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ELŐSZÓ 

 

A győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kara mellett működő Batthyány Lajos Szakkol-
légium elsődleges küldetéseként kell megneveznünk a tehet-
séggondozást, melynek három fő pillérét képezi a szakmaiság, 
a közösségiség és a hallgatók öntevékenysége által fémjelzett 
közéletiség. Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a Szakkollégi-
umot a szakmai-tudományos többletképzés és tehetséggondo-
zás sokszínű és egyre bővülő kínálata jellemzi egyrészt a 
szakkollégisták kvalitásainak, elhivatottságának, másrészt a 
Kar és a Jogász társadalom támogatásának köszönhetően. En-
nek a bővülő kínálatnak az egyik legfontosabb eleme a nyitás 
a középfokú oktatásban résztvevők felé, melynek kézzel fog-
ható bizonyítéka e kötet. 
 Ugyanis a Szakkollégium 2013 őszén „Mondd el a 
véleményed!” címmel esszé-, illetve fotópályázatot hirdetett a 
középiskolások részére. A pályázati felhívás azzal a céllal 
került kihirdetésre, hogy lehetőséget biztosítson az egyetemi 
felvételi előtt álló generációnak saját véleményeik megformá-
lására és kinyilvánítására a világ és Magyarország aktuális 
kérdéseit illetően. Üdvözülendőnek tekinthető, hogy nagy 
érdeklődés övezte a pályázatot, hiszen összesen 20 esszét, 
valamint 2 fotómunkát nyújtottak be a pályázók, többek között 
Győrből, Nyíregyházáról, Zalaegerszegről, valamint Hajdú-
szoboszlóról. Kiemelést érdemel a zalaegerszegi Mindszenty 
József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, ahonnan 
négy pályamunka is érkezett.  
 A beérkezett pályamunkák összesítése alapján el-
mondható, hogy a legnagyobb népszűrésnek örvendő téma az 
érettségi előfeltételként meghatározott közösségi szolgálat 
volt, melynek pozitív társadalmi és individuális hasznosságát 
illetően többnyire egyetértés volt a fiatalok között. Ez az egy-
hangúság már kevésbé mondató el a szintén nagy számú fiatalt 
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leginkább megosztó kérdéskör, a fiatalok jövőképe tekinteté-
ben. E korosztály széles körét kérdések sora „gyötri” jövőjüket 
illetően – különös tekintettel a hazai kontra külföldi továbbta-
nulás és munkavállalás gigászi harcának vonatkozásában –, 
melyet ésszerű pro- és kontra érvek felsorakoztatása és kifejté-
se mellett jelenítenek meg a szerzők a T. Olvasó előtt. E kötet 
lapjain a fenti témák mellett a stadion versus kórház, valamint 
a közösségi média használatának veszélyeivel kapcsolatos 
gondolataikat osztják meg az ifjú pályázók.  
 A díjazott pályaművek mégis olyan témák feldolgozá-
sa nyomán kerültek ki, melyekkel kapcsolatos gondolatok 
kifejtésére csupán 1-1 pályázó bátorkodott. Ilyen volt az első 
helyezést eredményező, széles körű háttérismereteket és ala-
pos kutatómunkát igénylő téma a szellemi tulajdon védelme és 
a torrentezés közti dilemma kapcsán, melyet az esszé készítője 
riportok elemzésével tett színesebbé. Szintén helyezést érde-
melt a fiatalok körében örökzöld veszélyként emlegetett mari-
huána legalitásával kapcsolatos gondolatébresztő dolgozat.  
 A beérkező pályamunkák igazán kimagaslóak voltak, 
így e sorok adta lehetőséget kihasználva szeretném kifejezni 
gratulációmat az esszé-, és fotópályázat valamennyi pályázó-
jának. Nagy köszönet illeti bíráló társam, Fehér Júlia munká-
ját, s nem utolsó sorban Kálmán Jánost, a Szakkollégium igaz-
gatóját, akinek ötlete nyomán számos fiatal megoszthatta gon-
dolatait az őket leginkább érintő aktuális kérdések vonatkozá-
sában. 

Szerkesztő 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
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A PÁLYÁZAT DÍJAZOTTAI 

 

I. helyezett 

Szoták Bálint: Torrentezés vs. szellemi tulajdon védelme: bün-
tetni vagy legalizálni? (Forrás Waldorf Általános Iskola, Gim-
názium és Alapfokú Művészeti Iskola, Győr) 

II. helyezett 

Németh Dóra: Legális marihuána, vagy abszolút tilalom? 
(Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépis-
kola és Szakiskola, Győr) 

III. helyezett 

Ulrich Veronika: Magamért vagy magunkért, avagy a közös-
ségi munka, mint az érettségi előfeltétele (Páduai Szent Antal 
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Piliscsaba) 

Különdíj 

Dányi Tímea: Stadion, vagy kórház? (Krúdy Gyula Gimnázi-
um, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Győr) 

Különdíj 

Trenyisán Flóra Réka: A fiatalok jövőképe: itthon maradni 
vagy elmenni? (Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyel-
vű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakkép-
ző Iskola, Győr) 
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A Mondd el a véleményed! című fotópályázat összevonásra 
került az esszépályázattal, itt két különdíj kiosztására került 
sor: 

Különdíj 

Besze Viktor: Stadion, vagy kórház? (Eventus Üzleti, Művé-
szeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Kollégium, Eger) 

Különdíj  

Budai Borbála: A felsőoktatási felvételi eljárás egy felvé-
teliző szemével (Ciszterci Szent István Gimnázium, Székes-
fehérvár) 
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BATTHYÁNY FOTÓPÁLYÁZAT PÁLYAMUNKÁI 
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BESZE VIKTOR 
Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, 
alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium, 
Eger 

 

 

A kép címe:  

Stadion, vagy kórház? 
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BUDAI BORBÁLA 
Ciszterci Szent István Gimnázium, Székesfehérvár 

 
 
 
 

A kép címe: 

A felsőoktatási felvételi eljárás egy felvételiző szemével 
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BATTHYÁNY ESSZÉPÁLYÁZAT PÁLYAMUNKÁI 
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BOROS TÍMEA GABRIELLA 
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs 

Adataim a világhálón, avagy  
a közösségi média használatának veszélyei 

MySpace, Twitter, Facebook, IWIW, MyVip és még so-
rolhatnánk a különböző fajta egyéb közösségi oldalakat, 
melyekre akár egy kattintással is felregisztrálhatunk. 
Ezek az úgynevezett közösségi „site”-ok nagyon haszno-
sak lehetnek a számunkra, segítségükkel akár régi, vagy 
épp távoli ismerősöket, családtagokat és barátokat is 
megtalálhatunk, illetve felkereshetünk. De ezekkel az 
oldalakkal vigyázni kell, mivel nagyon sok veszélyt rej-
tenek magukban.  
 Először is személyes adatainkkal bármikor vissza-
élhetnek. Ne feledjük, még ha képeink és adataink le is 
vannak védve a kíváncsiskodó szemek előtt, egy ügyes 
kezű hekker bármikor feltörheti adatlapunkat, ezzel akár 
el is lophatja személyünket, ezért célszerű kevés adatot 
megadni – mint a név, születési idő – a regisztrációnál! 
Képeinkre is ügyeljünk! Soha ne tegyünk fel kompromit-
táló képeket az oldalakra, csak olyan fotót jelentessünk 
meg magunkról, amivel nem tudnak a rosszakaróink 
visszaélni! 
 A mai világban előtérbe került a netes ismerkedés, 
vagy barátkozás. Ezzel nincs is semmi baj, persze csak ha 
tudjuk, ki ül a másik monitor előtt, elvégre interneten 
találkozhatunk olyan emberekkel, akik másnak adják ki 
magukat, vagy éppen olyan dolgokat akarnak tőlünk, 
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amiket mi nem szeretnénk (gondoljunk a pedofilokra, 
perverzekre).  

Nem egy ember került szembe élete szerelmével, 
akiről a találkozás pillanatában kiderült, hogy teljesen 
más, mint a közösségi oldalra feltöltött képein mutatta. 
Az MTV külön műsort állított rá az ilyesfajta esemé-
nyekre, a műsor címe Kamureg, angolul Catfish – ezt egy 
olyan fiatal férfi vezeti, aki maga is átélte az internetes 
ismerkedés hátrányait, és mikor találkozott élete asszo-
nyával, rájött, hogy nem olyan hölgy, mint amilyennek 
csodás profilja mutatja. Ajánlom mindenki figyelmébe 
ezt a kis műsort, higgyétek el, érdekes! 

Sok rémsztorit hallhatunk az internet áldozatairól. 
Ott van például Amanda Todd, egy lány, kit egy közös-
ségi oldalon állandóan zaklattak egy kép miatt, amit egy 
fiúnak küldött, kibe fülig belezúgott… végül a zaklatás 
az egész életére kiterjedt és bár nem tudott hová bújni a 
bántalmazók elől, s mikor már elege lett a bántalmakból, 
végzett magával. Mielőtt ezt megtette volna, utolsó ener-
giájával készített egy videót szenvedéseiről, mely még 
mindig megtalálható az egyik legnagyobb videómegosztó 
oldalon, a YouTube-on. 

Mit is tesznek a világgal az ilyen fajta közösségi 
oldalak? Sajnos a mai világban több a hasztalanság az 
ilyen oldalakban, mint haszon. Hogy ezt megértsük, néz-
zünk szembe a kamasz társadalommal! Az utcákon egyre 
több telefonjába bújt emberkét láthatunk, akik mobilju-
kon pötyögnek, de vigyázni kell, mert fiatal korban köny-
nyű rászokni ezekre a dolgokra, így a közösségi oldalak 
akár függőséget is okozhatnak – saját egészségünk érde-
kében legfeljebb csak két órát üljünk kedvenc oldalunk 
felett! A függőség által elszigetelődhetünk a társadalom 
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elől, és akár barátainkat is elveszíthetjük. A hibát társa-
dalmunkban kell keresni, elvégre az új mondás szerint: 
„ki nincs fenn a Facebook-on, az nem is él”. Az én véle-
ményem szerint, a földön túl sok a „Facebook-zombi”, 
akik divattá teszik ezt a fajta internetes életstílust.  

Nézzünk csak fel az egyik ilyen csodálatos közös-
ségi oldalra. Jelenleg a választásom a sokak által kedvelt 
Facebook-ra esett. Pillantsunk hát az üzenő falra! Egyik 
poszt jön a másik után, percenként jelennek meg újak: itt 
egy kiskutya elveszett, itt egy kis cica megkerült, itt egy 
bulizós kép, itt egy csókolózó pár. Milyen szépek, nem? 
A kis kutyus megnyitva oldalt reklámok hada jelenik 
meg, többségük meztelen lány, aki mind rám vár…  

A közösségi oldalak többsége, mint például a 
Facebook, korhatáros regisztrációval működik, ami azt 
jelenti, hogy 13 év alatti gyermek nem regisztrálhat az 
oldalra. Hála az égnek, ez megnyugtató! De hát a kíván-
csi kicsik keresik a kiskapukat és meg is találják, egy-két 
számot megváltoztatva rögtön idősebbek lesznek, és ké-
szen állnak a posztolás világára.  

A fiatalok többsége – tisztelet a kivételnek – napi 
rendszerességgel „lóg” a Facebook-on, még azt is kiírják 
üzenő falukra, ha a mosdóba mennek „Lájk, ha neked is 
ki kell menned”, vagy a kedvencem a „király a buli :D 
BIGlájk”. Ha olyan jó a buli, miért a Facebook-on lógsz, 
kedves?  

Mikor végeztünk iskolánkkal, és munkát szeret-
nénk vállalni, figyeljünk oda jól a közösségi oldalunkon 
lévő adatainkra, képeinkre, ugyanis egyre több munka-
hely használ olyan embereket, vagy cégeket, kik az olda-
lon „kémkednek” utánunk. Így lehet, mikor állásinterjúra 
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érkezünk, már sokkal többet tudnak rólunk, mint azt mi 
szeretnénk.  

Összegzésül: mindig figyeljünk oda, és a közösségi 
site-okat ésszel használjuk, ne tegyünk fel kompromittáló 
képeket, túl személyes adatokat, és néha jobb, ha az is-
merkedni vágyókkal tartózkodóbbak vagyunk! Higgyük 
el, megéri, a saját érdekünkben! 
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BOTTÓ BALÁZS 
Mindszenty József Általános Iskola és Kollégium, Zala-
egerszeg 

Közösségi szolgálat,  
mint az érettségi előfeltétele 

A közösségi szolgálat az Egyesült Államokból és Angli-
ából indult el. 

Mint középiskolás fiatal, a kezdeti kétkedéseimen 
túljutva az első közösségi munkám után úgy érzem, hogy 
szívesen veszek részt a többin is. Most már nem köteles-
ségnek tekintem a közösségi munkát, hanem jó alkalom-
nak arra, hogy belekóstoljak a munkába.  

A közösségi munka célja az, hogy segítsen kialakí-
tani bennünk a szociális érzékenységet, hogy megtapasz-
taljuk, hogy nem csak jogaink, hanem kötelezettségeink 
is vannak, amibe beletartozik a közösség és a környeze-
tünk iránti felelősségvállalás, vagyis megtanulhatunk 
odafigyelni környezetünkre és a körülöttünk élőkre. A 
munkám során az iskolában ezeket meg is tapasztaltam, 
miközben segítségemet kérték. Kellemes meglepetésként 
ért, mikor ismerőssel találkoztam, s láthattam rajta, hogy 
milyen jól esik neki a segítő figyelem. 

Ezenkívül különféle készségek fejlesztésére és el-
sajátítására is hasznosak számomra ezek a munkák. Ilyen 
pl.: tolerancia, empátia, kapcsolatteremtés, kreativitás, 
figyelem, együttműködés, csapatmunka és még sorolhat-
nám tovább.  

E tevékenység révén javul az önismeretem (meny-
nyire vagyok bátor, talpraesett) és könnyebbé teszi szá-
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momra a pályaválasztást. Például hallottam arról, hogy az 
önkéntes fiatalok szakápoló irányításával a betegek ét-
keztetésében, az ágyazásban, a kórterem rendbetételében 
segítethetnek, így közülük néhányan a kórházban szerzett 
élmények hatására határozhatnak úgy, hogy egészségügyi 
pályát válasszanak. Gondolom, hogy így van ez a többi 
szolgálattal is. Világosabbá válik számomra, hogy melyik 
pálya az, ami nekem a legmegfelelőbb. Magyarországon 
ezt a szolgálatot egy felmérés is indokolttá tette. Az em-
berek hozzáállását a cselekvő, a panaszkodó és a lázadó 
kategóriában vizsgálták több országban. A magyarok 
voltak a legpanaszkodóbbak és a másik két kategóriában 
sem végeztek jó helyen. A felnőtté váló generációnak – 
vagyis nekünk – ezen tendenciák javulásán segíthet a 
közösségi szolgálat, vagyis panaszkodás helyett segítség-
nyújtás (vannak nálunk rosszabb helyzetben élők is), lá-
zadás helyett együttérzés. Biztos, hogy mindig nekünk 
van igazunk? Na és ha igen, tudunk engedni, s a másik 
helyébe képzelni magunkat? Képesek vagyunk-e lemon-
dani az igazunkról vagy bármiről, ha azzal a másik javát 
szolgáljuk vagy „csak” örömet okozunk neki?  

A közösségi szolgálat segít nekem abban, hogy 
megtapasztalhassam, hogy „jónak lenni jó”. Másnak 
szerzett öröm a mi arcunkra is mosolyt csal, és boldog-
sággal tölt el. A boldog ember elégedett a sorsával, nem 
panaszkodik, nem lázad, hanem cselekszik és ezzel egyre 
jobb emberré válik. Így szeretnék én is egyre jobb ember-
ré válni.  
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DÁNYI TÍMEA  
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Közép-
iskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző 
Iskola, Győr 

Stadion vagy kórház? 

Ha az utca emberének feltennénk ezt a kérdést, az ered-
mény valószínűleg a kórház irányában dőlne el. Azonban 
ahhoz, hogy a problémáról átfogóbb képet kapjunk, job-
ban bele kell ásnunk magunkat a kérdésbe, és megvizs-
gálni, mi folyik a háttérben. Először is nézzük át, milyen 
adatok és információk állnak rendelkezésünkre. 

Az elmúlt néhány évben több kórházat is leépítet-
tek, fontos osztályok szűntek meg, néhány helyen mára 
csak a járó beteg ellátás működik. Az ország egész terü-
letén több száz egészségügyben dolgozónak szűnt meg a 
munkahelye, és ez által sokuk alacsonyabb fizetésű állást 
kényszerült elvállalni, míg mások – a szerencsésebbek – 
külföldön találtak munkát. Azáltal, hogy a magyar orvos 
közösség jelentős része kivándorolt, az országban az 
egészségügyi ellátás színvonala jelentősen lecsökkent. 
Az országban maradt szakemberek néhol kénytelenek két 
vagy három ember munkáját is elvégezni, és emiatt gyó-
gyító munkájuk nem minden esetben kielégítő. A leépíté-
sek vagy bezárások miatt a betegek ellátása jelentős mér-
tékben lelassult. Gyakran előfordul, hogy a kisebb telepü-
lésektől a legközelebbi kórházak 30,40,50 kilométeres 
távolságra vannak. Az ilyen helyeken a sürgősségi esetek 
ellátása nagy problémákba ütközhet, és felmerülhet an-
nak a veszélye, hogy esetleg a beteg a kórházba szállítás 
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ideje alatt meghal. Több egészségügyi intézmény adós-
ságtól szenved, és ezekre a problémákra még nem sike-
rült megoldást találni, ezáltal az összeg felhalmozódik, 
óriási mértékben megnövekszik. Ugyan voltak kisebb 
törekvések ennek csökkentésére – novemberben például 
felajánlottak 33 milliárd forintot ennek rendezésére –, 
azonban ezek közel sem fedik azt az összeget, amely 
szükséges lenne ahhoz, hogy az orvosok zökkenőmente-
sen végezhessék munkájukat. A civil lakosság részéről 
voltak különböző tiltakozások, békés tüntetések a prob-
léma megoldásának érdekében. Voltak települések, ahol 
a lakosság nagy része felbuzdult és kifejezte tiltakozását, 
azonban ezek a felvonulások egyáltalán semmilyen, vagy 
csak nagyon kismértékű eredményt értek el. 

Ezzel szemben a magyarországi futball - és stadion 
biznisz virágkorát éli. A kormányzat és a felsőbb vezetés 
jelentős pénzösszeget fordít ennek fejlesztésére, erősíté-
sére. Az elmúlt években jelentősen nőtt az országban az 
egy négyzetméterre jutó stadionok száma. Több helyen 
épültek vagy épülnek ilyen szórakoztató intézmények, 
köztük kisebb településeken – mint például Felcsúton – 
is. Több milliárd forintot fizetnek ezekért a beruházáso-
kért, sőt, létrehoztak egy úgynevezett Nemzeti Stadion-
fejlesztési Programot is, ami ezzel a kérdéskörrel foglal-
kozik. Az egész indíttatás mind szép és jó, a magyar fut-
ballra tényleg ráférne egy kis erősítés, de nem mindegy, 
hogy milyen arányokban és milyen eszközökkel kívánjuk 
elérni ezt az eredményt, és főleg, hogy emiatt mi minden 
mást kell feláldoznia a lakosságnak. Eddig is sok erőfor-
rás ment el a stadionok fejlesztésére, de a kormány ezt a 
mennyiséget a jövőben még jobban növelni szeretné. 
December elején kidolgoztak egy tervezetet, melyben 
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meghatározták, hogy 12 milliárd forintot szánnának a 
2014-es évben 26 darab stadion fejlesztésére, újjáépítésé-
re. Ezek között szerepel néhány fővárosi és néhány vidé-
ki létesítmény is, az arányok viszont elgondolkodtatóak. 
Fejlesztenek stadiont többek között Győrben, Kecskemé-
ten, Kaposváron, Siófokon és Pécsett is. Számomra az 
volt a megdöbbentő, mikor a cikket olvastam erről a té-
máról, hogy például a gyirmóti pálya fejlesztésére – ahol 
egy másodosztályú NB 2-es csapat játszik – közel 600 
millió forintot szánnak, ezzel szemben a győri első osztá-
lyú csapat pályájára „csak” 560 millió forintot költené-
nek. Összevethetjük, hogy ezzel szemben például a deb-
receni stadionra 1,8 milliárd forintot terveznek félrerak-
ni.1 

Az egész program apropója a futball fejlesztése, és 
hogy érdekeltté tegyék a lakosságot abban, hogy eljárja-
nak a mérkőzésekre, és hogy többet sportoljanak. Abból 
a szempontból igaza lehet az elképzelésnek, hogy talán, 
ha több ember buzdítja a csapatot, az esetleg javít a játé-
kosok teljesítményén. Ám, véleményem szerint, nem ez a 
legjobb módszer a sportág fellendítésére. Sajnálatos mó-
don a harminc évvel ezelőtti sikertörténeteket már rég 
nem produkálja a magyar futball, sem megyei, sem pedig 
országos szinten. Ezen idő alatt a teljesítmény sokat rom-
lott, de ez, úgy gondolom, nem a kis stadion számnak 
volt köszönhető, hanem a képzetlen edzőknek és a moti-
váció, vagy a tehetség hiányának. Személyes tapasztala-
tom nem igazán van a témában, a futball világ távol áll 
tőlem, csak felszínesen követem az aktuális eseményeket. 
Azonban egy olyan városban, mint Győr, ahol a sport 

                                                      
1 Adatok forrása: http://www.haon.hu/ogy-koltsegvetes-tizenketmilli 
ard-jut-huszonhat-stadion-fejlesztesere/2432688. 
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kérdése központi téma, nem lehet úgy élni, hogyne szivá-
rogtatnának felénk jelentős mennyiségű információt a 
témával kapcsolatban. És még így, kívülálló szemmel 
sem gondolom úgy, hogy a túlzott stadionépítés megol-
dás lenne, főleg nem akkor, ha ezzel máshonnan veszik el 
az erőforrásokat, olyan ügyektől, amelyek lehet, hogy 
emberek életét segítenék elő és könnyítenék meg. Mérle-
gelni kellene a fontossági sorrendet, és nem felelőtlenül 
pazarolni a pénzt! Nem azt mondom, hogy a futballt nem 
lehet fejleszteni, mert igen erre is szükség lehet, de ne az 
legyen az első helyen, mikor emberek halnak meg men-
tőautókban még a kórházba érkezés előtt, és sokan azért 
nem tudnak részesülni a megfelelő ellátásban, mert a 
kórházak felszereléshiányban szenvednek a költségcsök-
kentések miatt, vagy esetleg az egész osztály megszűnt. 

