt felzárkózást. Az Uniótól való 

függés csökkentését a fenti kis országok közösen át tudnák 

vészelni. Magyarország már megnyitotta az utat Keletre. 

Intenzíven fejlesztette kapcsolatait a posztszovjet térség 

országaival is. Így az Eurázsiai Gazdasági Unióval való 

együttműködés sem elképzelhetetlen. Az önállósodás után 

a keleti felvevő piac nagyobb lehet, mint a mostani nyugati 

export. Közép-Kelet-Európának adott a lehetőség a fel-

emelkedésre. Ehhez viszont az kell, hogy Lengyelország 

és a Baltikum is félretegye történelmi sérelmeit és tudjon 

keletre nézni. A II. világháború óta több mint 70 év telt el. 

Oroszország már nem a Szovjetunió. Új generációk nőttek 

fel, akiknek a múlt már történelem. Az új nemzedéknek 

nyitottan kell a jövőbe nézni! Sokan az Eurázsiai Gazda-

sági Uniót Oroszország nagyhatalmi törekvésének tekin-

tik. Ezt Putyin sérelmezte is egy interjúban: „Ha Európa 

országai egyesülnek, az normális dolog, de ha mi a poszt-

szovjet térségben ugyanezt tesszük, megpróbálják ezt úgy 

magyarázni, hogy Oroszország valamiféle birodalom új-

jáépítésére törekszik.” 

 Mi vár Nyugat-Európára? Gazdasági és politikai 

válság. Már megviseli a migránsok ellátásának és 

integrálásának költsége. Teljesítőképességének határán 

van. Ezt csak fokozná a közép-keleti régió 

önállósodásával járó piacvesztés. Gazdasági befolyásának 

elvesztése politikai befolyásának elvesztésével jár. 

Országokon belül és az országok közt is kiéleződnek az 

ellentétek. A megromlott közbiztonság, a vallási és etnikai 
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különbözőségek, a terror veszély mind hozzájárulnak a 

társadalmi feszültség fokozódásához. Nyugat-Európára 

hasonló sors várhat, mint az egykori Jugoszláviára.  

Az újonnan leereszkedő „vasfüggöny” a biztonságot 

jelenti Közép-Kelet-Európának. A rendszerváltás előtt a 

nyugatra irányuló szabad mozgást korlátozta, ma épp 

fordítva a nyugatról keletre való szabad mozgás 

akadályozására lesz szükség a fizikai határzárra. A közép-

keleti régió országai lassan felismerik, hogy a nyugati 

multi kultúrához való tartozás nemzeti identitásuk 

elvesztésével jár. 

Ma az Európai Unió jövője szorosan összefügg az 

újkori népvándorlással. Németország, aki felelőssé tehető 

a bevándorlási hullámért a problémákat a szőnyeg alá 

söpri, képtelen kezelni, de rátelepedő politikájával 

irányítani szeretne. Angela Merkel már nem népszerű 

politikus, ezért nem is olyan befolyásos, mint volt. 

Komoly gazdasági terheket jelent a bevándorlók ellátása, 

de sokkal nagyobb veszély a társadalmi feszültség. 

Schengen külső és belső határai már csak a migránsok 

számára járhatók át szabadon. Ez már nem a megálmodott 

Unió. A változások megkezdődtek. A felszínre került 

problémák azonnali és hatékony beavatkozást követelnek. 

De ez csak akkor lehetséges, ha a migránsok célországa 

változtat eddigi politikáján. Ha nem teszi, több évtizedes 

együttműködésnek lehet vége. 

Dominóként omolhat össze az Európai Unió. 

Amikor a Hatok az alapkövet lerakták, a béke érdekében 

tették. Ma, 2016-ban épp a béke van a legnagyobb 

veszélyben. A migráció következményeit csak teljes 

összefogással lehet megoldani. A 28 tagállamon túl a 

kontinens minden országának együttműködésére szükség 
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van, hisz már nem csak az Európai Unió jövője, hanem 

Európa jövője a tét. 
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