Végezetül, lezárásképp, szeretném elmondani, mi-
ért pont ezt a témát választottam. Azon kívül, hogy érde-
kes, és eléggé provokatív a feltevés, személyes érintett-
ségem is van a kérdésben. Édesapám belgyógyász-
kardiológus orvos volt a kazincbarcikai kórházban, egé-
szen addig, amíg ezen év januárjában felmondásra nem 
kényszerült. Az ő esetében is az a probléma merült fel, 
mint sok más egészségügyi intézményben; nevezetesen, 
hogy csökkent a kórházi ágyak száma, osztályok szűntek 
meg, ezáltal az orvosok munkakörülményei romlottak, és 
a gyógyítás hatékonysága is csökkent. Nem tudott lelki-
ismeretes gyógyító munkát végezni, mert nem álltak ren-
delkezésre a megfelelő eszközök. Ugyan, ő praktizált 
ritkább időközönként háziorvosként is egy környékbeli 
kisebb településen, ez azonban szűkösebben lett volna 
elég a megélhetés biztosítására. Neki szerencséje volt, 
sikerült külföldön munkát találnia, de több kollégájának 
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ez a lehetőség sajnos nem adatott meg. Ők vagy bekerül-
tek a járó beteg és elfekvő osztályokra, vagy más telepü-
léseken kellett munkát keresniük. Sok ember életét meg-
keserítette ez az intézkedés, gyökeresen változtak az 
életkörülmények mind az egészségügyi dolgozók, mind a 
betegek oldalán. A súlyosabb betegeket, és azokat, akiket 
Kazincbarcikán a szakember és felszerelés hiányában 
nem tudják ellátni, a Miskolci megyei kórházba szállít-
ják, amely közel harminc kilométerre van, tehát itt is 
fennáll a veszély, hogy a mentősök nem érnek oda idő-
ben a beteggel. Valamint annak következtében, hogy az 
itteni betegeket is Miskolcra szállítják, ott is egyre jobban 
telítődnek a helyek, és ez által az intézmény befogadóké-
pessége csökken, ami jelentősen csökkenti a gyógyítás 
hatékonyságát. Ebben a városban is szerveztek civil 
megmozdulásokat, tüntetéseket az osztályok megszünte-
tése ellen, azonban ez nem járt különösebb sikerrel. 
Mindezen helyzet ismeretében feltétlenül szükségesnek 
éreztem, hogy megírjam ezt az esszét és kinyilvánítsam a 
saját, és szerintem az ország többségének véleményét a 
kérdésről. 
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DZSUGÁN ATTILA 
Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza 

Stadion vagy kórház? 

Stadionokra és kórházakra egyaránt szükségünk van a 
mai életben. Mind a kettő nagyon fontos. A kórházakra 
szükség van a betegellátásban. A kórházak elég fejlettek, 
de mindig van hova fejlődni, egy magasabb szintre, igaz, 
hogy ez költséges, de én folyamatosan fejleszteném a 
kórházakat, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban 
tudjanak az orvosok a betegeken segíteni. Illetve a mun-
kamorált javítanám és törekednék arra is, hogy a diplo-
más fiatal orvosok egyetemi végzettségük után el tudja-
nak helyezkedni hazánkban is. Ne csak az legyen a cél-
juk, hogy külföldre menjenek, inkább próbáljuk megte-
remteni azt a lehetőséget, ami külföldön van és akkor 
kiváló fiatal orvosok lennének – szerintem – Magyaror-
szágon is. Nagyon fontos lenne a kórházaknak több or-
vost alkalmazni, mert a mai helyzetben, ha egy ember 
bejelentkezik műtétre, akkor ne rá hat hónapra kapjon 
időpontot a műtétre. Meg kell teremteni egy sokkal na-
gyobb költségvetést, ezen felül az orvosok számát is nö-
velni kell! Ha az emberek vállalják a műtétet, akkor mi-
hamarabb el tudják végezni a műtétet a szakképzett orvo-
sok.  

Én versenyszerű sportoló vagyok, kosárlabdázok. 
A stadionok helyzete nem a legjobb sajnos. Egyértelmű-
en több időt és pénzt fordítanék a stadionok helyzetének 
a javítására. A sok focipálya mellé elférne több kosárlab-
dapálya is. De a legjobb az lenne, ha minden Magyaror-
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szágon űzött labdajáték, amit meg lehetne oldani, annak 
külön pályát csinálni, hogy a gyerekek ki tudják próbálni 
az adott sportágakat. A célom az lenne, hogy minél töb-
ben sportoljanak, főleg a gyerekek. Minden gyereknek 
lehet találni ideális sportot, amit űzhet, akár versenysze-
rűen, akár hobbi szinten. Különböző előadásokkal meg 
lehet velük szerettetni a sportokat. Ők is kipróbálhatnák a 
kézilabdától kezdve a teniszig minden sportágat, és majd 
ők kiválasztják, amelyik nekik tetszik. Muszáj már kis-
korban is törekedni a tehetségek felfedezésére, mert min-
den sportágban van hová fejlődnünk.  

A pályabérlés nem olcsó, például a teniszezőknek, 
mert mellette meg kell venni az ütőt, cipőt, stb., ami nem 
olcsó. Ezért csökkenteném a pályabérlések órabérét. Lét-
rehoznék egy tornacsarnokot is, ami gyógytornához lenne 
kitalálva, hogy ne csak a gyerekekre gondoljak, hanem a 
nyugdíjasokra is. Szerintem a túlzott gyógyszeres kezelés 
és a sok nyugtató nem megoldás, igenis egy kevéske 
mozgás jót tenne a nyugdíjasoknak is. Nagyon jó ötletnek 
tartom a kondiparkot, amit sok helyen alkalmaznak. Saját 
testsúllyal edzeni nagyon jó, mert felesleges súlyokkal az 
izomzatot nagyon könnyen tönkre lehet tenni. Kisebb 
parkot alakítanék ki a futóknak külön, mert erdőben fut-
nak a legtöbben és ezt a hangulatot lehetne megteremteni 
csak rekortánon. Bíznék abban, hogyha lenne egy normá-
lis és szép stadion minden városban, ahol minden ember 
megtalálná a neki ideális sportot. Ezzel csökkenteni tud-
nánk a túlsúlyos emberek számát is. Ha az állam és az 
emberek összefognának, akik a stadionnál és a korházak-
nál tevékenykednek, akkor, igenis, megoldást lehetne 
találni ezekre a gondokra.  
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Hiszem, hogy ezt meg lehet oldani, csak akarni 
kell. Az álmom, hogy minél többen sportoljanak, mert a 
világ legjobb dolga. Minden sport nagyon jó és a lényeg 
a lelki és a fizikai egyensúly. A sport megtanít gondol-
kodni és segít eligazodni az életben. Én mind a két léte-
sítményt fontosnak tartom, és az embereknek erre a ket-
tőre nagyon nagy szüksége van. 
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FEHÉR ALEX GÉZA 
Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza 

Stadion vagy kórház? 

Ha az ember ezt a címet látja, igencsak elgondolkodik a 
kérdésen! Így voltam ezzel én is, hiszen rendkívül érde-
kes, ugyanakkor nagyon is kényes témát jelöl meg ez a 
kérdés formájú témafelvetés. Jómagam nem vagyok a 
stadioni sportok nagy híve, ez nem az én műfajom. Job-
ban kedvelem a konditermeket. Valójában hozzám köze-
lebb áll az, hogy a kórház mellet tegyem le voksomat. 
Ugyanis a családomban statisztikailag magas az egész-
ségügyi dolgozók száma, s én is ezen hivatások felé hajo-
ló érdekeltséggel rendelkezem. De maradok a realitások 
talaján, s végigtekintek a szemben álló épületek hasznain. 

Kezdem a stadionnal, amely talán a sportok felleg-
vára. Kétségtelenül egy remekbeszabott épület, hiszen 
egy hatalmas komplexum, mely fiataloknak és öregeknek 
egyaránt sportolási és szórakozási lehetőséget nyújt. Va-
jon van-e azonban a társadalomnak gyakorlati haszna 
abból, ha stadionokat építünk? Tény az, hogy ha egy or-
szágnak sok sportlétesítménye – esetünkben stadionja – 
van, az nagyon jó váll-, és mellveregetés lehet. Magyar-
országnak viszont erre nem hinném, hogy égető szüksége 
lenne. Nézzük a stadioni sportok talán legnagyobbikát, a 
labdarúgást. Talán ez a sport mozgatja meg a legnagyobb 
nézőközönséget, ezzel nagy bevételeket hozhat a konyhá-
ra. Egyvalamit nem szabad viszont elfelejtenünk embe-
rek, hogy a magyar labdarúgás azon része, amit nagypá-
lyás, stadioni footballnak nevezünk, – s előre is elnézést 
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kérek a sport szerelmeseitől, de – nagyon nincs a helyzet 
magaslatán! Ennek ellenére, mégis, egyre nagyobb ösz-
szegek vannak ebbe beleölve, eredmény viszont nem 
nagyon mutatkozik. Nem látni javulást a stadioni spor-
tokban elért eredményekben, már ha a világviszonylatot 
nézzük! Mi az azonban, amiben világviszonylatban jók a 
magyarok? A válasz, köszönhetően az igenis európai 
szintet nézve nagyon jónak számító oktatásnak, az orvos-
tudomány. Joggal kérdezheti bárki, hogy miért hoztam be 
ebbe a témába az oktatást? Nos azért, mert, ugyebár, a 
kórházakba elengedhetetlen, – persze a többi dolgozó is 
dicsérendő, de – létfontosságú szakemberek az orvosok. 
Ők azok, akik mire elmondhatják magukról, hogy orvos 
vagyok, addigra már majd fél életüket végig tanulták! Ez 
viszont csak megfelelő oktatás mellet lehetséges. S oly-
annyira megfelelő, még inkább kiemelkedő az orvosaink 
szaktudása, hogy külföldön a legkeresettebbek a magyar 
orvosok. Sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, hogy ki-
mennek, hisz azt gondolják, hogy itt, a mi kis gyönyörű 
hazánkban már nincs hely számukra. Miért gondolhatják 
ezt? Bevallhatjuk, hogy a korházaink száma nem egetve-
rő, s ezek korszerűsége és tudása sem vetekszik Salamon 
bölcsességével! Ezzel azonban felvetődik egy újabb kér-
dés! Most akkor több korház legyen vagy maradjon a régi 
szám, s ezek legyenek korszerűek? Erre a válaszom csak 
annyi, hogy én az arany középút megoldásait részesítem 
előnyben. Szerintem, nőjön a kórházak száma, de nem 
egetverően, s ezek legyenek korszerűbb technikával fel-
szerelve. Itt álljunk is meg egy szóra, s tegyük fel azt, 
hogy mi lenne, ha mindkét típusú komplexum építésére 
lenne tőke! Valószínűleg az lenne a legjobb, hisz a kecs-
ke is jól lakik, s a káposzta is megmarad, mindenki jól 
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járna. S talán hajmeresztően fog most hangzani ez a 
mondat, de a két épülettípus egymásra is hatással lenne, 
ha a számuk nőne. Ha több lesz a stadion, akkor többen 
tudnak majd sportolni, ezáltal az emberek egészsége jobb 
lesz, kevesebb lesz az elhízott ember, vagy aki érrendsze-
ri megbetegedésben fog szenvedni. A mozgás egészség, s 
ha van egészség, akkor a korházaknak könnyebb dolga 
van, és több idő jut a súlyos betegekre. Fordítsuk hát meg 
az érmét és nézzük meg a másik oldalát! Mert ha több a 
korház, akkor több a lehetőség a gyógyításra, legyen az a 
sportbalesetek kezelése. Tehát, ha több korház lesz, ak-
kor nem kell olyanokat hallani, hogy valamelyik sportoló 
sajnálatosan elhunyt amiatt, mert nem volt elég közel 
korház.  

Most viszont inkább hátrahagynám az álomvilági 
érveket és rátérnék a kemény érvekre. Nehéz időket él 
meg most ez a nemzet, s mint már mondtam, nem az a 
legfontosabb, hogy az emberek tudjanak hol szaladgálni 
vagy ugrabugrálni. Ebben a mostani korban azok az em-
berek, akik munkát végeznek, gyakorta a lelküket is ki-
dolgozzák, s vért izzadnak a betevőért és a család jólété-
ért. Ezt az emberi szervezet azonban nem bírja sokáig és 
egy idő után jelez, olykor azzal, hogy lebetegszik. Sze-
mélyes ismeretségeimnek a tapasztalatai alapján ezek 
elég súlyosak lehetnek. De hagyatkozzunk csak egy más-
féle tényezőre. Statisztikailag egyre nő a halálozások 
száma Magyarországon. Jó, ezzel tény, hogy nem azt 
akarom mondani, hogy az egészségügyi szakaemberek ne 
tennének meg mindent, hisz láttam már sajnos ember-
életért küzdő orvost. Ő mindent megtett, s sikerrel járt. 
Ez azonban az ő szaktudásán múlott, s nem azon, hogy 
milyen csúcsminőségű lett volna a kórház felszereltsége. 
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Arról már nem is szólva, hogy a kórházak gyakorta túl-
zsúfoltak. Ilyenkor mindenki gőzerővel dolgozik, de le-
het, hogy ez egyszer kevésnek fog bizonyulni. Kétlem, 
hogy ilyen esetekben arra lenne az embernek szüksége, 
hogy lemenjen a stadionba és fusson két-három kört. Ek-
kor létfontosságú lehet a kórházak felkészültsége vagy 
jelenléte.  

Leteszem most hát a legnagyobb aduász érvemet az 
asztalra. Ha kitörne egy halálos járvány vagy – ne adja a 
jó Isten – egy esetleges háború, akkor nem lehet a bete-
geket vagy sebesülteket a stadionban elszállásolni. Igazá-
ból lehet, de azzal máris alá lett írva a halálos ítéletük. 
Bármely elszomorító is, Magyarország korházai közel se 
lennének felkészülve egy ilyenre, ismételten kiemelve, 
hogy nem a szaktudáson dőlne el. Ennek is talán a fő oka 
a kórházak alacsony létszáma lenne. Ez talán kicsit túl 
erős volt, de jobb, ha van korház, mikor nem kell, mintha 
nincs, amikor kellene! Adná a jószerencse, hogy a jövő-
ben ne legyen szükség korházakra, s mindenki stadio-
nokban játszhasson vagy nézelődjön, de sajnos itt még 
nem tartunk. Addig is égetően fontos lenne a kórházak 
számának növelése, s a kórházak korszerűsítése. Ráérünk 
még stadionokat építeni és sportnagyhatalommá válni 
akkor, ha már megfelelő szinten lesz a közegészség! 

Ez volt az én véleményem, s mint említettem még 
az elején, elég kényes témában kellet állást foglalni, s 
talán nem sikerült teljesen száz százalékig meggyőzően 
érvelni a kórház mellet, s nem sikerült teljesen megcáfol-
ni a stadionok építésének szükségességét. Azonban talán 
sikerült a kórház felé billentenem a mérleg nyelvét. Más 
ember talán mást mondott volna. Kinek mi a fontos? Ne-
kem, mivel idővel orvosi pályára szeretnék lépni, fonto-
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sabb a korházak megléte, minthogy ormótlanul nagy, de 
kihasználatlan sportkomplexum épüljön a város közepén. 
Hisz mondta egyszer egy nagyon okos ember: „Kórházra 
mindig szükség lesz!” 



 

 



 

43 

GÁL KITTI 

Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola, 
Hajdúszoboszló 

Közoktatási reform, álom vagy rémálom? 

„Egyik hétfő délelőtt Peti áll a ház előtt. 
Melyik útra lép? Komoly most a tét. 

Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt, 
Balra van az iskola, esze súgja: menj oda! 

De nehéz az iskolatáska ilyen szép napos délelőtt. 
Peti áll a válaszra várva, hátha lesz, ki megszánja őt.” 

(De nehéz az iskolatáska – Bergendy - Demjén) 
 

Szeptember elsejétől kezdve Hoffman Rózsa neve köz-
ismert fogalommá vált az iskolai körökben. Új reformjai-
val az oktatás „történelemkönyvébe” beírta magát, de a 
pedagógia szívéig már nem minden esetben jutott el. 
Szakközépiskolai tanulóként én is részese vagyok ennek 
a folyamatnak, tanulmányaim során pedig nap, mint nap 
megtapasztalom a reformok jó és rossz oldalát is, mert a 
„megálmodott” változtatások nem csak a jelenemet, ha-
nem a jövőmet is nagymértékben befolyásolják. Én kb. 
1,3 millió társammal együtt a felnövő generáció része 
vagyok, az elkövetkező időkben mi válhatunk hazánk 
hasznos tagjaivá, így a rendeletekben szülőföldünk sorsa 
van megírva. Úgy vélem, ebben az esetben nem elég az 
eget néznünk, a földön kell járnunk, ahhoz, hogy megért-
sük a Nemzeti alaptanterv által támasztott követelménye-
ket. 
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Az új szabályozás az iskolai élet mindent területét 
érinti, a tanuló testét, lelkét átformálja. Átalakítja az 
életmódot, a gondolkodást, és a szemléletet is. Megnehe-
zítheti vagy megkönnyítheti a tanórák menetét, tágabb 
értelemben vizsgálva pedig az életben való eligazodást. 

A diákévekben okozott módosítások a tanulókat el-
ső osztálytól kezdve tanulmányaik során végig elkísérik. 
Az újítások viszont kérdések sorát vetik fel. 

Fizikai erőnlét terén a mindennapos testnevelés be-
vezetése és a menzareform az egészséges életmód „ga-
ranciája”? Relaxáljunk vagy meditáljunk? Ússzunk vagy 
lovagoljunk? A kötelező 17 óráig tartó iskolai felügyelet, 
illetve a 16 óráig előírt ott tartózkodás a nebulók érdekeit 
szolgálja? A betartandó óraszám növekedése a tudás nö-
vekedése is? Van-e lehetőség a szabadon választható 
tantárgyakat szabadon választani? Erkölcsösek leszünk-e, 
ha erkölcstant tanulunk, erősebbek leszünk-e hitünkben, 
ha a hittant választjuk? Jó dolog-e az ingyenes tankönyv, 
ha csak kölcsön kapjuk? Érdemes-e az iskola falai között 
marasztalni bennünket vagy már 16 évesen lépjünk ki 
nagybetűs életbe? Félelem- vagy biztonságérzetet kelt az 
iskolarendőr? Kinek a kezébe kerüljenek az iskolák? Az 
önkormányzatéba, az egyházéba, esetleg az államé le-
gyen? 

Én azt a korosztályt képviselem, aki ebben a tanév-
ben tapasztalja meg a mindennapi testmozgás örömeit és 
„szenvedéseit”. A szakközépiskolai kerettanterv óraszá-
maiból kitűnik egy számomra érdekes arány: az elméleti 
tantárgyak óraszáma kevesebb, mint a testnevelés óráké. 
Nem mindegy, hogy a jövő nemzedéke a magasugró lécet 
helyezi előtérbe, vagy a munkája során, a szakmai rang-
létrán ugrik magasabbra. 
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A munkában sok stressz érheti az embert, így előre-
látóan már most felkészítenek erre bennünket, ugyanis a 
testnevelés órák keretében immár relaxációs foglalkozá-
sokat is tartanak. De a tanárokat ki készíti fel arra, hogy 
megfelelő szintű oktatást biztosítsanak? Ugyanis egy 
rosszul megválasztott relaxációs gyakorlat akár erősítheti 
is a szorongást. A feszélyezettség egyik okozója lehet a 
kötelező testnevelés azok számára, akiknek nem a szíve 
csücske a mozgás, akik félelemmel lépnek be a tornate-
rem ajtaján. A kevésbé mozgékonyak megelégednének a 
heti háromszori tornával, amin próbálnák a lehető leg-
többet kihozni magukból. A kötelezővé tétel megnehezíti 
számukra, hogy szívügyük legyen a testnevelés. Míg a 
sportszeretőknek a heti ötszöri alkalom sem elég, ők ak-
tív sportolók, ezáltal lehetőségük van a heti óraszám 
csökkentésére, a kötelező mozgás kiváltására. Ez az ötlet 
hasznosnak bizonyult, ennek következtében több torna-
termi hely szabadul fel, hiszen még most is kevesebb 
létesítmény áll rendelkezésre, mint amennyire szükség 
lenne. Kisebb településeken csak álmodozni tudnak a 
megfelelő helyszín kialakításáról, sok esetben az osztály-
termekben, folyosókon,végső esetben az udvaron,több 
osztályt összevonva tartják a tanórákat. Ez a komoly ké-
nyelmetlenség azonban a városokban is létezik. Itt is fel-
bukkan a sportlétesítmények hiánya: nincs elég uszoda, 
csak elvétve akad egy-egy lovaglóiskola. 

Az egészséges életmód kialakításához nem elég 
napi 45 percben mozgékonynak lenni, nélkülözhetetlen 
hozzá az iskolai menzán készített ételek minősége is. 
Ilyen irányú újítások történnek napjainkban: évszaknak 
megfelelően fogunk étkezni, kevesebb édesség, több 
gyümölcs kerül a tányérunkra. 
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Ezek a reformok nem jelentenek garanciát arra, 
hogy az elkövetkezendő generáció fitt és életerős lesz, 
viszont a jelen nemzedékének számos fejtörést okoz: 
krokett vagy krikett? 

Becsengettek, de az órák a kicsengetéssel az általá-
nos iskolában nem érnek véget. Minden évfolyam számá-
ra az tanintézet délután kötelező „börtönné” válik, a dél-
utáni foglalkozások egészen 16 óráig tartanak. A tanárok 
különböző programokat találnak ki, de az ötleteik megva-
lósításánál nem mindig a résztvevők igényeit veszik fi-
gyelembe, hanem inkább a rendelkezésükre álló keretösz-
szeget. Ez az intézkedés nem újdonság, már korábban is 
létezett, az idő tájt napközi néven emlegették. Akkoriban 
a szülők a napközibe való felvételt kérvényezték, míg 
most sok esetben az okoz gondot, milyen indokkal eny-
híthetnének az igazgatói szigoron. A tanári felvigyázó 
segítheti, de a nagy létszám árthat is a tanulás ügyének, 
ezért előfordul, hogy otthonra is marad feladat. Azokban 
a családokban, ahol nem tudnak felügyeletet biztosítani a 
gyerekek számára, a 17 óráig tartó ügyelet jó megoldást 
jelenthet. Ez egy jó példa arra, hogy a reformoknak van-
nak előnyös oldalai is. 

A köznevelési törvényben a teljesítmény javulását 
akarják elérni, de nem biztos, hogy ezek a legideálisabb 
megoldások. A heti óraszámok növekedésével nagy ter-
het rónak az iskolásokra vállára, amit a középiskolások is 
nehezen viselnek, de akik még most lépik át az iskola 
kapuját, megdöbbenve tapasztalják az óriási eltéréseket 
az óvoda világától. Nekik napi 5 tanórán át kell összpon-
tosítaniuk, míg idősebb társaiknak átlagosan 7x45 percet 
kell koncentrálással tölteniük. Ezáltal kevesebb idő jut a 
szakkörök és a különórák látogatására, így a kiemelkedő 
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tehetségeket csak az órák keretein belül tudják gondozni. 
A magasabb óraszám megnehezíti a tömegközlekedési 
eszközökkel más településekről bejáró diákok helyzetét, 
megnöveli a családtól távol töltött idő mennyiségét és 
csökkenti az otthon önszorgalommal végezhető ismeret-
szerzésre szánt perceket. 

Az iskolák az általuk nyújtott tudásanyagot kibő-
víthetik extra tantárgyakkal, amikről szabadon dönthet-
nek, hogy lehetőségiekhez mérten beépítik-e tantervbe. A 
különböző évfolyamoknak más és más területekbe en-
gednek bepillantást. Ilyen például a családi életre nevelés 
vagy a munkapiac. Az ilyen jellegű tudásra a felmérések 
szerint szükség van, a fiataloknak minél hamarabb fel 
kell figyelni a külvilágban zajló eseményekre, hogy nyi-
tott szemmel járhassanak, erre ad lehetőséget iskolánként 
eltérően a szabadon választható tárgyak sora. Viszont 
egyes intézmények nem tudják az ehhez szükséges felté-
teleket biztosítani, ott a meglévő óraszámokat emelik, 
ebből következően a tanulni vágyók nem fedezhetik fel 
az újdonság varázsát. 

Mesebeli dolgokat tudhat meg az, aki az erkölcstant 
választja idén: ”Tényleg gonosz-e a gonosz boszorkány? 
Fekete, arany vagy vörös-e banya szíve?” - ilyen és eh-
hez hasonló kérdésekre keresik a választ már az elsős 
kisdiákok is. Felsőbb osztályokban sem biztos, hogy erre 
egyértelmű választ kapnak, mert a kérdést már más oldal-
ról közelítik meg, valóságosabb, ember közelibb szemlé-
letet képviselnek. Ők nem hisznek a mesékben, ezért a 
társadalomba való beilleszkedés alapjairól, az életveze-
tésről, a család, az emberi kapcsolatok fontosságáról ta-
nulnak. De egyéntől függ, hogy az itt megszerzett tudást 
hogyan alkalmazza-e az életben, mert sok esetben a 
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gyermek környezete megcáfolhatja a tanultakat, mivel 
nem ad lehetőséget arra, hogy a megtanult elméletet a 
gyakorlatban is népszerűsítse. 

Több esetben választották az erkölcstant akkor, ha 
az adott intézményben a diák felekezete nem tart hitokta-
tást. Ahol az egyház biztosít hittanórákat, ott is sok kétely 
merül fel. A szülők egy része úgy véli, hogy a vallásgya-
korlásnak nem az iskolákban, hanem a gyülekezetekben 
van a helye. Sokan félnek - még a régi korokra emlékez-
ve -, attól, hogy vallási nézeteik miatt megbélyegzik őket, 
ezért nem merik felvállalni hitüket, vagyis ez a törvény 
alapja lehet a diszkriminációnak. 

Az erkölcsösség megvalósulását érzékelhetjük akár 
az utcán végigmenve is, egy-egy megnyilvánulásból ki-
derül, hasznos volt-e a könyvből elsajátított anyag-
persze, ha azok kiszállítása időben megtörtént. 

A tankönyterjesztés útvesztőin áthaladva végül cél-
ba értek az irományok, amelyek régebben kedvezménye-
sek voltak, napjainkban viszont több család számára in-
gyenessé vált. A szülők hiú ábrándokat kergettek a pénz-
tárcabarát javaslatot hallva, ugyanis a napvilágot látott 
információ szerint a könyveket nem ajándékba, csak köl-
csön kapják. További hátránya a táskába pakolás során 
derül ki, amiért több generáció fogja lapozgatni, ke-
ményborítót kaptak a könyvek, nemcsak a szellemi, ha-
nem a fizikai nehézségeket is fokozva. Ezenfelül meg-
szabtak egy kitételt, aminek betartása a könyv használata 
során nem minden esetben sikerül,néha ákombákom figu-
rák integetnek vissza az oldalakról,búcsút intve az ingye-
nes tankönyveknek,mivel károkozás esetén a könyv érté-
két meg kell téríteni. 
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Év végén viszont a tanulóknak is el kell köszönni a 
színes ábráktól, az érdekes betűktől és számoktól, hiszen 
csak kölcsönkapták az olvasnivalót. Ez anyagi viszony-
latban előnyös, de az ismétlések során hátrányos, mivel-
hogy könyvük már a könyvtár polcán pihen. 

A tankönyvek jól érzik magukat az iskola falain be-
lül, ellenben a diákok 18 éves koruk után egyre jobban 
vágyakoznak a kinti világ felfedezésére. De a kormány 
sietteti ezt a folyamatot, már 16 évesen is megszüntethető 
a tankötelezettség. A hátrányos helyzetű településeken az 
iskolapadból idő előtt kikerülhetnek a fiatalok, akik 
szakképesítés nélkül nem állják meg a helyüket a munka-
erőpiacon, a tanulást nem kezdik újra, ezért könnyen le-
morzsolódhatnak. Munkanélküliként az életben maradás 
nehézkessé válhat, így rákényszerülnek a megélhetési 
bűnözésre, ahonnan nagyon bonyolult a visszaút. 

Ennek a bizonyos útnak az elején, egyfajta gátként 
áll az iskolarendőr, akitől a bűnözés visszaszorítását és 
figyelemfelhívó előadások tartását várják el, amelyen 
tájékoztatja az érdeklődőket az internet és a drogfogyasz-
tás veszélyeiről, az iskolában felbukkanó erőszak vissza-
szorításáról. De még a legbiztosabb gáton is keletkezhet 
rés, így a célkitűzés nem vihető maximálisan véghez, 
hiszen a bűnmegelőzési tanácsadó elrettentő hatása ki-
csiny, inkább az intézkedéshez ért, mint az oktatáshoz, a 
pedagógia légkörét pedig feszélyezi egy kívülálló jelenlé-
te. A rendőr ottléte nem mindenki számára jelent komoly 
visszatartó erőt, így a biztonságérzet sem alakulhat ki. De 
az iskolavezetők számára könnyebbséget idéz elő, mert, 
úgymond „egy gonddal kevesebb”, a rendfenntartást egy-
szerűbb az iskolarendőrökre hárítani, ebben pedig támo-
gatja őket az intézményfenntartó is. 
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A hírekből kiderül, hogy Magyarország iskolái az 
állam vagy az egyház tulajdonába kerülnek, de én, társa-
immal együtt ebből keveset érzékelek. Hallottam arról, 
hogy az állami tanintézmények esetében a támogatás 
kimerül az oktatás és a hozzá kapcsolódó feladatok költ-
ségeinek átvállalásában, de működtetéséhez az önkor-
mányzat nem kap segítő kezet. Emiatt az egyház számára 
egyre több intézményt ajánl fel. 

Az iskolák falain belül már elhintették a Nemzeti 
alaptanterv magjait, de nem tudni, hogy a jövőben ez 
mivé cseperedik. Erős gaz lesz-e, amit tőből nem lehet 
kitépni vagy egy színpompás virág, ami színt visz a min-
dennapjainkba, és termése később alapot nyújthat a fejlő-
déshez. 

Véleményem szerint a köznevelési törvény egy 
olyan gyom, amire néha rászállhat egy-egy pillangó, de a 
méhek messze elkerülik, ők inkább a virágokat részesítik 
előnyben. Lehet, hogy a jövendőben sok virágszál fog 
nyílni, de rózsa nem lesz köztük. Ha a virágokra gondo-
lunk, elillanhat az a rossz álom, amelynek hatása alatt 
vagyunk, és napról napra megtapasztaljuk az ezzel járó 
tüskéket, ami remélhetőleg kipukkasztja ezt a 
rémálombuborékot, és egy csodálatos álom veszi át a 
helyét. 

 
„Ó de szörnyű pillanat, rászedetted jól magad! 

Épp ott állnak ők az iskola előtt. 
Ez a nap már tönkrement, a kislány iskolába ment. 

Hát most mit tegyek? Én is elmegyek.” 
(De nehéz az iskolatáska – Bergendy - Demjén) 
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FOKI IMRE BENCE 
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium, Zalaegerszeg 

A közösségi szolgálat,  
mint az érettségi előfeltétele 

2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele 
lesz, hogy minden diáknak 50 óra közösségi szolgálatot 
kell végeznie középiskolai tanulmányai során. 

A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a 
diákok érdeklődésüknek megfelelően választhatnak, 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül teszik, és ezzel a helyi 
közösség érdekeit szolgálják. A tevékenység során saját 
személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik.  
2013 szeptemberétől gimnazista lettem, így a fenti ren-
delkezés rám is vonatkozik. Szerettem volna mielőbb 
belevetni magam a munkába, ezért iskolánk felhívására, 
hogy a Máltai Szeretetszolgálatnál segítsek, az elsők kö-
zött jelentkeztem. 

Évek óta úgy érzem, hogy nem tudok eléggé rá-
hangolódni a karácsonyra. Talán azért mert nincs hó, és 
már tudom, hogy nem a Jézuska hozza az ajándékokat, 
nem vagyok már gyerek, de még felnőttnek sem érzem 
magam. De az idei év egy ráhangolódást adott számomra 
a karácsonyra, mert hatalmas leckét kaptam az önzetlen-
ségből, a szeretetből, ami egészen megváltoztatott. 

Régóta megérintett a hajléktalanok, a nehéz sorsú-
ak, illetve a társadalom peremére került emberek élete, de 
anyagi erőforrások híján, nem gondoltam, hogy bármit is 
tehetek a rászorulókért, de megváltozott a véleményem. 



 

52 

Délután 4 órakor kezdődött az akció a zalaegersze-
gi Tesco áruház bejárata előtt, ahol a rendkívül kedves 
mentorok vártak minket, akik bevezettek bennünket az 
önkéntesség fortélyaiba. Rengeteg érdekes emberrel ta-
lálkoztam, akik szívesen elmesélték az élettörténetüket is. 
Hogy mennyi könyvet lehetne belőlük írni! Természete-
sen nagyon örültek az adományoknak is. A meleg tea 
pedig felmelegítette, míg az étel jól lakatta őket. Koráb-
ban kicsit féltem a hajléktalanoktól, valahogy olyan kép 
élt bennem róluk, hogy mind izzadságszagú, mogorva, 
alkoholfüggő és munkakerülő. De most, hogy beszélget-
tem velük, elfacsarodott a szívem sorsukat hallva. Gyak-
ran nem saját lustaságuk vezetett ehhez a szomorú élet-
hez, hanem inkább a körülmények, a véletlenek sorozat-
játéka. Főleg a kisgyermekek sorsa érintett mélyen. Hát 
ők biztosan nem hibáztathatók semmiért, csak rossz hely-
re születtek. Ilyenkor belegondolok, hogy milyen szeren-
csés vagyok, hogy van családom, van mit ennem, és me-
leg helyen alhatom. És ez nekem mennyire természetes, 
és méregdrága karácsonyi ajándékokat szeretnék. Ezek az 
emberek pedig a legelemibb dolgoknak is nagyon tudnak 
örülni. Zorán sorai jutnak eszembe: ”hogy tudd, egy po-
hár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell.” 

Több órán át figyelhettem, ahogy a korábban fá-
radt, elnyúzott és szomorú emberek boldogan beszélget-
nek egymással és velünk. A társaim is kitettek magukért 
a munkában. Aztán 18 óra körül lassan távozni kezdtek 
az emberek, és minekünk is már csak a pakolás volt hát-
ra. A mentorok is megdicsértek minket az egész délutá-
nos segítségért. 

Nagyon örülök neki, hogy megismerkedtem a Mál-
tai Szeretetszolgálat szervezeti működésével, és kipró-



 

53 

bálhattam magam aktív, cselekvő, szolgálatot teljesítő 
egyénként is. Máskor is szívesen mennék hasonló közös-
ségi szolgálatra, és másképp nézek azóta a rászoruló em-
berekre. Így oly sok élménnyel és tanulsággal térhettünk 
haza, mint például, hogy nem is olyan rossz dolog segíte-
ni a szabadidőben. 
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KÁLI JENŐ  
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium, Zalaegerszeg 

A közösségi szolgálat,  
mint az érettségi előfeltétele 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
6.§-a az önkéntesség kérdéséről így rendelkezik: „Az 
érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra kö-
zösségi szolgálat elvégzésének igazolása.„ 

Tulajdonképpen, amikor felvettek a középiskolába, 
akkor tudatosult bennem, hogy nem lesz elég tanulni, 
bizony dolgozni is kell az érettségiért. Kezdetben picit 
megijedtem, hisz talán szüleim egy kicsit elkényeztettek, 
mert az első a tanulás – mondják, ezért nem erőltettem 
meg magam. A kezdeti zavartság után azonban végig-
gondoltam, hogy milyen tevékenységet válasszak. 

Véleményem szerint, mindenképpen olyan foglal-
kozást érdemes választani, amely valamilyen módon 
kapcsolódik a személyes érdeklődésünkhöz és értékren-
dünkhöz. Fontos azt figyelembe venni, hogy a közösségi 
szolgálat is munka, idő- és energiabefektetést igényel, és 
a vállalt feladatot jó minőségben, időben, megfelelően 
kell elvégezni! Szüleimmel is beszélgettem a közösségi 
szolgálatról. Szüleim elmesélték, hogy számukra ez egy-
általán nem idegen dolog. Megrökönyödve hallgattam az 
ő középiskolás sztorijaikat az almaszedésről, a temetőta-
karításról vagy a hűtőházi munkáról, de ők azt mondták, 
hogy bár nem volt könnyű, mégis jó élmény számukra 
mindez, hiszen fiatalon, vidáman együtt az egész osztály 
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végezte, és ők valójában nagyon jól szórakoztak. És rá-
jöttek arra, hogy bizony jó lesz tanulni, mert akármennyi-
re is buli volt a fizikai munka, de egy egész életen át nem 
szeretnék ezt végezni. 

Az első önkéntes munkámat Pusztaedericsen vé-
geztem egy az ottani polgármester által rendezett hittan 
táborban. Önkéntes segítőként mentem, és ott elsősorban 
az volt a feladatom, hogy segítsek a csoportvezetőknek és 
az egyéb más munkákat végző embereknek. Nekem 
őszintén nagyon tetszett ez a segítői poszt, mert még a 
kicsikhez csoportvezető helyettesnek is kineveztek. A 
kisgyerekekkel jól elvoltunk, persze őrájuk jóval több 
figyelmet kellett szentelni, nem úgy, mint az idősebb 
gyerekekből álló csoportra, ami eléggé meglepő, mert 
általában a nagyobbak sokkal rendetlenebbek szoktak 
lenni. A táborban rengeteget segítettem például az ebéd 
tálalásában és a szentmisék előkészítésében. Megtörtént, 
még az az eset is, – amikor kirándultunk a szőlőhegyek-
nél –, hogy az egyik kisgyerek eltűnt, és engem küldtek 
utána, hogy keressem meg. Szerencsére fél óra múlva 
megtaláltam, ami – hozzáteszem – nem volt annyira egy-
szerű. Minden nap végén jól elfáradtam, és ennek a fá-
radtságnak a legyőzésében mindig segített az Istenhez 
való imádkozás. És ez nagyon tudott segíteni lelkiekben. 
Minden nap a kicsiknek gitároztam, de ez még nem volt 
semmi. Annyira szerették az éneklést, hogy minden éne-
ket többször is eljátszottunk. Nem csoda, hogy megkap-
tuk a „legjobb énekesek” díjat. Meg minden reggel, reg-
geli előtt segítettem az idős néniknek a nutellás és az 
egyszerű szalámis szendvicsek elkészítésében.  
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Összefoglalva nagyon tetszett ez az önkéntes mun-
ka, de egy tippet azért hozzá tennék. Hogyha valaki va-
lamit csinál, akkor azt szívből tegye! 
 



 

 



 

59 

NÉMETH DÓRA 
Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakkö-
zépiskola és Szakiskola, Győr 

Legális marihuána vagy abszolút tilalom? 

A drogok és más tudatmódosító szerek használata társa-
dalmunkban mindennapos probléma. Elsősorban a fiata-
lok körében találhatóak meg ezek az egészségre káros 
hatást gyakorló szerek. A legelső alkalom, amikor az 
emberek kipróbálják a drogokat, az, amikor a fiatalok 
tizenéves korukban azt gondolják, hogy ők már elég éret-
tek ahhoz, hogy saját döntéseket hozzanak, és olyan dol-
gokat próbáljanak ki, amiket addig nem.  
 A marihuána az egyik olyan tudatmódosító szer, 
amelyet az elsők között alkalmaznak a később akár ke-
ményebb drogosokká váló emberek. Ezért a marihuánát 
gyakran emlegetik „kapudrog”- ként. A marihuána nép-
szerűségének az az oka, hogy a fogyasztásának közvetlen 
veszélyei kisebbek, mint más drogoknak. Természetesen, 
ahogy minden kábítószerfüggőnél megfigyelhető, úgy a 
marihuána fogyasztóknál is, hogy az egységes adagok 
egyre kevésbé hatnak, így növelni kell az adagot ahhoz, 
hogy ugyan azt a hatást érjék el, mint azelőtt. Mint min-
den kábítószert, a marihuánát is túl lehet adagolni, rövid 
idő alatt bevitt túl nagy mennyiséggel. Ráadásul a mari-
huána gyakran át van itatva valamilyen más egyéb drog-
gal, ezért az elszívásánál sohasem lehet tudni, hogy mi-
lyen más drogok kerülnek be a szervezetünkbe. Ha a 
megnövelt adagokkal sem érnek el kellő hatást, kemé-



 

60 

nyebb, veszélyesebb drogokhoz, például a kokainhoz 
vagy a heroinhoz nyúlnak a kábítószerfüggő emberek.  
 Véleményem szerint, a marihuána legalizálásának 
még csak az ötlete is felháborító. Egyes pártok, emberek, 
akik kiállnak a marihuána legalizálása mellett, nem az 
emberek többségének az érdekeit nézik. Gondoljunk be-
le, például, mit tennénk akkor, ha a marihuána 
legalizációja miatt tízszer annyi, már legális marihuána 
fogyasztó mászkálna az utcákon! Az én személyes biz-
tonságérzetem biztos, hogy csökkenne, és valószínűleg 
több embertársam is ugyanígy érezne.  
 Egyes emberek úgy fogalmaztak, hogy a marihu-
ána legalizálása óriási plusz adóbevételt jelent az állam-
nak és hatalmas érvágást a maffiának. Szerintem ebből a 
mondatból színtisztán kivehető minden, ami ezeknek az 
embereknek a célja. Az új adók bevezetése, az, hogy az 
emberek így is alacsony fizetéséből még többet elvegye-
nek, fontosabb, mint az, hogy Magyarországon egészsé-
ges, tudatuknál lévő emberek éljenek?! Persze a tudat-
módosító szer hatása alatt álló embereket könnyebben 
lehet befolyásolni, és olyan dolgok végrehajtására utasí-
tani, amelyet a drogok használata nélkül nem tennének 
meg. Mindezek mellett a maffia sem semmisülne meg. 
Valószínűleg a maffia dílerei jóval olcsóbban, piaci áron 
alul árusítanák a marihuánát. Ezáltal lennének olyan em-
berek, akik a kábítószer olcsóbb beszerzése érdekében a 
maffia tagjaival tartanák ezek után is a kapcsolatot. Azok 
az emberek, akik már a legalizálás előtt a marihuána be-
szerzése érdekében a drog maffiával üzleteltek, nem tud-
nának menekülni a dílerek szorítása, fenyegetése, és zsa-
rolása elől. Ezek az emberek a rengeteg fenyegetés miatt, 
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félelmeik csökkentése érdekében egyre több, keményebb 
droghoz nyúlnak majd.  
 Szó esett arról is, hogy ezzel az új törvénnyel a 
rendőrök válláról is hatalmas terhet vennének le, és ők a 
valódi bűnözők felderítésével foglalkozhatnának, s nem 
kellene ilyen apró ügyekkel foglalkozniuk. Szerintem ez 
sem helyes kijelentés, hiszen a rendőröknek a marihuána 
legalizálása után is lennének teendőik a marihuána tartás-
ra, és fogyasztásra vonatkozó szabályok miatt. Például a 
közutakon ellenőrizniük kellene, hogy a gépjárművet 
vezető személyek nem fogyasztottak-e marihuánát. 
Azokkal az emberekkel is nekik kellene foglalkozniuk, 
akik a marihuána tartás szabályait figyelmen kívül hagy-
ják.  
 A gyógyászati alkalmazását sem támogatnám, hi-
szen ezt a kábítószert többek között fájdalomcsillapításra 
használnák. Véleményem szerint, ez sem lenne veszély-
mentes, hisz a marihuánával kezelt betegek rászokhatnak 
a drog használatára. Így is van elegendő mennyiségű 
gyógyszer, amely a betegek fájdalomcsillapítását szolgál-
ja. Ezek mellett kutatásokat is engedélyeznének, melyek 
annak érdekében jönnének létre, hogy a marihuána hatá-
sait vizsgálják az embereken. Ezen kutatások ellen is 
tiltakoznék, mert egyetlen embertársunk egészségét, és 
életét sem veszélyeztethetjük akármilyen kutatás érdeké-
ben. Valamint abból, hogy kutatásokat akarnak végezni a 
marihuána rejtett hatásait keresve, számomra az a követ-
keztetés vonható le, hogy lehetnek olyan mellékhatásai is 
ennek a kábítószernek, melyekről elképzelhető, hogy 
még az emberek és az orvosok számára is ismeretlenek. 
Ez komoly veszélyeket jelenthet, hiszen egy olyan szer 
használatát akarnák engedélyezni, amelyről nem tudnak 
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mindent. Pedig az, hogy tisztában legyünk az esetleges 
veszélyekkel nagyon fontos, mert az emberek ezek isme-
retében tudnák csak valójában eldönteni, hogy szeretnék-
e alkalmazni ezeket a szereket vagy nem. 
 Továbbá elhangzottak olyan mondatok is, melyek-
ben megtalálhatjuk az „USA mintájára” kifejezést is. 
Kérdezem én: miért mindig az amerikaiakat kell utánoz-
ni? Vagy, ha már őket utánozzuk, akkor miért nem olyan 
törvények meghozásában, amelyek építik a nemzetünk 
jövőjét, és nem rombolják? Mindezek mellett nekem az a 
személyes véleményem, hogy mi magyarok vagyunk, 
Magyarországon élünk, nem pedig Amerikában. Pont 
azért vagyunk egy külön ország, hogy mi hozhassuk meg 
a törvényeinket, mi rendelkezzünk a saját, és a közössé-
günk életéről. Ehhez nincs szükségünk más országok, 
államok rendelkezéseire, nem szükséges minden esetben 
ezekből példát vennünk. Azt is elképzelhetőnek tartom, 
hogy azok a törvények, amelyek Amerikában előrébb 
lendítették a társadalom életét, és jó hatással voltak a 
nemzetre, azok itt Magyarországon pont az ellenkező 
irányba mozdítanák a társadalmat. 
 A marihuána legalizációja feltételekhez lenne köt-
ve. Otthon, saját fogyasztásra legfeljebb 5 növényt lehet-
ne tartani. Annak érdekében, hogy ezt megtehessük, re-
gisztrációs díjként évente 25000 forintot kellene befizet-
nünk a megfelelő állami hatóságoknak. Az utcákon a 18 
év feletti személyeknél legfeljebb 5 gramm marihuána 
lehetne, és ugyanekkora mennyiséget lehetne ajándékba 
adni is. Valamint a marihuána hatása alatt álló emberek-
nek gépjárművet tilos lenne vezetni. Számomra ennél a 
kijelentésnél is az a rész áll az előtérben, hogy évenkénti 
regisztrációs díjjal sújtanák a polgárságot. Ezt is csak 
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azért tennék, hogy az emberektől pénzt szedhessenek be. 
Mindezek mellett próbálnák korlátozni a magunknál 
hordható, és az elajándékozható kábítószer mennyiségét 
is. Én úgy gondolom, hogy úgy is lesznek olyan embe-
rek, akik ezeket a szabályozásokat semmibe véve sokkal 
nagyobb mennyiséget tartanak majd maguknál, és az el-
ajándékozható marihuána mennyiségre vonatkozó szabá-
lyokat sem veszik figyelembe. A korhatárt is próbálnák 
megszabni, de szerintem, ha a 18 év alatti személy szülei, 
idősebb, nagykorú rokonai mellette szívják el a marihuá-
nát, akkor ő is kíváncsi lesz arra, hogy az milyen lehet, és 
idő előtt kipróbálja. Ennek következményeként abból az 
emberből is lehet később kábítószerfüggő, aki lehet, hogy 
a marihuána legalizálása nélkül hozzá sem nyúlt volna 
egyetlen egy droghoz sem. Mindezek mellett, ahogy 
egyes emberek, akik alkohol befolyása alatt állnak, sem-
mibe véve a szabályokat, autóba ülnek, ezáltal a többiek, 
és a saját életüket, testi épségüket veszélyeztetve a forga-
lomba részt vesznek, ugyanúgy lesznek olyan emberek is, 
akik a marihuána elszívása után ugyanezt megteszik. 
Ezekben az esetekben is láthatjuk azt, hogy a rendőrség-
nek nem lesz könnyebb dolga a marihuána legalizálása 
után, hiszen a rendőrség feladata lesz ezeknek a szabály-
sértő embereknek az előállítása is.  
 Továbblépve képzeljük el azokat az eseteket, ami-
kor a fiatalok elmennek szórakozni. Valószínűnek tar-
tom, hogy ezeken a szórakozóhelyeken is százával lehet-
ne olyan embereket találni, akik ennek a tudatmódosító 
szernek a hatása alatt állnának. Manapság rengeteg olyan 
hírt lehet hallani, amely arról szól, hogy a fiatal lányok 
italába mindenféle kábítószert kevernek bele. Így is elég 
nehéz figyelni arra, hogy a pultosok, vagy a közelben álló 
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emberek ne tegyenek semmit az italunkba. A marihuána 
hatása alatt álló emberek valószínűleg még kevésbé tud-
nának odafigyelni a poharukra. Ezáltal egyszerűbben el 
tudnák kábítani a lányokat. Ezt követően, azok az embe-
rek, akik a szert tették a poharába, tulajdonképpen bármit 
csinálhatnának vele. Ezek a bűncselekmények a marihu-
ána legalizálásával egyre gyakoribbá válnának. Azok a 
lányok, akik ilyen tetteknek az áldozatául esnének, soha-
sem tudnának ezután normális életet élni, mindig ott len-
ne ez a mély seb a lelkükön, melyet annak az estének a 
nyoma hagyott, amikor kihasználták őket. Emiatt való-
színűleg orvosokhoz, pszichológusokhoz kellene hosszú 
évekig járniuk. Továbbá azok a lányok, akikkel ez meg-
történne, rengeteg betegséget is elkaphatnának az őket 
kihasználó személytől. Ha a sértettek rendőrséghez for-
dulnának, akkor ott is mindent el kellene mondaniuk, 
amire emlékeznek, vagy amit az orvosi vizsgálatok kide-
rítettek, és ez is elképzelhetetlenül nagy fájdalom lehet 
egy fiatal lány számára. E mellett egyre gyakoribbak 
azok az esetek, amikor a férfiakat is elkábítják. Az ő ita-
lukba általában azzal a céllal tesznek tudatmódosító sze-
reket, hogy megfosszák őket az értékeiktől. Ez gyakran 
úgy történik, hogy az elkábított személy pénztárcáját ve-
szik ki a zsebéből. Ezzel nem csak a pénzét viszik el, 
hanem az iratait is ellopják, ezáltal még nagyobb kárt 
okozva a kihasznált embernek. Úgy gondolom, hogy 
ezen esetek száma is gyarapodna a marihuána fogyasztás 
engedélyezése után. Valamint, ha az emberek egy-egy 
buli előtt marihuánát szívnának, ezáltal a hatóanyagai 
bekerülnének a szervezetükbe, és így innának olyan fo-
lyadékot, amelybe valamilyen más tudatmódosító szert 
kevertek bele, akkor hatalmas bajba is kerülhetnének. 
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Lehetséges, hogy a két anyag keveredése olyan reakció-
kat váltana ki a személy szervezetében, amely rosszullét-
hez, ájuláshoz vagy, legrosszabb esetben, akár halálhoz is 
vezetne. 
 Ezek után, jó lenne mindenkinek elgondolkozni 
arról, hogy valóban szeretnénk-e azt, hogy Magyarorszá-
gon lehetővé tegyék a marihuána legális fogyasztását és 
árusítását. Véleményem szerint, ezzel a témával kapcso-
latban még nagyon sok vita lesz a magánszemélyek vé-
leményének különbsége és a politikai pártok más-más 
álláspontja miatt is. Nyilván, mindenki a saját szemszö-
géből nézve nyilvánítja ki a véleményét, mindenki annak 
a pártnak az álláspontját támogatja, ami neki ideális. De 
azt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ez a 
rendelkezés nemcsak a mi személyes életünket befolyá-
solja, hanem az egész nemzetünk életét megváltoztatja. 
Ezért kellene alaposan megvizsgálni, hogy mik lennének 
a pozitív, és mik a negatív hatásai a marihuána legalizá-
lásának, és ezeket összevetve megállapítani azt, hogy 
melyik oldalon áll több, fontosabb, az emberek jövőjére 
pozitív hatást gyakorló tényező. 
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PÁNCZÉL EVELIN 
Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakkö-
zépiskola és Szakiskola, Győr 

A fiatalok jövőképe: itthon maradni  
vagy elmenni 

Sok fiatalnak felteszik azt a kérdést, hogy a középiskola, 
egyetem vagy főiskola után merre szeretnének menni. Jó 
pár fiatal fogja azt mondani, hogy ki akar menni dolgoz-
ni, esetleg még tanulmányait ott folytatni, mert külföldön 
több munkalehetőség van, tanulmányaikat is jobban 
megbecsülik. De esetleg csak kíváncsiságból is ki akar-
nak vágyakozni, hogy megtudják, hogy milyen a Ma-
gyarországon túli élet. Nem minden ember kap itthon 
olyan munkát vagy csak tanulási fejlődését segítő tudást. 
Ezért úgy gondolják, hogy szerencsét próbálnak külföld-
ön. Itthon hagyják családjukat, barátaikat és ott próbálnak 
új életet kezdeni. Van, akinek bejön az az élet, valaki 
visszavágyódik a családjához és inkább itthon marad, és 
itt próbál megélhetés után nyomozni.  

De mégis hova, melyik országokba tudnak menni?  

Az Egyesült Királyság 630 ezer olyan állást kínál, melyre 
szerte Európából várják a jelentkezőket. Németországban 
350 ezer körül van ez a szám, míg Magyarországon 
mindössze 7589 olyan álláshirdetés van jelenleg, melyre 
az egész EU-ból várják a jelentkezőket. A számok azt 
mutatják, hogy míg Magyarország kevéssé, addig más 
uniós országok igenis nyitottak a külföldi álláskeresők 
felé.  
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Hol, milyen dolgozókat keresnek?  

Az Egyesült Királyság: kizárólag a szakképzett munka-
erőt várja, főként energetikai, építőipari és pénzügyi terü-
leten. Németország: az egészségügy, az állattenyésztés 
területéről várnak szakembereket, de szükség van zené-
szekre és nyelvtanárokra is. Magyarország: főként szak-
képzetlen munkaerőt akarnak a cégek felvenni külföldről. 

Miért megy, aki megy?  

Erre a kérdésre a leggyakoribb válasz, hogy „élni tud-
jak”. Sokan úgy érzik, itthon képtelenség rendesen meg-
élni, ezért próbálnak szerencsét más országokban. Tény, 
hogy odakint ugyanannyi, vagy még kevesebb munkáért 
is több fizetést lehet kapni, és ez már elég motiváló erő 
lehet az induláshoz. Egyeseket a szimpla kalandvágy 
vezérel, hogy kipróbálják magukat a nagyvilágban, és 
sikeressé váljanak, de sajnos manapság egyre gyakorib-
bak az olyan esetek, hogy valaki otthon maradt szerettei 
jólétéért küzdjön hosszú kilométerek távolságából. Az 
önfenntartás kérdése elég ahhoz, hogy mindent hátra 
hagyjanak, otthont, családot, barátokat. A fiatalok jobban 
akkor mennek ki, ha még nincsen családjuk. Van, aki úgy 
érzi, itthon nem tud beilleszkedni, nem találja a helyét 
Magyarországon, és ezért megy inkább külföldre. Új he-
lyen, tiszta lappal kezdeni, sok ember vágya. A csalódá-
sok is fontos szerepet játszanak: a politika, a nehéz gaz-
dasági helyzet; a társadalmi problémák sokakat elkeserí-
tenek annyira, hogy egy szebb élet reményében kivándo-
roljanak. 
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Miért jön vissza, aki elment?  

Néha elég egy év, vagy még annyi se, és már vissza is 
térnek hozzánk a csalódott világvándorok egy egyszerű 
ok: a honvágy miatt. Mert ha költözünk, valami mindig 
hátra marad. Vihetjük magunkkal akár az egész csalá-
dunkat, valaki biztosan itt fog maradni, akinek hiány-
zunk, de nem is kell feltétlenül emberekre gondolni. Ott-
honunk, emlékeink, élményeink… Mondjunk bármi rosz-
szat is erre az országra, itt nőttünk fel, olyan helyszínek 
és hangulatok között, amikhez még hasonlót se találha-
tunk sehol. Lássuk be, nincs még egy olyan nép, mint a 
magyar, elég, ha csak a nyelvünkre, hagyományainkra 
gondolunk! 

De miért marad, aki marad?  

Nincsenek kevesen azok sem, akiknek eszükbe sem jut 
elhagyni Magyarországot. A hazaszeretet, honvágy és a 
nemzeti büszkeség is közrejátszik ebben, de van egy első 
hallásra furcsábbnak tűnő magyarázat is: a kalandvágy. 
Amiért egyesek repülőre szállnak, azt mások éppen itt-
hon találják meg. Úgy érzik, itthon több dolgot tehetnek, 
nagyobbat alkothatnak. Odakint nem tudnának beillesz-
kedni, eltűnnének a tömegben, míg itthon igazi egyéni-
ségként élhetnek. Itt van értelme csinálniuk valamit, még 
van min változtatni. Tudjuk jól, mennyi nagy elmét kö-
szönhet nekünk a világ, és biztosak lehetünk benne, hogy 
még születnek újak is. Nincs egyértelműen helyes válasz 
a kivándorlás kérdésére. Az embernek azt kell tennie, 
ami szíve szerint a legjobb, és ha ezt külföldön találja 
meg, akkor ne akadályozzuk ebben. Azt viszont tudni 
kell, hogy a legjobbat megtalálhatjuk itthon is, nem kell 
érte messzire menni, csak kicsit alaposabban szétnézni 
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magunk körül és a tettek mezejére lépni. Abban ugyanis 
biztosak lehetünk: tettek, kitartás és munka nélkül sem 
itthon, sem külföldön nem boldogul az ember fia, lánya.  

Fiatalok és idősek okai a költözésre 

A legtöbben a tizenévesek közül akarják lecserélni a ha-
zájukat, náluk az okok anyagi elégedetlenséggel magya-
rázhatók. A náluk idősebbek már más okokat neveznek 
meg, főként a politikai-gazdasági helyzettel magyarázzák 
azt, hogy el szeretnének menni. Nyilván a nyelvtudás 
megléte miatt leginkább a fiatalok gondolkoznak a kül-
földi letelepedésen. De fontos szempont továbbá az is, 
hogy van-e külföldön már rokon, ismerős, van-e hová 
menni? Nem mindig muszáj, hogy legyen kint rokon, 
ismerős vagy barát. Lehet úgy is találni lakhelyet. De ha 
van, akkor már könnyebb lesz minden, ha a segítségét 
kérjük. 

Ott könnyebb minden? 

Vajon mit várnak azok, akik a kinti életre pályáznak? Jól 
fizető munkát, szociális védőhálót és tanulási lehetőséget. 
A magyarok többsége Németországot célozza meg, ott 
várják a magasabb életszínvonalat. A befogadó országok 
részéről is van előny a külföldi munkavállalók alkalma-
zásának: egyrészt van, aki elvégzi azt a munkát, amire 
esetleg helyben nem találnának embert, fiatalodik a tár-
sadalom. De van rossz oldala is: ahol sok a bevándorló, 
ott felerősödik a diszkrimináció, az idegenellenesség.  

Miért jobb külföldön? 

Azoktól, akik kimentek, több ember megkérdezi, hogy 
mért jobb odakint. Válaszuk egyszerű. Külföldön több 
munkalehetőség van, és jobban megfizetik az embert, 
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mint itthon. Példaképpen ismerőseimet tudnám felhozni, 
akik az interneten kutakodtak munkalehetőség után és 
találtak egy munkát Ausztráliában. Gondolták, megpró-
bálják, mindketten beszéltek egy-egy nyelven. Ki is men-
tek. Nekik összejött, már vagy 5éve kint élnek és nagyon 
jól megy nekik a munka, és az élettel sincs gondjuk. Csa-
ládot alapítottak, de azért haza jönnek a rokonokat meg-
látogatni. De van ennek ellenpéldája is egyben!  

Mért jön egypár ember olyan hamar haza? 

Válaszukat sajnálva mondják. Mégpedig, hogy kimen-
nek, és nem azt kapják, amire vártak vagy éppen ígértek 
neki(k). Erre számos példa az is, hogy sok olyan cég van, 
amelyik előre beszedi a pénzt, ígért sok mindent és nem 
fizetik ki őket, sőt, még be se jelentik. Ugyebár, ha nem 
jelentik be az embereket, akkor úgymond „feketén” (ille-
gálisan) dolgoznak adott helyen. Példaként, ismét másik 
ismerőseimet tudnám felhozni. Ők is interneten találták a 
munkát, ami Tirolban volt. Kimentek, hogy megpróbál-
ják, de sajnos nekik nem jött össze, egy hónap után visz-
szajöttek Magyarországra. Nem úgy alakultak a dolgaik, 
ahogy ők szerették volna és a fizetést sem úgy kapták 
meg, ahogy megígérték, a munka és az életkörülmények 
sem voltak a legmegfelelőbbek számukra. Már egy ideje 
megint itthon vannak és próbálkoznak, hátha akad ennél 
jobb munkalehetőség. De mivel nagy csalódás érte őket, 
így inkább az itthoni viszonylatokban próbálnak érvénye-
sülni. De vannak olyan emberek is, akik viszont nem 
adják fel a reményt és tovább próbálkoznak, hogy ott kint 
találják meg a jobb munka elérését. 

 

Véleményem 



 

72 

Engem nagyon vonz és kíváncsivá tesz a külföldi munka 
és az élet lehetőségei, igaz, vannak az előnyök mellett 
hátrányok is, de ha ügyesen megtaláljuk azt a helyet, ahol 
normális átverés nélkül lehet dolgozni, akkor semmi 
gond nem lesz az életben. Szóval, én ki szeretnék menni 
és ott kint szeretnék munkát találni, de azért néha elbi-
zonytalanodom, hogy biztosan ki szeretnék-e menni, és 
olyankor szokta Édesapám azt mondani, hogy „a mai 
Világban nincsen távolság!” Ami azt jelenti, hogyha 
elmegyek itthonról, bármikor vissza tudok jönni meglá-
togatni őket; elég sok járművet feltaláltak, hogy ezt az 
úgymond távolságot pár óra alatt le lehessen tudni! Ad-
dig, míg az itthoni életkörülmények és munkalehetőségek 
nem változnak jó irányba, hogy a fiatalságot itthon tartsa, 
addig mindig lesz olyan fiatal, aki ki vágyakozik a jobb 
élet reményében. 
  



 

73 

SZABÓ ATTILA GERGELY 
Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Bu-
dapest 

Közösségi szolgálat,  
mint az érettségi előfeltétele 

Iskolánkban az idei tanévben kezdődött a közösségi szol-
gálat. Mint a Diákönkormányzat vezetője, lehetőségem 
nyílik megtapasztalni, hogy diákjaink milyen vélemé-
nyen vannak a 2016. évi érettségi előfeltételéről. Tanuló-
ink a megfelelő tájékoztatásnak köszönhetően – melyet 
Sápszki Attila művelődés- és szabadidő szervező biztosít 
számukra – nap, mint nap könnyedén el tudnak helyez-
kedni ezen a téren. A programban több mint ötszáz diá-
kunk vesz részt. Az ő koordinálásuk nem könnyű feladat.  

Az első tényleges felvilágosítást a Mérei Ferenc 
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Inté-
zetben kaptuk az első negyedévben. Az előadás közben 
és után olyan kérdések merültek fel, melyekre nem tudtak 
választ adni az intézet előadói. Így vált világossá szá-
munkra, hogy az újonnan hozott törvény már kötelező a 
2013/2014. tanévben, bár a feltételek nincsenek megte-
remtve. Véleményem szerint, diákjaink nem kötelező 
munkaként tekintenek a közösségi szolgálat elvégzésére, 
mivel nincs kijelölve számukra kötelező jelleggel, hogy 
mikor és hol kell teljesíteniük az ötven óra közhasznú 
munkát. A törvény csak azt szabályozza, hogy milyen 
tevékenységi körökben végezhető a közösségi szolgálat. 
A választható hét területen belül szabadon végezhető 
közösségi szolgálat, de kizárólag olyan szervezeteknél – 
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ezen belül: iskola, kórház, alapítvány stb. – amely 
együttműködési szerződést köt az intézménnyel. A diá-
kok többsége önállóan talált olyan szervezetet, melynél 
szívesen letöltheti közhasznú munkaidejét. Aki nem talált 
magának vagy túljelentkezés volt azon intézménynél, 
ahová jelentkezi szeretett volna, annak segített elhelyez-
kedni az iskolában dolgozó kapcsolattartó, akit a beveze-
tőben említettem. Iskolánk tanulói főként szociális, kultu-
rális és közösségi, de voltak olyanok, akik a katasztrófa-
védelem területén helyezkedtek el.  

Területi elemzések 

1. Egészségügyi terület 

Egészségügyi területen való elhelyezkedés. Beszélgetése-
ink során első hallásra laikus kollégáimmal arra gondol-
tunk, hogy a diákok, mit sem tudva az egészségügyről, 
gyógyítani fognak, ha ezt a területet választják. Azonban, 
ha a dolgok mögé nézünk, rájöhetünk, hogy korántsem 
erről van szó. Ezen a területen a diákok betekintést nyer-
hetnek a betegápolástól egészen a gyógyszertárban törté-
nő kiszolgálásig, ezzel lehetőséget biztosítva azoknak a 
diákoknak, akik az egészségügyben szeretnének elhe-
lyezkedni tanulmányaik befejeztével.  

2. Szociális és jótékonysági terület  

A szociális és jótékonysági téren való elhelyezkedés le-
hetőséget biztosít azoknak a diákoknak, akik szeretnek, 
olyan tevékenységet végezni, melynek során közvetlen 
kontextust (környezetet) ápolhatnak embertársaikkal, így 
növelve önbizalmukat, fejlesztve társadalmi viszonyukat, 
elhelyezkedésüket. Jótékonysági területhez tartozhat 
minden olyan tevékenység, mellyel a szolgálatot teljesítő 
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diák munkája során önkéntes alapon segít, például alapít-
ványt egy rendezvény lebonyolításban, vagy engedéllyel 
adományt gyűjthet szervezeteknek, így növelve a köz-
hasznú szervezet vagyonát, melyet a közösség él fel.  

3. Oktatási terület  

Oktatási területen való közhasznú tevékenységre legjobb 
példa az általános iskolák alsó tagozata lehet. Az alsó 
tagozatos pedagógusokra helyeződik részben a legna-
gyobb teher, mert itt alakul ki a diákok tanulmányi befo-
gadó képessége. Mind a tanítók, mind a napközis taní-
tóknak nagy szükségük lehet egy kisegítő diákra, aki 
meghatározott időközönként aktívan részt vesz egy-egy 
napközis programban, például játszóházon vagy délelőtti 
tanítás alakalmával segít a tanítónak például könyvári óra 
keretében. Kiváló tevékenységi terület azoknak a diákok-
nak, akik pedagógusok szeretnének lenni. 

4. Kulturális és közösségi terület  

Kulturális és közösségi területen való aktív tevékenysé-
get fontosnak tartom, mert a mai diákközösség körülbelül 
70%-a korántsem nyitott például a színházi előadásokra, 
kiállításokra vagy bármilyen ide sorolható tevékenységre. 
Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a diákok nem nyi-
tottak az ilyen lehetőségekre, csupán azt, hogy a mai tár-
sadalomban a legtöbb gyermek szociálisan függő sze-
mély, vagyis túlságosan számít neki, hogy mások mit 
gondolnak róla, illetve mit mondanak rólunk. Ezért, hiá-
ba szeretne sok diák például színházba járni vagy közös-
ségi csoportokhoz tartozni, nem tud elhelyezkedni társai 
véleménye miatt. A közösségi szolgálat ebben az esetben 
kifejezetten előnyt jelent a diákok számára, mert így kö-
telező jelleggel részt tudnak venni az általuk szabadon 
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választott területen történő tevékenységekben anélkül, 
hogy társaik megvetnék őket ezért. Az új köznevelési 
törvénynek köszönhetően így lehet jól csökkenteni a kö-
rülbelüli 70%-ot.  

5. Környezet- és természetvédelmi terület  

A hét szabadon választható terület közül a környezet- és 
természetvédelmi területen való elhelyezkedést preferá-
lom a leginkább, mert fiatalkorú közösségünket mára már 
teljesen beszippantotta a világháló. Mást sem látunk, csak 
azt, hogy a diákok éjt nappallá téve a legismertebb kö-
zösségi oldalon tevékenykednek, ahelyett, hogy szabad-
idejüket kihasználva a természetben folytatnának aktív 
pihenést. Akik e területet választják, lehetőséget kapnak 
arra, hogy megismerjék közvetlen környezetüket, s azt 
hozzá segítsék a fejlődéshez, illetve felhívják társaik fi-
gyelmét a közvetlen környezetük épségének fontosságá-
ra.  

6. Katasztrófavédelmi terület  

A katasztrófa védelem területén való elhelyezkedés fej-
lesztő hatással van közösségünkre. A diákok megtapasz-
talhatják, hogyan készülnek fel mindennapi hőseink egy 
többek között olyan kaliberű természeti katasztrófákra, 
mint például az ez évi dunai árvízre vagy a 2010. október 
4-i vörös iszap katasztrófára. Kiváló lehetőséget biztosít 
arra, hogy a fiatalkorú egyének megtapasztalják, hogyan 
vehetik ki részüket a környezetvédelem ezen részéből. 
Ha diákok itt töltik le a közhasznú munkára kijelölt időt, 
akkor nagy eséllyel felnőtt korukban aktívan segíteni 
fognak a katasztrófa elleni védekezésekben.  
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7. Óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 
tanulókkal, az idős emberekkel folytatott sport- és sza-
badidős tevékenységi terület 

Az óvodás korú gyermekekkel, a tanulókkal és a sajátos 
neveltetési igényű gyermekekkel való kontaktus kialakí-
tása hozzájárul ahhoz, hogy a szolgálatot teljesítő diák 
megismerje akár hátrányos helyzetben élő gyermektársait 
is. Ez remek lehetőséget ad arra, hogy betekintést nyerje-
nek a gyermeknevelésbe, s ne csak átéljék azt. Az idős 
emberekkel folytatott sport- és szabadidős tevékenységet 
nem támogatom olyan mértékben, mint a fentebbi lehető-
ségeket. Ennek oka az, hogy az idős emberek nagyon 
könnyen és főként nagyon kis idő alatt hozzá tudnak 
szokni egy fiatal gyermek társaságához, főleg, ha a tanu-
ló is élvezi az idősek társaságát. A közhasznú munka 
elteltével az idősek felé irányított törődés hirtelen meg-
szakadhat, s ez az esemény könnyen befolyásolhatja az 
idősek egészségügyi állapotát is.  
 
Véleményem szerint, összességében, az új köznevelési 
törvény jó ötlet volt, még akkor is, ha kezdetben nem 
voltak teljesen kidolgozva a feltételei. S, hogy egy az 
iskolában dolgozó kollégám szavaival élhessek, s ezzel 
zárjam pályázatom:  

„Szerintem jó ötlet volt, mert a mai világban minden a 
pénzről szól, ez pedig úgy gondolom olyan, mint a társa-
dalmi munka, nem kapnak érte pénzt. Kell ez, hogy a fia-
talok valami olyat tegyenek, ami nem a pénzről szól”1 

                                                      
1 Forrás: Kabai Istvánné titkárságvezető és Dobos C. József iskola-
titkár, Vendéglátóipari Szakképző Iskola. 2013. december 20-i be-
szélgetésből idézve.  
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SZEKENDI BALÁZS  
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és 
Kollégium, Győr 

A fiatalok jövőképe: itthon maradni  
vagy elmenni? 

Egyre több magyar állampolgár vállal munkát külföldön. 
Legtöbben szezonális jelleggel, ám mind magasabb azok 
száma, akik a költözésre is elszánják magukat. Az embe-
reknek váltakozó gondolkodásmenetük van. Az elején 
mindenki azt gondolja: „Külföldön minden jobb, biztosan 
ki fogok menni dolgozni/továbbtanulni!”. De vajon me-
lyik a helyes döntés? 

Ha alaposan átgondoljuk, a helyesebb döntés ki-
menni külföldre. Magyarország közoktatás szempontjá-
ból nincs az élen. Ha bármely más szomszédos országgal 
összehasonlítjuk, mindenki előttünk jár. Az emberek nem 
sok jót hallanak hazánkról, és ez berögződik a fejünkbe. 
Mint minden más helyen, a pénz az úr. Külföldön jobb 
tanulmányi körülményt biztosíthatnak, amely során 
könnyebben/élvezhetőbben tanulhatjuk az adott szakot. 
Természetesen már az is motiválja az embereket, hogy 
egy más országban jobban lehet bulizni, élvezni az ottani 
létet. Lehet, hogy sokkal nehezebb a tananyag, több oda-
figyelés és munka kell, de teljes mértékben kifizetődő, ha 
elvégzi valaki. Az a szakképzettség, amit ott meg lehet 
szerezni, felül tudja múlni a magyarországi képzést. A 
nyelv a legfontosabb elvárás. Ha külföldre mész, folyé-
konyan tudnod és értened kell annak az országnak a 
nyelvét! Középszintű nyelvvizsga az alapelvárás, néhány 
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esetben persze lehet, hogy még ez sem elég. Nehézségek 
léphetnek fel pénzügyileg, a tanulótársakkal, magával a 
várossal. Munkavégzéssel kapcsolatban sem lehet pana-
szunk. Rengeteg különböző fajta cég várja az ambiciózus 
diákokat. Nagyon rizikós tud lenni egy új élet, egy ilyen 
új helyen. Csak akkor javallott jelentkezni, ha a megfele-
lő alapfeltételekkel rendelkezünk.  

Vannak olyan emberek, akik nem engedhetik meg 
maguknak a külföldi tanulást anyagi helyzetük, esetleges 
családi állapotuk miatt. Akik itthon maradnak, azoknak 
sem lehet semmi gondjuk, ha rendesen tanulnak persze. 
Megfelelő szorgalommal mindent el lehet érni. Az itthoni 
iskola elvégzése után is van lehetőség kimenni külföldre.  

Lehetőség van cserediák programra, de vélemé-
nyem szerint, a legjobb, ha egyik közeli ismerőssel 
együtt fedezünk fel egy új helyszínt, tele kihívás-
sal/lehetőséggel! Azonban ehhez is akaraterőre van szük-
ség. Valaki, sajnálatos módon, el sem kezdi, mert tudja, 
hogy nincs meg benne az a vágy, hogy egy nagyobb 
szintre léphessen a tudás csarnokában. Természetesen, 
aki nem jó tanuló, nem erőlteti meg magát, hogy minél 
jobb jövője legyen, az szülőhazájában fog maradni nagy 
valószínűséggel.  

Összegezve, ha ki szeretnénk menni külföldre, előt-
te gondoljuk végig melyik a helyes út, mert hajlamosak 
vagyunk csak a jóra gondolni, nem gondolva ezzel a kö-
vetkezményekre, illetve az elvárásokra. Mielőtt végleg 
úgy döntünk, hogy kimennénk, fontos tisztában lenni 
anyagi helyzetünkkel. Támogat minket a család tetteink-
ben? Ösztöndíjam elég lesz a megélhetésre? Érteni fo-
gom olyan szinten a nyelvet, hogy tovább tudjak fejlőd-
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ni? Ezeket a kérdéseket mindenképp tegyük fel magunk-
nak. 
 
FELHASZNÁLT FORRÁSOK 
1. http://www.zalakaros.hu/hirek/itthon-vagy-kul 

foldon-a-munka-itt-es-ott-is-munka-174/. Letöltés 
dátuma: 2013.12.24. 
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SZOTÁK BÁLINT 
Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alap-
fokú Művészeti Iskola, Győr 

Torrentezés vs. szellemi tulajdon védelme: 
büntetni vagy legalizálni? 

A szellemi alkotás az iparjogvédelem és a szerzői jog 
által oltalmazott alkotások gyűjtőneve – olvashatjuk a 
Wikipédia definícióját az interneten. Valójában mit is 
jelent a szellemi tulajdon? Szellemi tulajdon lehet egy 
vers, rajz, film, irodalmi, művészeti alkotás, vagy számí-
tógépes szoftver is, de ezen kívül bármi minősíthető szel-
lemi tulajdonnak, ami a szerző szellemi tevékenysége, 
ezenkívül egyedi jellege van. A szellemi tulajdon szerzői 
jogvédelem alá esik, amely hivatott megvédeni a szerző 
szellemi tevékenységének eredményét. Ez biztosítja azt, 
hogy a szerző szabadon felhasználhassa alkotását, korlá-
tozhassa művének másolását és ebből hasznot szerezzen. 
Egy meghatározott idő után a jogvédelem lejár – ezután a 
mű közkinccsé válik, vagyis lehetővé teszi a mű ingyenes 
felhasználását, fejlesztését. 

A szellemi tulajdon védelmével az 1999. évi 
LXXVI. törvény foglalkozik – ez tartalmazza az interne-
tes fájlcseréléssel kapcsolatos jogszabályokat – amit 
2013. július 1-jén módosítottak. Sokaknak kellemes hír, 
hogy nem üldözi a fájlcserélést, így a torrentezőket sem. 
Azonban ez nem jelenti azt, hogy akármit közzé lehet 
tenni, az új Btk. a büntethetőséget értékhatárhoz köti, a 
nyártól csak a százezer forintot meghaladó vagyoni hát-
rányt okozó elkövetés számít bűncselekménynek, addig 
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csak szabálysértésről lehet szó. Azonban különösen je-
lentős vagyoni hátrányt okozó tevékenység folytatása 
esetén (ötszázmillió forint feletti károkozás esetén), akár 
tíz évig tartó börtönbüntetéssel is sújthatják az elkövetőt. 
Mindenesetre, továbbra sincs olyan törvény érvényben, 
ami miatt egy sorozat vagy játék letöltése miatt börtönbe 
lehetne kerülni, de ez nem jelenti azt, hogy egy film le-
töltése legális lenne, ez továbbra is szabályellenes. 

A módosított Btk. szerint, ha a jogsértés nem jelen-
tős és nem irányul jövedelemszerzésre, akkor a közeljö-
vőben kizárható a büntethetőség. Azonban amennyiben 
nagyobb vagyoni hátrányt okozó, jogvédelem alatt álló 
tartalmakat oszt meg valaki, főként, ha ezt saját oldalán 
teszi, – és az oldalon elhelyezett reklámokból bevételre 
tesz szert, – akkor nagyobb büntetést is kaphat érte. 
Vagyis, közel fél éve már nem jár szabadságvesztés a 
torrentezés – pontosabban a torrent programokkal való 
letöltésért. (Eddig a szabályok alapján a jogvédett fájlok 
megosztása volt jogsértő, ami a torrentezés alapja: a le-
töltött anyagot vissza kell tölteni (seedelni). A letöltés és 
a feltöltés egyszerre megy párhuzamosan, vagyis, ha le-
töltenek valamit, egyszerre fel is töltik (leach) az adott 
fájlt, fájlokat, így kikerülhetetlen, hogy ha valamit letöl-
töttek, egyszerre vagy utána ne is töltsék fel). Illetve az 
európai jogszabályok alapján az egyes országok megen-
gedhetik polgáraiknak, hogy filmekről, könyvekről, ze-
nékről másolatot készíthessenek magáncélra, amennyiben 
az alkotóknak kompenzációs díjat fizetnek.  

Btk. (Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jo-
gok megsértése) 385. § (5) bekezdése szerint nem való-
sítja meg az (1) bekezdés szerinti bűncselekményt, aki 
másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény 
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alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát 
vagy jogait többszörözéssel vagy lehívásra történő hozzá-
férhetővé tétellel sérti meg, feltéve, hogy a cselekmény 
jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja. 

Az új jogszabályok szerint százezer forintig sza-
bálysértésről van szó, de adott a kérdés, hogy egy zene-
számnak vagy filmnek pontosan hány forint a szellemi 
értéke? Vagy ezt hogyan számítják ki, hogy valaki öt-
százmillió forintnak megfelelő anyagot warezolt (vagyis 
jogvédett tartalmakat töltött le ingyen)? Egy filmet mek-
kora összegnek vehetünk? Megnézik-e milyen film, 
mekkora bevételt hozott, stb.? Az egy másik kérdés, hogy 
mi számít illegális torrentezésnek, vagyis wareznek, erre 
egy jó példa, hogy vannak legálisan letölthető (free ware 
és free) programok, amik akár lehetnek nyílt forráskódú-
ak, például a Linux operációs rendszer (free, vagyis ami 
bármilyen célra szabadon felhasználható, és szabadon 
módosítható). Vagy ilyen a Skype is (ami free ware, 
vagyis ingyen letölthető és használható), ezek bármilyen 
jogsértés nélkül letölthetőek torrent klienssel. Például a 
MEK-ről (Magyar Elektronikus Könyvtár) is le lehet 
torrent klienssel tölteni a könyvek audió változatát, vagy-
is az állam is üzemeltet egy torrent szervert! (Már az új 
törvény életbe lépése előtt üzemeltették, amikor a 
torrentezésre még nem ezek a jogszabályok voltak ér-
vényben…) 

Visszatérve az előző felvetésre, mekkora összegben 
állapítható meg egy (virtuális) szellemi tulajdon értéke? 
Az értéknél is külön számíthatjuk magát az elkészítés 
költségét (anyagköltség), vagy ha mozifilmről van szó, 
akkor a mozijegy árával károsítanánk meg a szerzőt, a 
szerzői jog birtokosát, ami 1500-2500 forint között mo-
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zog, vagy ezenfelül a szellemi munkát, például a forgató-
könyv megírásába befektetett energiát, időt is ide lehetne 
venni és még sorolhatnám.  

Ennek kikalkulálására vezették be a külön az üres 
adathordozókra (CD, DVD, külső HDD, pendrive, me-
móriakártya stb.) vonatkozó díjakat. A díj hivatalosan 
csak a legális másolásból fakadó jogdíjkiesést hivatott 
pótolni, a jogtalan (nem magáncélú) másolást nem legali-
zálja. A gyakorlatban azonban nyilvánvaló, hogy a díj 
kivetésének valódi oka az illegális fájlcserélés és 
warezolás miatti jövedelemkiesés. A díjat a nagykereske-
dő fizeti be, amit áthárít a kiskereskedőre, aki pedig ter-
mészetesen a vásárlóra. A befizetett díjat jogvédő szerve-
zetek osztják szét a szerzők, kiadók, előadók között or-
szágonként eltérő arányban. Magyarországon az Artisjus 
(Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület). Az Artisjus 
bevétele 110 millió forint volt csak az internetes közlések 
utáni jogdíjfizetésből 2011-ben. A szervezet folyamato-
san emeli a díjait, 2008 óta 18 %-kal megemelt díjak el-
len többen is felszólaltak, hiszen például egy kínai étte-
rem, ami földrajzilag Magyarországon található, és csak 
kínai zenét játszik a vendégeknek, az is köteles befizetni 
a jogdíjat az Artisjusnak.  

Ha a letöltésekről szeretnék általánosságban be-
szélni, mindenképpen több szempontból kell rávilágítani 
ennek negatív és pozitív oldalaira. Be kell tekintenünk 
egy átlag warezoló szemszögéből e témába, a torrent ol-
dalak üzemeltetői és a szerzők szemszögéből is.  

A fájlcserélés adataiból kiemelkedik mindenkép-
pen, hogy a BitTorrent technológia segítségével megosz-
tott tartalmak körülbelül 0,03 %-a legális, a fájlok több-
sége – kétség nélkül állítható, hogy – illegális. Felméré-
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sek szerint az internethasználók körülbelül kicsit keve-
sebb, mint háromnegyede oszt meg zenéket, filmeket. 
Egy kutatás szerint az angolok jelentős többsége letöltés 
útján jut zenei művekhez, egyes becslések szerint 2010-
ig 1,2 milliárd dalt töltöttek le.  

Egyes számítások szerint a legnépszerűbb PC és 
konzol játékokat 28 millió, míg a mozikban aktuális fil-
meket 92 millió példányban osztották meg 2010-ben. 
Ezen adatok önmagukban is érdekesek lehetnek, de ezek 
csak nagyjából megtippelt becslések, illetve az idő 
előrehaladtával még inkább emelkedik ezeknek a szá-
moknak a nagysága.1 Végiggondolva ezeket az adatokat, 
azt gondolhatnánk, hogy nem éri meg ezek szerint egy 
filmet készíteni, vagy egy szoftver programozni. Pedig 
épp ellenkezőleg!  

Vegyünk erre egy nagyon egyszerű példát! Ha tel-
jes mértékben beszüntetnék és vasszigorral büntetnék a 
letöltéseket, az kinek lenne jó? A warezoló átlag felhasz-
nálóknak biztosan nem jönne ez jól, hiszen akinek nincs 
pénze megvenni egy eredeti játékot, szoftvert vagy el-
menni moziba, teljesen elvesztené a kapcsolatát a 21. 
századdal. Nem lehetne meghallgatni a legnépszerűbb 
videómegosztó portálokon a legfrissebb slágereket vagy 
nem tudna megnézni egy olyan filmet, amit nevezhet-
nénk akár a mai világ „alapfilmjének” is. (Például A 
Gyűrűk urát, a Harry Pottert vagy a Titanicot ki nem is-
merné, akinek van számítógépe vagy televíziója és hasz-
nálja is?) A szegényebb rétegek teljesen elszigetelődné-
nek a tehetősebbektől, így a társadalom akár túlzottan is 
megosztódhatna, aminek beláthatatlan gazdasági, politi-

                                                      
1 Mezei Péter: Mit hozott a fájlcserélő? http://www.sztnh. 
gov.hu/kiadv/ipsz/201101-pdf/02.pdf. Letöltés dátuma: 2013.12.11. 
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kai következményei is lehetnének. Egy másik probléma 
lehetne, hogy a technikai fejlődés eléggé visszaesne, hi-
szen könnyen elképzelhető, hogy azok a játékosok, akik a 
játékokat letöltik, de pénzt egyáltalán nem áldoznának 
érte, még akkor sem, ha akár 50 %-kal olcsóbban lehetne 
megkapni ezeket az üzletekben, olyan kevesen használ-
nák csak, hogy nem érné meg egy-egy játékot minden 
évben továbbfejleszteni és újra kiadni.  

Itt is felmerül egy kérdés, vajon, ha ennyien letöl-
tenek egy játékot, filmet, még akkor is megéri-e elkészí-
teni? A válasz igen! De miért? Vegyük példának egy 
zenei előadó videóklipjét, amit feltölt egy videómegosztó 
portálra, ahonnan bárki letöltheti. A klip megtekintése elé 
a videómegosztó bevág egy reklámot, amit kötelező 
megnéznünk, legalábbis az első 5 másodpercét biztosan, 
csak ezután ugorhatunk tovább a zeneszámra. A 
videómegosztó portálnak milliós nézettség után fizetnie 
kell az előadónak (amit a reklám bejátszásáért kapott 
összegből térít meg), tehát egy egyszerű hobbizenésznek 
nincs sok esélye arra, hogy ebből megélhessen, de mivel, 
ha a videójával népszerűségre tesz szert, a reklámot is 
többen tekintik meg, több jutalékot kap egy-egy ilyen 
videó után.  

Vannak, akik csak mindenből az eredetit hajlandó-
ak megvásárolni, mondván, ez biztosan működik, nem 
lesz bugos (hibás). Pedig van, amikor egy release 
(releaseer csapatok által feltöltött és feltört játék, prog-
ram – mondhatnánk „minőségi torrentnek” is) ha esetleg 
valamilyen bug van a játékban, ők a feltöréskor ezt tud-
ják javítani, és már a javított verziót töltik fel az internet-
re, így fordulhat elő az ritka esetekben, hogy az eredeti 
játékunk a frissítéséig nem működik rendesen, azonban a 
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warezolt igen. Vagyis azok, akik arra hivatkoznak, hogy 
azért válasszuk az eredeti szoftvert, mert az biztosan 
megfelelően működik, nem biztos, hogy igazuk van min-
den esetben. 

Amennyiben egy játékos, aki eddig kalózkodással 
szerezte be a játékait, nem venné meg sem újonnan, sem 
pedig használtan az új játékokat, legfeljebb akkor, amikor 
már teljesen minimálisra csökken az áruk, egyszerűen 
nem lenne rá igény, és nem érné meg tovább fejleszteni a 
néha nem éppen megfelelő minőségű szórakoztató szoft-
vereket. 

Sokan letöltenek egy játékot, kipróbálják, játszanak 
vele pár órát, majd törlik, ha nem tetszik nekik. Egy szi-
gorú rendelettel ezt a sok felesleges letöltést lehetne ki-
csit csökkenteni. A gyártók a warezolást megpróbálják 
úgy kikerülni, hogy PC-re kevesebb játékot adnak ki. 
Mostanra már elérhetőek olcsóbban a konzolok is, ami-
ken – habár minden játék futtatható – nem kell egy na-
gyobb rendszerigényű gép ahhoz, hogy az újabb játékok-
kal is játszhassunk, de van egy hátrányuk is: a játékok 
nem olcsóak hozzá, warezolni meg nehéz hozzájuk (bár 
nem lehetetlen, csak érteni kell hozzá…).  

A torrentezés és minden nem legális tartalom le-
töltésének teljes korlátozása nemcsak az átlag felhaszná-
lókat érintené érzékenyen; képzeljük csak el, mennyivel 
visszaesne a médialejátszók – mp3, mp4, iPad lejátszók – 
iránti kereslet. Hiszen csak olyan fájlokat másolhatnánk 
rá, amit megvettünk, vagyis egy megvásárolt zenei CD 
tartalmát rakhatnánk rá a médialejátszónkra. Egy ilyen 
rendelet ellen a világméretű cégek felemelnék a hangju-
kat valószínűleg, és nyomást gyakorolnának a politikára 
is ezáltal. Vagyis, támogatnák azon politikai szervezetet, 
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amely nem kíván ilyen törvényeket hozni – kis túlzással 
mondhatnánk, hogy a torrentezés még a politikát is befo-
lyásol(hat)ja!  

Az esszé megírása közben egy szerintem nagyon 
lényeges és egyben érdekes kérdés jutott az eszembe a 
torrentezéssel kapcsolatban: ennek az egész dolognak a 
fő láncszemei az üzemeltetők, akiknek a tulajdona egy-
egy torrent oldal, amiért minden évben fizetniük kell. 
(Ami, tegyük hozzá, nem valami nagy összeg, mindössze 
egy seedszervert és egy domain árát kell fizetni, ami nem 
több pár ezer forintnál egy évben – de lehet akár drágább 
is, ha tényleg nagyobb oldalt üzemeltetnek.) Miért is éri 
meg vállalni a kockázatot – akár a börtönt is, ha lecsap-
nak rá a hatóságok? 

Ez az a kérdés, amire nem találunk választ a 
Google-ban keresve, sem a kérdezz-felelek fórumokon. 
Így hát gondoltam, megkeresem egy-két nagyobb magyar 
torrent oldalnak a staff tagjait (az oldal vezetői, admi-
nisztrátorai), hátha választ kapok a kérdéseimre. Öt oldal 
közül három helyen válaszoltak a levelemre: az első vá-
lasz azt volt, hogy nem kívánnak válaszolni, ez az ő ma-
gánügyük. A másik két oldalon kaptam egy-két kérdé-
semre választ is. Arra a kérdésre, hogy mi ösztönözte, 
hogy torrent oldalt üzemeltessen (és razzia esetén akár a 
felelősséget is vállalnia kelljen érte), illetve mekkora 
költség üzemeltetni az oldalát, és mi a véleménye a 
torrenttel való letöltésről.  

 
 
 
 

Az alábbi válaszokat kaptam: 
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Az első oldal staff vezetőjének véleménye: 

„A torrentezés igazából egy hobbi és általában olyan em-
berek a staff tagjai, akik nem igazán járnak sehova 
(anyagi okok miatt), inkább egy fix havi összegért ülnek 
a számítógép előtt. Kockázat körülbelül annyi, mint min-
den mással, vannak ennél veszélyesebb dolgok is. Mi 
önerőből üzemeltetjük az oldalt, de persze vannak olda-
lak, melyek a reklámokból tartják fenn magukat. Én nem 
igazán nézek filmeket, de szívesen osztok meg a felhasz-
nálók számára bármilyen torrentet, mivel tudom, hogy 
sokan nem tehetik meg, hogy például megvásároljanak 
egy DVD-t, vagy, hogy moziban nézzék meg a filmeket. 
Talán, ha Magyarországon elérhetőbb lenne sok minden, 
akkor az emberek nem töltenének le annyi adatot. Tisztá-
ban vagyok vele, hogy ez sok embernek veszteség, vi-
szont azzal is, hogy több embernek segítség, hogy van-
nak torrent oldalak.” 

A második oldal staff vezetőjének nyilatkozata: 

„A torrentezés és az oldalam üzemeltetése számomra egy 
kihívás, és egyben jótékonykodás is. Én nem érzem en-
nek kockázatát, nem tekintek úgy rá, mint egy bűncse-
lekményre. A domain bérlése évi pár ezer forint, ezt bárki 
önszántából kifizeti, nagyobb költség a szerver bérlése, 
ami 20-25 ezer forint havonta, illetve a fejlesztési mun-
kák.  

Én nem szoktam torrentezni, túl sok véleményem 
sincs erről. Ez egy eszköz, amit az emberek jóra vagy 
rosszra fordítanak. Saját példából számtalan problémát 
ismerek, amit a torrentezés meg tud oldani: nincsen pró-
baverzió a szoftverből, nincsen túlárazva a játék, ami 
nem ér annyit. Nem vehetem meg, nem kapható az or-
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szágban, már nem játsszák a mozikban és DVD-n sem 
kapható, kizárólag letölthető. Pozitív hatása, hogy az em-
beri kultúra és tudás fejlődik, sokkal több zene, film, 
könyv jut el az emberekhez, illetve a gyártókat is ösztön-
zi arra, hogy többet nyújtsanak a fizető vevőknek, mint 
vetélytársaik. Negatív hatása talán annyi van, hogy az 
emberek ezt veszik alapjában normálisnak. Elhangzanak 
olyan negatív vélemények, hogy ha mindenki mindent 
megvenne, abból több adó folyna az ország költségveté-
sébe, több munkahely lenne, de ebben egyáltalán nem 
hiszek. Amit a szoftverre, játékra költesz, elköltöd másra, 
amivel más munkahelyeket teremtesz.” 

A torrentezés és a letöltés téma illetve a sokszorosí-
tás a legtöbb embert érinti, hiszen mindenki másolt már 
le könyvet, kottát, régebben esetleg kazettát. (A fénymá-
solóval nem magáncélra készített másolatok is illegális 
sokszorosításnak minősülnek.) A mai világban természe-
tes egy film vagy zene, játék letöltése, és eszünkbe sem 
jut, hogy ez lehet illegális és károsíthatjuk vele a szellemi 
tulajdon birtokosát és a szerzőt. 

A szellemi tulajdon jogának teljes megóvása lehe-
tetlen dolog, mivel ha minden erre alkalmas eszközt be-
tiltanának, akkor is jelennének meg újabb és újabb esz-
közök, módszerek, amivel kijátszhatnák a törvényeket. 
Azonban nem árt, ha korlátozva vannak az illegális má-
solások, letöltések, ha az elkövetés jövedelemszerzésre 
irányul (például egy film letöltése, majd DVD-n való 
árusítása). 
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SZŐKE GEORGINA 
Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium, Pusztaszabolcs 

A fiatalok jövőképe: itthon maradni  
vagy elmenni?  

Hol érdemesebb továbbtanulni? 

Az összes megadott téma olyan dolgokkal foglalkozik, 
amelyek mindenki életében meghatározóak. Számomra a 
továbbtanulás kérdése a legfontosabb, hiszen sokáig nem 
vesszük figyelembe, később azonban ez kerül a közép-
pontba. 

Amint eldöntöttük, hogy mivel is szeretnénk fog-
lalkozni a jövőben, felmerül az egyik legnagyobb kérdés: 
"Menni vagy maradni?" Jobbak-e a külföldi iskolák, mint 
a hazaiak, többet tudnak-e nyújtani, vagy válasszuk a 
kényelmet? Számomra a válasz egyértelmű: válasszunk 
hazai iskolát, hiszen magyarok vagyunk. Ez persze nem a 
legjobb érv, de az elsők között a helye. 

Mennyire jók a magyar iskolák? Európában hazánk 
mérnök- és orvosképzése elsőrangú. Neves iskoláink az 
ELTE vagy a BME. Sajnos sokan a diploma megszerzése 
után azonnal külföldre mennek. 

Ha az oktatás anyanyelven folyik, sokkal könnyebb 
megérteni az amúgy is nehéz tananyagot. Ráadásul így 
könnyebben felfigyelhetnek ránk, hiszen nem kell az első 
félévet azzal eltöltenünk, hogy megtanuljuk olyan szinten 
beszélni a nyelvet, hogy megértsük azokat, amik az elő-
adásokon elhangzanak, ezért már az első órától kezdve 
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tudunk figyelni és tanulni. Egy külföldi főiskolán vagy 
egyetemen sokkal kisebb annak az esélye, hogy egy pro-
fesszor a szárnyai alá vesz, és segít a továbbiakban, mert 
lehetnek jó eredményeink, előnyben fogja részesíteni 
azokat, akik oda születtek. 

Külföldön magunkra vagyunk utalva, míg belföld-
ön kérhetünk segítséget középiskolai tanárainktól, ha 
végképp senki nem tud segíteni. Írország, Ausztria, Szlo-
vénia és Skócia kivételével egyik országban sincsenek 
állami képzések, a tandíjat tehát kötelező kifizetnünk, 
ami nem mindenkinek áll módjában. Ezt kiküszöbölhet-
jük, ha ösztöndíjat szerzünk, de erre rendkívül kicsi az 
esély. A képzések, a lakbér, az élelmezés mind drágáb-
bak, mint hazánkban. Nem beszélve arról, hogy a hazau-
tazás is sokkal bonyolultabb és költségesebb, ezért a 
hallgató csak ritkán látogathat a családjához, a barátai-
hoz. Persze most már könnyebb a helyzet az internet mi-
att, ráadásul megtanulunk egyedül boldogulni a világban, 
ami segíti az elhelyezkedést a későbbiekben.  

Szerintem mindenképpen belföldön érdemesebb 
maradni, de igyekeztem mindkét esetben pozitívumokat 
felsorolni. Úgy gondolom, a fiataloknak maguknak kell 
eldönteniük, hogy hol is akarnak továbbtanulni, hiszen 
sok mindentől függ, hogy mi éri meg jobban hosszútá-
von. Mindenképpen szeretném arra bíztatni a diákokat, 
hogy maradjanak itthon, de senkinek nem állhatunk az 
útjába, ha el szeretne menni.  
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TICZ NIKOLETT 
Közgazdasági Szakközépiskola, Hajdúszoboszló 

Adataim a világhálón, avagy  
a közösségi média használatának veszélyei 

A közösségi média napjainkban az internet lehetőségeit 
aknázza ki annak érdekében, hogy a média monológokat 
átalakítsa dialógusokká. Elősegíti a tudás-demokráciáját. 
A közösségi média mindenki által hozzáférhető eszkö-
zökből áll, bárki hozzáférhet és publikálhat rajta infor-
mációkat. 

Alkalmazásainak egyike a közösségi oldalak, me-
lyek arra épülnek, hogy az emberek olyan közösségekbe 
tömörülnek, ahol megosztják egymással azt, hogy mi 
érdekli őket, vagy olyan közösséghez csatlakozzanak, 
amely érdekli őket. Az elmúlt években több közösségi 
oldal is született, és manapság már az emberek többsége 
biztosan regisztrálva van valamelyiken, szinte kortól füg-
getlenül. Ezzel mindaddig nincs is gond, amíg az ilyen 
oldalak által nyújtott lehetőségeket valaki rendeltetéssze-
rűen használja. Ám, sajnos kevesen tartoznak ebbe a tá-
borba, és még ennél is kevesebben vannak tisztában a 
személyiségi jogokkal. Ebből kifolyólag sokan nem is 
tudják, milyen veszélyekkel járhat, ha felelőtlenül tölte-
nek fel különböző multimédiás tartalmakat önmagukról 
vagy esetleges másokról. 

Manapság magánéletünket szinte „önként és dalol-
va” tesszük ki a nyilvánosság elé, feleslegesen vállalva 
ezáltal a kockázatokat! Mindezek a közösségi oldalak 
számtalan jó és rossz tulajdonsággal bírnak. Az egyik 
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előnye, hogy tudunk távoli rokonokkal, ismerősökkel 
kommunikálni, napi kapcsolatban tudunk velük maradni. 
Másrészről könnyebben tudunk ismeretségeket kialakíta-
ni, akár más országokban élő személyekkel is.  

Az online felületeken nincs szükség emberi kapcso-
latokra, személyes találkozásra, mert a virtuális térben 
minden, de minden készen elénk van téve. Manapság 
mindenki számára könnyebb és egyszerűbb a képernyő 
jobb alsó sarkába beszűkült, sajátos módon megkurtított 
kommunikáció használata. Mert ugye a nonverbális és a 
metakommunikációs formarendszer nem tűri a hazugsá-
got, a felszínességet. Ez a virtuális világban gyorsan és 
könnyen kisimítható. Lebutított vélemények, gondolatok, 
érzések „lájkolt” és „diszlájkolt” antropomorfizálódásai 
vagyunk csupán. 

Mindezek szépek és jók, ám a szöveges üzenetre 
szorítkozva lassan végleg belemarják magukat szép ma-
gyar nyelvünkbe az angol eredetű szavak és rövidítések. 
Fokozatosan megszűnnek az ékezetek, és az írásjelek 
használata. Mindenki arra törekszik, hogy minél rövideb-
ben és tömörebben fogalmazza meg mondani valóját, így 
érdekesebbnél érdekesebb rövidítések jönnek létre. Nem 
is beszélve a számtalan hangulatjelről, melyekhez alkal-
mazkodva inkább lemondunk érzelmeink természetes 
kifejezéséről, mert sok esetben nincs az aktuális kedély-
állapotunkhoz illő kisikon.  

Napjaink leginkább elterjedtebb és mindenki által 
ismert és használt közösségi oldal a Facebook. Megál-
modója, Mark Zuckerberg szavaival élve:„minden idők 
leghatékonyabb eszköze a lakosság ellenőrzéséhez!”Az 
alkotó számára valóban remekmű. De használói számára? 
Az állandó megfigyelés. Manapság a legtöbb ember el 



 

99 

sem tudná képzelni a mindennapjait „fészbúkozás” nél-
kül. Azzal kelünk, azzal fekszünk, egy lájk ide, egy 
komment oda, képfeltöltés és a többi. De vajon tudjuk-e, 
hogy a Facebook vagy bármilyen más oldal, milyen in-
formációkat tárol rólunk?  

Képesek vagyunk készségesen nyilvánosságra hoz-
ni, hogy hol élünk, milyen vallási és politikai nézeteink 
vannak, telefonszámunkat, személyes adatainkat tesszük 
nyilvánosságra. Sok száz fényképet töltünk fel magunk-
ról válogatás nélkül, még olyanokat is, amelyek teljesen 
személyi jellegűek. Sőt, még azt is mindig naprakészen 
közöljük, hogy mikor, hol, mit csinálunk éppen. „Szemé-
lyes adatainkat, képeinket néhány kattintással kimásol-
hatják a hálózati adatlapokról és – teljesen mindegy, 
hogy bosszúból vagy csak heccből – máshova elhelyez-
ve, kínos helyzetbe hozhatják az áldozat személyiségét. 
Ami kikerül az internetre, az több év múlva is több hely-
ről visszaköszönhet, nagyon nehéz nyomtalanul eltüntet-
ni.”1 Általunk, a mi segítségünkkel sikerült e közösségi 
hálónak minden második titkosszolgálati információgyűj-
tő programot lecserélnie. És míg régen információszerzés 
gyanánt megfigyeltek vagy lehallgattak másokat (ahogy 
ugye József Attila is írta: „Számon tarthatják, mit telefo-
noztam / s mikor, miért, kinek. / Aktába írják, miről ál-
modoztam / s azt is, ki érti meg.”), manapság saját ma-
gunk szolgáltatunk információkat az életünk minden 
egyes lépéséről.  

„A származó veszélyeket, igazából, nem lehet kor-
osztályhoz kötni. A gyerekeket nagyon könnyű megve-
zetni, naiv hiszékenységük miatt szinte habozás nélkül 
megadják adataikat és tapasztalatlanságból nem is gyanít-
                                                      
1 Forrás: http://intermatrix.hu/common. Letöltés dátuma: 2013.12.27. 
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ják, hogy milyen veszélyekbe sodorják önmagukat, illet-
ve környezetüket. Egy aberrált gondolkodású felnőtt ál-
modozásainak megvalósítására olyan dolgokra veheti rá 
őket könnyedén, amelyek súlyosan sértik személyiségü-
ket.”1 De nem csak a gyerekeket lehet ilyen könnyedén 
megvezetni és átverni. Nagyon sok olyan felnőtt is akad, 
akik túlságosan is jóhiszeműek ahhoz, hogy észre ve-
gyék, hogy rossz embernek adják át személyes informá-
cióikat, aki később akár vissza is élhet ezekkel az ada-
tokkal. 

„Leendő munkavállalóról, már állásinterjú előtt 
olyat is meg lehet tudni, ami kedvezőtlen fényt vetíthet 
rá, de ez fordítva is igaz lehet. Bizonyos helyzetekben 
még egy ártalmatlan bulifotó is kompromittáló, vagy 
peres ügyben elérhető bizonyíték lehet. Munkavállalók, 
diákok karrierje törhet derékba egy-egy meggondolatlan 
elszólás nyomán. Akár családok mehetnek tönkre. Nép-
szerűségüknek és szolgáltatásaiknak köszönhetően az 
ilyen oldalak a legalkalmasabbak a kiszemelt áldozat 
internetes és egyéb szokásainak feltérképezésére, legyen 
az bármennyire is óvatos és meggondolt. Minden meg-
tudható róla, akár egy kattintással is.”2 

Mindezek elkerülésére, még ha kis mértékben is, de 
van lehetőségünk. Ha már bevédettjük az adatainkat, 
hogy csak azon személyek láthassák, akik ismerőseink, 
már tettünk egy hatalmas lépést annak az irányába, hogy 
idegen emberek ne férhessenek hozzá. De sajnálatos mó-
don ezt a lépést nem túl sokan teszik meg. Vagy azért, 
mert „fittyet hánynak” a felmerülő veszélyekre, vagy 
abból az okból kifolyólag, hogy szánt szándékkal akarják 
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világ szemlére tenni életüket, mert úgy gondolják, hogy 
ettől fontosabbakká, „menőbbé” válhatnak. 

Az elmúlt években kezdett egyre inkább elterjedni 
azon „szokás” a fiatalok körében, hogy olyan multimédi-
ás tartalmakat töltenek fel az internetre, amelyekkel telje-
sen kiszolgáltatottá teszik saját magukat, akár a bűnözők 
számára is. Elszörnyülködve figyelem sokszor, hogy 
mégis hová fajul a világunk: a lányok, szinte kortól füg-
getlenül – ide tartoznak az alig tizenéves kislányok is – 
pikánsabbnál pikánsabb képeket osztanak meg magukról. 
Nem számolva azzal a ténnyel, hogy akár egy pedofil 
kezébe kerülhetnek, aki vissza is élhet velük. Egyre elter-
jedtebbek a bulikon készült fotók feltétele is. Mindezek-
kel annyira nem is lenne nagy gond. De gondoljuk csak 
végig, milyen hátrányai is származhatnak főleg azok 
számára, akik a képeken szerepelnek. Véleményem sze-
rint, ezeknek nincs helyük az internet világában, meg 
kéne maradniuk saját szemléletre, bár még nagyon sok 
esetben mondhatnám el ugyanezt.  

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy aki nem 
védi az adatait, az nagyon könnyen szembetalálhatja ma-
gát jobb esetben egy rosszindulatú, névtelen beszóloga-
tóval, rosszabb esetben egy betörővel, miután ország-
világ elé tárta, hogy a következő két hétben nyaralni 
megy az egész család, és a kulcs a lábtörlő alatt. Mert 
sajnos akad ilyen „buta” ember, aki képes ily módón 
közzé tennie a dolgait. „Az át- és meggondolatlan politi-
zálással, szélsőséges oldalak megosztásával, spirituális 
fejlődésünk minden szakaszának részletezésével később 
magunkat, vagy családtagjainkat is kellemetlen helyzetbe 
hozhatjuk. A Facebook-os, illetve bármely más közösségi 
médiai élet nem valóság. Ne higgyük azt, hogy akkor 



 

102 

vagyunk szeretve és elismerve, ha minél nagyobb az is-
merőseink száma, ha minél pikánsabb képeket teszünk 
fel magunkról, ha minden reggel kiírásra kerül, hogy: jó 
reggelt, ugye hiányoztam, te vagy a legjobb barátom stb.! 
Nem viccelek, abszolút elterjedt a nagykorúak, eseten-
ként nagymamakorú nőknél is az emlékkönyv-stílusú 
üzenetek közzététele. És közösségi oldal ide vagy oda – 
legyünk őszinték – manapság már alig keressük mások 
társaságát, ezáltal a kultúra és a valódi közélet talán vég-
leg kiveszni látszik hétköznapjainkból! Így a fiatal gene-
rációkból már most hiányzik a művészetek iránti érdek-
lődés, mert egy virtuális valóságban élnek, ami szerintük 
mindent megad nekik, és részben ezért is lesznek lelkileg 
visszamaradottak, a későbbiek során pedig képtelenek a 
kapcsolatteremtésre! Nincsenek árnyalatok, csak virtuális 
vonalakkal szőtt kapcsolatok.” 

Végezetül, nézzünk csak körül: egy láthatatlan és 
roppantul laza kapcsolati hálózat részei vagyunk. Kiszol-
gáltatott és kiszolgált lények. Minden megtalálható a ne-
ten; ami vagy, aki nem, és nem számolunk a súlyosabb-
nál súlyosabb következményekkel sem. Szerintem, am-
ennyit az internet és a közösségi média adott számunkra, 
majdnem annyit el is vett az életünkből (hacsak nem töb-
bet), és már most félek attól, hogy milyen világot is 
adunk tovább a gyerekeinknek – ez nagyon aggaszt! 
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TÓTH ANDRÁS 
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium, Zalaegerszeg  

Közösségi szolgálat,  
mint az érettségi előfeltétele. 

„Mert jónak lenni jó” 

A közösségi szolgálatot tavaly vezették be azoknak, akik 
ekkor kezdték a középiskolát. 50 óra szolgálatot kell el-
végeznie annak, aki érettségit szeretne tenni. Régen is 
volt ilyesmi, akkoriban gyümölcsöt kellett szedni. A 
közmunkát három év alatt ajánlott teljesíteni. 

Szeptembertől 9. évfolyamos lettem, ezért nekem is 
kell közösségi munkát végeznem. Én még sajnos nem 
végeztem ilyen munkát. Jövő héten fogom elkezdeni. Az 
Intersparban fogunk páran adományokat gyűjteni. Már 
nagyon izgulok, hogy milyen lesz. Az alapgondolat az jó, 
csak az a probléma, hogy nagyon kevés szabadidőnk van 
a mindennapos testnevelés miatt. Azért jó, mert a mai 
világban az emberek közömbössé váltak társaikkal szem-
ben, és ezt a hozzáállást megváltoztatni, a fiatalok köré-
ben érdemes kezdeni, mivel a jövő az övéké. Igaz, Ma-
gyarországon az európai átlag felett van az önkéntes 
munkát végzők aránya. A közösségi szolgálat pozitívuma 
az, hogy ha a fiatalok megszeretik a jótevést, felnőtt ko-
rukban is szívesen fognak elmenni segíteni a bajban lévő 
embertársaikon. Az 50 órát különböző módokon lehet 
teljesíteni. Ilyen például az idősekkel való beszélgetés, 
olvasás és ezzel csökkenteni lehet a generációk közti kü-
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lönbséget, mivel így kölcsönösen megismerhetik egymás 
korosztályának szépségét, gondjait. Lehet teljesíteni a 
szegényeknek való ételkiosztással is, így lehetőség nyílik 
arra, hogy megismerjék annak okát, hogy egyesek ho-
gyan jutottak oda. Mások hibájából megtanulhatják, hogy 
mit ne tegyenek, és így elkerüljék, hogy ők is az ingyen 
konyhára jussanak. Lehet az iskolaudvar takarításával is 
órákat szerezni, és ily módon az emberek már fiatalon 
megtanulják, hogy ne szemeteljenek, mert később azt 
valakinek fel kell szednie. Az is jó a közösségi szolgálat-
ban, hogy olyan helyre is lehet menni, ahová a diák sze-
ret menni, így például színházba, illetve kosárlabda-
meccsre, ahol a jegyszedés a feladat. Kutyamenhely is 
szóba jöhet, igaz nem nekem, mert félek a kutyáktól. Ha 
valaki nem Zalaegerszegen lakik, meg lehet beszélni 
Domján Zsuzsa nénivel (ő intézi iskolánkban a közösségi 
szolgálatot), hogy helyben végezhessen valamilyen mun-
kát, ami lehet időseknél favágás vagy a rendezvényeken 
(például falunap) való segédkezés. 

Összességében, a közmunkát jó dolognak tartom, 
igaz, még legalább húsz évnek kell eltelnie ahhoz, hogy 
kiderüljön tényleg az-e. A munkákon szert tehetünk új 
ismeretségekre, barátokra is, ami később jól jöhet. A sze-
gények nem maradnak segítség nélkül és ez erőt adhat 
nekik a talpra álláshoz. 
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TÓTH RÉKA 
Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium, Pusztaszabolcs 

A fiatalok jövőképe: itthon maradni  
vagy elmenni? 

Napjainkban egyre többen választják azt, hogy valame-
lyik másik országban próbálnak szerencsét. De tényleg 
megéri mindent hátra hagyni? Miért jön vissza, aki el-
ment?  

Szerintem, alapvetően, sokan vágynak arra, hogy 
külföldre menjenek. Menni, hogy új szemszögből lássuk 
a világot, más szituációkat átélni, más kultúrákkal meg-
ismerkedni, amiket itthon nem tudunk átélni, de az ok 
mindig egy jobb élet reménye marad.  

Sokan mennek ki és végleg maradnak, mert ott ta-
lálták meg életük értelmét, teljesedtek ki. Ezért nem lehet 
senkit sem visszatartani, hiszen az a legjobb, ha mindenki 
a saját szíve vágya szerint éli az életét, mert csak akkor 
lehetünk igazán boldogok, ha azt tehetjük, amit tiszta 
szívünkből szeretünk. Hiszen Tamási Áron szerint: 
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk.” 
Akadnak olyanok, akik visszajönnek, hiába volt pár jó ok 
az indulásra, ha nem elég arra, hogy ott tartson. Egy idő 
után honvágya lesz az embereknek, hiányolják az ottho-
nukat, a barátaikat. Hiába próbáltak meg máshol új életet 
kezdeni az emlékek ide kötik őket, bármilyen távol le-
gyenek. Nem érzik jól magukat, mert idegen a világ, ami 
körül veszi őket.  
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„Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat 
szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a 
magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér 
minden ember, s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer 
mindenki, aki jót akar.”- Wass Albert.1 

Minden középiskolás fontolgatja, hogy esetleg kül-
földön tanuljon tovább. Ez egy nagyon nehéz döntés, 
hiszen ha országon kívül folytatják a tanulmányaikat, 
nem lesznek ott mögöttük a szüleik. Ám, ezek a tanulmá-
nyok jó hatással lesznek a jövőre nézve, segíti az önálló-
vá válást és hatékonyabb a nyelvtanulás, ugyanakkor 
nagy kihívásnak is bizonyul. Talán a legnehezebb azono-
sulni az ottani kultúrával, szokásokkal. Mielőtt dönte-
nénk, mindenképpen mérlegeljük a lehetőségeinket és a 
képességeinket is egyaránt.  

Véleményem szerint, azért válasszák a kivándor-
lást, mert nagyobb anyagi biztonságra számítanak, mint 
otthon. Mások maradnak hazánkban, amihez pedig már 
jól hozzászoktak. 

Külföld szép és jó. Innen távolból nézve. Sok pénz, 
munkalehetőség, kibontakozási lehetőség, siker. Ez tulaj-
donképpen csak elképzelés. A valóság nem ilyen lesz ott 
sem; sehol sem fognak ezek a dolgok egyik pillanatról a 
másikra az ölünkbe hullani.  

Úgy gondolom, hogy megéri más környezetben 
tapasztalatokat szerezni, új kalandokat megélni, és a 
nyelvtudás mellett, szakmai tudást összefonva előnyhöz 
juthat, viszont egy jobb életért nem kell messzire menni, 
mert a legjobbakat megszerezhetjük itthon is, csak egye-

                                                      
1 Forrás: http://www.pannonsec.hu/magazin/item/216-mennivagy-
maradni. Letöltés ideje: 2013.12.28. 
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dül rajtunk áll, hogy teszünk azért, hogy elérjük a célja-
inkat. Igenis, itthon is van értelme, hogy tegyünk valamit, 
hiszen még van mit csiszolni az országunkon, közös erő-
vel és kitartással sikerülhet elérni a fejlődést, és ha nehéz 
egy országban megélni, nem elmenekülni, hanem küzde-
ni kell. Erről szól hazánk két legfontosabb verse is a 
Himnusz és a Szózat. A két költő egyaránt fontosnak 
tartotta, hogy tartsunk ki, és legyünk hűek a hazánkhoz, 
és történjen bármi, nekünk itt kell harcolnunk, mert ide 
születtünk, és nem tehetünk ellene semmit sem.  

„Áldjon vagy verjen sors keze:  
Itt élned, halnod kell.”1 

Ezt a döntést előbb vagy utóbb mindenkinek meg 
kell majd hoznia; hogy kinek mi a jó, azt mindenki dönt-
se el saját maga, és el kell fogadnunk a többiek döntését, 
világlátását is.  

                                                      
1 Forrás: http://www.nemzetijelkepek.hu/himnusz-szovegek.shtml. 
Letöltés ideje: 2013.12.28. 
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TRENYISÁN FLÓRA RÉKA 
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Közép-
iskola, Idegenforgalmi és Vendéglátói Szakképző Iskola, 
Győr 

A fiatalok jövőképe: itthon maradni  
vagy elmenni? 

A Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Közép-
iskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző 
Iskola végzős diákja vagyok. A Széchenyi István Egye-
tem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Batthyány 
Lajos Szakkollégiuma által meghirdetett felhívásra készí-
tettem ezen esszét. Végzős tanulóként az én életemben is 
aktuális kérdés a továbbtanulás. Ennél fogva – mivel a 
pályázati felhívás lehetséges témaként jelölte meg – evi-
dens volt számomra, hogy a fiatalok jövőbeli tanulmá-
nyainak megválasztásával foglalkozó témát dolgozzam 
fel.  

Az esszém szerkezete egyszerű, mégis könnyen ér-
telmezhető felépítést követ. Az esszé érdemi részének 
bevezetéseként röviden szólok a fiatalkorúak emigráció-
jának problémájáról. Ezt követően azt vizsgálom, hogy 
milyen érveket sorakoztathatunk fel a külföldi továbbta-
nulás mellett, illetőleg ellen. A következőkben ismerte-
tem Ausztria – mint továbbtanulási alternatíva – előnyeit 
és hátrányait. A negyedik lényegi szerkezeti egység a 
felsorakoztatott érvekből levont megállapításaimat és 
saját véleményemet tartalmazza.  
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Külföldi továbbtanulás: érvek és ellenérvek 

A következőkben azt ismertetem, hogy véleményem sze-
rint, milyen érvek hozhatóak fel a külföldi továbbtanulás 
mellett. 

Kiemelten fontos a financiális szempont, mivel a 
diáknak anyagi támogatásra van szüksége tanulmányai 
elvégzéséhez. A Magyarországon bevezetésre került tan-
díj nehézségeket okozhat, mert emellett a kollégium – és 
az egyéb kiadások is terhelik a diákot. Az európai orszá-
gok egy részében a felsőoktatás költségmentes. Ahol van 
tandíj, a diák számos magas összegű ösztöndíjra pályáz-
hat, és ezzel egyszerűsítheti a helyzetét. A magas ösztön-
díj előnyösen hat a motivációra és ez a hallgatót mindig 
többre sarkallja. Bizonyos – Magyarországon népszerű – 
szakokon a magas felvételi ponthatárok szinte lehetetlen-
né teszik a tandíj elkerülését. Az anyagi problémákkal 
küzdő családok gyermekeinek gondot okoz az ezen sza-
kokra történő bekerülés, emiatt a külföldön történő ta-
nulmányok megkezdése még vonzóbbá válhat.  

Különösen lényegesnek tartom, hogy a nemzetközi 
oktatási statisztikák alapján a képzések magasabb szintű-
ek, mint Magyarországon, és emellett a diák gyakorlat-
orientáltabb tudásra tehet szert. 

Fontosnak tartom, hogy a diák a külföldi egyetem 
elvégzése után értékes, nemzetközileg versenyképes dip-
lomát szerez. Ez megkönnyítheti az elhelyezkedést. Úgy 
gondolom, hogy a külföldön tartózkodás hatékony a 
nyelv elsajátítása szempontjából. Az idegen nyelvű kép-
zés következtében a diák magasabb szintű nyelvtudásra 
tehet szert, és ez megkönnyítheti a nyelvvizsga megszer-
zését. 
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Véleményem szerint, külföldön értékes kapcsolatok 
szerezhetőek. Ez kedvező lehet a diák számára, ha nyelv-
vel kapcsolatban vagy később a munka keresésénél ne-
hézségek adódnak.  

A tanulás révén a diák megismerhet egy idegen kul-
túrát sajátos tradíciókkal. Ezen szokások hatással lehet-
nek a diák jövőbeli életére, gondolkodására. Vélemé-
nyem szerint, a külföldi élet felejthetetlen élményekkel 
kecsegtet. Ezen élményekkel nő a tanuló ismerete az or-
szág kultúrájáról. 

Fontos szempont, hogy a külföldi továbbtanulás az 
önállósulás folyamatában egy nagy lépés. A diák megta-
nul gazdálkodni a pénzzel.  

A következőkben ismertetem a külföldi továbbta-
nulás árnyoldalait. A negatívumok körében is megemlít-
hető az anyagi szempont. A külföldi egyetemek egy része 
(például Finnországban, Dániában) költségmentes, de a 
megélhetés nehézségeket okozhat. Az élelmiszer és a 
lakhatás anyagilag megterhelőbb, mint Magyarországon. 
Az utazás költsége a magyarhoz képest drágább, mert 
nagyobb a távolság a hazautazásnál.  

A külföldi tanulmánynál feltétlenül szükséges a 
lakhatás megoldása. Ez lehet kollégium vagy albérlet. A 
kollégium és az albérlet egyaránt költséges. Egyik lehe-
tőség sem teremti meg azonban a zavartalan tanulás lehe-
tőségét. Kollégium és az albérlet megszerzése egyaránt 
nehéz, mivel a képzés előtti fél évben már le vannak fog-
lalva.  

Fontos megemlíteni, hogy a tanulás miatt a diák 
kénytelen a külföldi lakóhelyen tölteni ideje nagy részét. 
Emiatt kevesebb időt tölthet otthon és a családjával.  
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Lényegesnek tartom a nyelvi nehézségeket is. Ne-
hezebb elintézni a hivatalos ügyeket idegen nyelven és 
nehezebb jól teljesíteni a vizsgákon. Emiatt is ésszerűbb 
az anyanyelven történő képzés választása bizonyos sza-
koknál, mint például a jogi tanulmányoknál. 

Véleményem szerint az önellátás sok időt és ener-
giát vesz el a tanulástól, ezért könnyebb, ha a diák otthon 
lakik a tanulmányai végzése alatt. Az önellátás a diák 
számára kezdeti nehézségeket okozhat, ami az idő múlá-
sával egyre könnyebbé válik. 

Idegen környezetben nehezebben ismeri ki magát 
az ember. A könnyebb eligazodással időt spórolhat a di-
ák.  

Manapság nem szükséges idegen országokban to-
vábbtanulni ahhoz, hogy hosszabb időt töltsünk el kül-
földön. Az uniós állampolgárokat megillető alapszabad-
ságok1 közé tartozik az Európai Unió tagállamain belüli 
szabad mozgás joga. Az Erasmus programban2 a diák a 
pályázat elnyerésével európai országokban tölthet fél-, 
akár egy évet. 

Véleményem szerint, az érvek felsorakoztatása 
után, érdemes egy konkrét alternatívával részletesebben 
foglalkozni. Ausztriát választottam, mert manapság a 
legtöbb magyar diák számára vonzó lehetőség Ausztria, 
mint továbbtanulási cél. 

 

                                                      
1 Az Európai Unió 4 alapszabadsága a személyek, a tőke, a szolgálta-
tások és az áruk szabad áramlásán alapszik. 
2 Az Erasmus program az ismert filozófusról, Rotterdami Erasmusról 
kapta a nevét. A program célja, hogy a diák szakmai tapasztalatot 
szerezzen. 
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Ausztria, mint egy vonzó alternatíva 

A következőkben az ország – mint továbbtanulási lehető-
ség – pozitív és negatív tényezőit ismertetem. Az osztrák 
továbbtanulás mellett szólnak a következő érvek: 
 Az egyetemek költségmentesek, nemzetközileg el-

ismertek. 
 Az egyetemekre nincs felvételi.  
 Rövidebb képzési idő. 
 Magyarországhoz képest közeli. 
 Az ösztöndíj magasabb, mint Magyarországon. 
 Fejlett tömegközlekedéssel rendelkezik. 
 A diploma elismert, versenyképes, az elhelyezkedés 

könnyebb. 
 Bécs több éve Európa legbiztonságosabb fővárosa. 

Természetesen az osztrák továbbtanulásnak negatív hatá-
sai is vannak. Ezek közül kiemelendő, hogy: 
 Külföldi diákként a megélhetés nehéz. Az élelmi-

szer-és lakás költségei magasak. 
 Nehéz kedvező albérletet találni.  
 Nyelvi nehézségek a tanulmányok során.  
 Nehéz eligazodni az ismeretlen környezetben. 
 Elszakadás a családtól, barátoktól. 

Egy 2012-es statisztika azt mutatja, hogy a magyar diá-
kok száma Ausztriában egyre nő. 2012-re a számuk már 
elérte a kétezer főt. Az osztrák egyetemek emiatt fontol-
gatják a tandíj bevezetését. 

A továbbtanulás jelenleg számomra is nehézsége-
ket okoz, mert nehéz dönteni Ausztria és Magyarország 
között. Ha Magyarországon maradok, akkor, úgy hiszem, 
jogi tanulmányokat szeretnék folytatni, ha Ausztria, ak-
kor gazdasági jogot szeretnék hallgatni. Mindkét lehető-
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ségnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Közép-
iskolai éveim alatt felsőfokú szintre fejlesztettem német 
nyelvtudásomat. A megszerzett nyelvtudásomat szeret-
ném majd a jövőben kamatoztatni. Részben, ezért nehéz 
a továbbtanulási irány megválasztása. A magyarországi 
jogi tanulmányok mellett sajnos nem lesz elég időm a 
nyelv szinten tartására. Véleményem szerint, bármelyik 
lehetőséget választom, nem dönthetek rosszul a pozitív 
hatásaik miatt.  
 
FELHASZNÁLT FORRÁSOK 

1. Péntek Bernadett, Björn Freiberg: Aktuelle 
Gesprächs- themen, http://europa.eu/index_hu.html. 
Letöltés ideje: 2013.12.27.  
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TUBOLY SÁRA  
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium, Zalaegerszeg 

Közösségi szolgálat,  
mint az érettségi előfeltétele 

"Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra 
közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Az érettségi 
bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésé-
nek igazolását először a 2016. január 1-je után megkez-
dett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni." 

Hát igen. Mivel mi, 9. évfolyamosok is a fent meg-
adott dátum után érettségizünk, ezért részt kell vennünk 
50 óra közösségi szolgálaton. Ezt az időmennyiséget 
mindenki eldöntheti, hogy hol szeretné teljesíteni. Renge-
teg hely közül választhatunk. Van, aki parkot takarít, 
rendezvényeken segít, és van olyan is, aki időseknek fel-
olvas vagy egy óvodában tevékenykedik.  

A gimnáziumba bekerülve, vannak, akik már hatá-
rozott elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogy majd 
milyen foglalkozást szeretnének választani. De a többség, 
így én is, még nem tudom pontosan. Ezért jó ötletnek 
tartom a közösségi szolgálatot. A diákoknak általában 
csak a szüleik, vagy rokonaik munkájáról van valami 
elképzelésük. De a legtöbb szakmáról nincs. Apukám 
mesélte, hogy régen legalább voltak üzemlátogatások, 
így több munkaterületet láttak. Az amerikai filmekben 
pedig gyakran látjuk, hogy egész kis gyermekek szülei 
mennek be az iskolába, és ők mesélnek a foglalkozásuk-
ról, munkahelyükről. Sajnos nálunk nincs ilyen. A vég-
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zős évfolyamosok mehetnek nyílt napokra az egyetemek-
re, de ott sem a szakmáról, hanem az iskoláról beszélnek 
csak. Pedig napjainkban szerintem nagy szükség lenne a 
tájékoztatásra. Hiszen manapság olyan kacifántos szakok 
is léteznek például humán menedzser stb., amiről – 
őszintén szólva – fogalmam sincs, hogy mit jelent. Ezért 
is tartom jó ötletnek a közösségi szolgálatot, mert így 
rengeteg foglalkozásról megtudhatjuk, hogy mi is valójá-
ban. Beszélgethetünk a felnőttekkel a szolgálat ideje 
alatt, és így több foglalkozásról tudhatjuk meg, hogy 
pontosan mivel jár, ezért a pályaválasztásunkban is nagy 
segítség. Én még csak most kezdtem a középiskolai ta-
nulmányaimat, ezért talán túl korainak tűnhet a pályavá-
lasztás gondolta, de 11.-ben már fakultációt kell válasz-
tani, ezért addig mindenképpen szeretném eldönteni, 
hogy mi leszek, ha nagy leszek. Nem félek a munkától, 
ezért igyekezni fogok, hogy a közösségi szolgálatok so-
rán a legkülönbözőbb területekkel ismerkedjem meg.  

Én eddig a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház-
ban és a Bogáncs Állatmenhelyen dolgoztam. Talán, a 
két legszélsőségesebb helyet sikerült kiválasztanom. Míg 
a menhelyre otthoni melegítőben érkeztem, addig a szín-
házba szépen fésült hajjal, elegáns ruhában illett megje-
lenni. Az állatotthonban macskákat almoztam, enni ad-
tam nekik, takarítottam és kutyát sétáltattam. Ez nem 
okozott gondot, hiszen szeretem az állatokat, ezért is 
örültem, amikor sikerült szerződést kötni velük. A szín-
házban a nézőteret készítettem elő, jegyet szedtem, a 
vendégeket a helyükre kísértem és a munka végén még 
az előadást is megnézhettem. Ez is nagyon tetszett, mert 
szeretek színházba járni, és egy kicsit az előkészületekbe 
is belekukkanthattam. Ekkor láttam, hogy mekkora kü-
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lönbség van munka és munka között. Míg a színházban 
hamar, könnyedén végeztem a rám bízott feladattal, ad-
dig a menhelyen keményem meg kellett dolgoznom a 2 
óra igazolásért.  

Szerintem, mindenképp hasznos ez a szolgálat, hi-
szen betekintést nyerhetünk különböző területekbe, új 
kapcsolatokat alakíthatunk ki és többek leszünk általa, 
akármilyen munkára is vállalkozunk.  
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ULRICH VERONIKA  
Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Piliscsaba 

Magamért vagy magunkért,  
avagy a közösségi munka, mint az érettségi 

előfeltétele 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
6.§-a az önkéntesség kérdéséről így rendelkezik:  

„Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra 
közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.”1 

Az új törvény értelmében minden 2016-tól érettségiző 
diáknak kötelező minimum ötven óra igazolt közösségi 
szolgálatot végeznie kilencedik és tizenegyedik osztály 
között (az érettségi évében már nem foglalkozhat ezzel 
igazoltan). Ezt a tanulóknak „anyagi érdektől mentesen, 
társadalmilag hasznos, valamely közösség javát szolgáló 
tevékenységgel kell teljesíteniük olyan területeken, mint 
például az egészségügy, környezetvédelem, sport, kultúra, 
szociális segítségnyújtás.”2  

A bejelentés – mint az várható volt – igencsak ve-
gyes fogadtatásra talált mind a szülők, mind a diákok 
részéről. Találkoztam olyan felnőttel, aki hasznosnak 
találta, hiszen a gyerek így nemcsak hallja, de tapasztalja 
                                                      
1 Forrás: http://www.budai-rfg.sulinet.hu/joomla_cms/components/ 
pdf/onkentes/rfg_onkentes seg_szolgalat.pdf. Letöltés dátuma: 
2013.12.25. 
2 Forrás: http://www.origo.hu/itthon/20130815-otven-ora-kozossegi-
munka-az-erettsegi-felte tele.html. Letöltés dátuma: 2013.12.25. 
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is, hogy milyen jó élete van, és megtanul felelősségtelje-
sen viselkedni és dönteni, de olyan is akadt, aki felhábo-
rodott, hogy a gyerek szabadidejéből vesznek el, nem 
lesz ideje semmire az iskola mellett, és különben is, még 
túl fiatalok. A diákok körében a legfontosabb kifogás az 
időrablás volt és az egész dolog értelmetlensége, így jó 
sokan megpróbáltak kiskapukat találni, rengeteg kérdés 
merült fel ezzel a törvénnyel kapcsolatban, szinte mind 
arról szólt, hogyan lehetne kibújni a feladat alól.  

Bár, már egy éve kötelezővé tették a közösségi 
munkát, szinte az összes fogadó intézet arról panaszko-
dik, hogy nem, vagy csak nagyon kevesen jelentkeznek, 
és a jelentkezők közül sem jelenik meg mindenki. Véle-
ményem szerint, ez kétoldalú dolog, hiszen egyrészről ott 
van az állandó félelem mindenkiben, hogy mi van, ha 
visszaélnek ezzel az egésszel, másrészről viszont a diá-
kok végre megértenék, hogy milyen jó dolguk van, és 
hogy segíteni jó dolog, nem kell folyton minden mögött 
rosszat sejteni. (Illetve a legtöbb diák csak akkor emleget 
veszélyt, ha dolgoznia kell, de rögtön összeveszik a szü-
leivel, ha azok nem akarják valamilyen éjszakába nyúló 
rendezvényre elengedni, szintén a veszélyre hivatkozva.) 
Én azt mondom, ez jó és igen hasznos dolog, és ezt nem 
„csak úgy, a semmiből” mondom, hanem tapasztalatból. 

Ha valaki megkérdezné a véleményem, nem kez-
denék el hosszasan törvénycikkekről, hozzáértők véle-
ményéről és ismeretlen, sose látott emberek tapasztalatai-
ról beszélni, amiket az interneten olvastam, hanem elme-
sélném neki a saját élményeimet, ismereteimet, mert 
meggyőződésem, hogy így sokkal jobban lehet az embe-
rekre hatni. Hiszem, hogy az embereket, felnőtteket, gye-
rekeket egyaránt, úgy lehet legjobban rábeszélni valami-
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re, meggyőzni valamiről, ha olyan példákat hozunk, me-
lyek által elhiszik, hogy ez a valami teljesíthető, más által 
már végigcsinált, jó, és főleg nem „ciki”, ahogy ők mon-
danák.  

Két éve, kilencedikben, az osztályfőnökünk az első 
órán közölte velünk, hogy az új törvény értelmében min-
denkinek kötelező lesz minimum ötven óra szociális 
munkát végeznie, és bár ez ránk még nem vonatkozik, az 
iskolának van egy olyan saját szabálya, hogy a kilencedik 
osztályosoknak kötelező valamilyen szociális munkát 
végeznie. Az iskolában már egyfajta hagyománya van 
ennek, legfőképpen advent és karácsony tájékán; lehet 
menni árvaházakba gyerekekre vigyázni, öregek otthoná-
ban énekelni és csokit osztogatni, idős embereknek segí-
teni bevásárolni, a lényeg, hogy kötelező. Mi, igazi ka-
maszként, a szánkat húztuk, nem nagyon volt hozzá ked-
vünk, bár a tanórákról való lógás lehetősége valamennyi-
re vonzóvá tette számunkra.  

Október végén, november elején az ezzel foglalko-
zó tanár bejött az osztályunkba, és megkérdezte, kinek 
lenne kedve december elején egy hétre lemenni egy hétre 
Szászvárosba, Csaba testvér egyik otthonába önkéntes-
nek. Én – nem, nem a lógás miatt, hanem mert imádom a 
kisgyerekeket és láttam már, hogy milyen egy ilyen ott-
hon – azonnal, gondolkodás nélkül jelentkeztem. Azt 
hittem, más is fog, de nem, végül is az osztályból csak én 
mentem, két tizenegyedikes diákkal. Nem ez volt az első 
utam Erdélybe, de előtte mindig a szüleimmel mentem 
nyaralni, semmi különösebb dolgom nem volt, csak él-
veznem kellett az ott töltött időt, ennek a feladatnak – 
egy-két percet és hisztit leszámítva – tökéletesen eleget 
tettem.  
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Az egy hét alatt, amit lenn töltöttem, nagyon sok 
tapasztalatot szereztem. A sokat emlegetett dolgokon 
kívül, mint például, hogy a gyerekek mennyi szeretetet 
kérnek és adnak, hogy az ember másnak tesz jót vele, 
rájöttem arra is, hogy ha a szükség úgy kívánja, milyen 
hamar át tudunk állni az új ritmusra, mennyivel köny-
nyebben tart rendet, ha ezt a gyerekektől is el kell várnia, 
és hogy mennyire nem válogat az ember, ha fáradt és 
éhes. Erdélyben az időeltolódás Magyarországhoz képest 
egy óra, ezért egy órával kevesebbet alhattuk, de ez nem 
volt gond, hamar hozzá lehet szokni. Mikor megérkez-
tünk, a nevelők elmagyarázták, hogy mit kell elvárni a 
gyerekektől, és hogyan büntessük meg őket, ha valamit 
nem csinálnak meg. A játékidő végén addig nem mehet-
tek sehová a gyerekek, amíg el nem pakolták az összes 
játékot, az ágyukat minden reggel iskola előtt tökéletesen 
be kellett vetni és az iskolai felszereléseiknek is megvolt 
a pontos helyük és tárolási módjuk. Tudva, hogy én va-
gyok a minta, az én viselkedésemet utánozzák, sokkal 
jobban figyeltem, hogy én is rendet tartsak magam körül. 
(Ezt annyira megszoktam, hogy otthon is kezdtem na-
gyobb figyelmet szentelni a rendnek, holott előtte határo-
zottan rendetlen típusnak számítottam a szobámat illető-
en.) Egy dologtól féltem már a Szászvárosba való indulás 
előtt: az ételektől. Nagyon válogatós vagyok, és tudtam, 
ott nem lesz lehetőségem finnyáskodni. Végül ez sem 
volt probléma, az étkezések alkalmával olyan éhes vol-
tam, hogy mindent megettem, amit elém tettek. A lent 
töltött egy hét alatt olyan tapasztalatokkal gazdagodtam, 
amik jelentősen befolyásolták további viselkedésemet. A 
gyerekek meséltek szétszakadt vagy teljesen megszűnt 
családjaikról, az életükről, és én szinte szégyelltem ma-
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gam a jólétem és a folytonos panaszaim miatt. Ha ma-
radhattam volna még, biztos, hogy maradok. Nehéz do-
log, de nagyon megérte. Rengeteget lehet kapni az ilyen 
gyerekektől. Mondjuk, ők nyilván szívesebben lennének 
a családjaiknál, vagy az én helyemben, ezt sokszor 
mondták is, de nekem ez kellett ahhoz, hogy „helyre te-
vődjek”. 

Hazaérés után, természetesen, nem változtam meg 
gyökerestől, nem ettem meg az előtte is utált gombát, 
hiszen volt más is, a szobámban sem volt sokkal nagyobb 
rend (egy picivel azért jobban figyeltem), de mikor leg-
közelebb valamely Szászvároshoz hasonló helyre men-
tem, sokkal könnyebben szoktam bele a szegényesebb 
környezetbe. Viszont a lehetőségeimet igyekeztem job-
ban megbecsülni és kihasználni, örülni annak, amim van, 
egyszóval elkezdtem változni, komolyodni, jó értelem-
ben, és ezt nem csak én éreztem, hanem a környezetem-
ben élők is látták, tapasztalták.  

Eleinte nagyon hiányzott Szászváros és a gyerekek, 
aztán szép lassan elfogadtam, hogy nem mehetek vissza, 
és ők sem jöhetnek ide, a végén már kevesebbet gondol-
tam rájuk, és már nem is fájt annyira. Éltem tovább az 
életem; mikor a következő nyáron újra elmentünk Er-
délybe a szüleimmel és a barátnőmmel, persze megfor-
dult a fejemben, hogy milyen jó lenne, ha csak egy rövid 
időre is, de beugrani hozzájuk, ami ugyebár lehetetlen 
volt, ám először az jutott eszembe, hogy milyen jó volt, 
nem az, hogy milyen kár, hogy nem lehetek ott.  

Tízedikben is lehetett menni, de mivel ez elsősor-
ban kilencedikesnek van meghirdetve és nekem ráadásul 
kisérettségim is volt, irigykedve az utazókra, nem jelent-
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keztem, mondván, hogy egy hét hiányzást nagyon nehéz 
pótolni.  

Az akkori kilencedikesek, akik kimentek a gyere-
kekhez, hazaérve ugyanúgy el voltak ragadtatva, mint én. 
Az elmondásuk alapján ők kicsit máshogy éltek, több 
helyen segítettek, nem csak a gyerekeknél, és többet is 
voltak ott. Rossz dolgot ők sem tudtak említeni, bármi-
lyen nehéz volt is, a gyerekekkel töltött idő tagadhatatla-
nul egy hatalmas élmény. 

A „felnőtté válás küszöbén”, ahogy sokan nevezik 
ezt a kort, természetesen megfordult a fejemben, hogy 
nyárra keresni kéne valami munkát. Rögtön arra gondol-
tam, hogy óvodába vagy bölcsödében lenne jó dolgozni. 
Végül találtam munkát, az egyik ismerősömön keresztül, 
egy családi napköziben. Szerencsére nem egyedül men-
tem, az egyik barátnőm szintén jelentkezett. Megint csak 
önkéntesként mentünk, én azért, mert nem tartottam fon-
tosnak a pénzt, a barátnőmnek pedig, aki egy évfolyam-
mal alattam jár, már szüksége volt az ötven óra önkéntes 
munkára az érettségijéhez.  

Az első naptól kezdve fantasztikusan éreztük ma-
gunkat, hiába voltunk mi a fiatal önkéntesek, akikkel a 
takarítást el lehet végeztetni, lelkesedésünk nem hagyott 
alább. Azt szokták mondani, hogy minden kamaszban és 
felnőttben lakik egy kisgyerek. Ezt már én is tapasztaltam 
a baráti körömben és az osztályban, de még sohasem 
ennyire komolyan, mint idén nyáron. Mikor a gyerekkel 
kellett játszanunk, mi voltunk a leggyerekesebbek: az 
ugróiskolát mi vettük a legkomolyabban, a Lego nekünk 
kötötte le a figyelmünket a legjobban és a mesénél mi 
voltunk a legkíváncsibbak, holott már a könyökünkön 
jött ki az egész Csipkerózsika és a 101 kiskutya. A kéz-
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ügyességünk is sokban hasonlított a kicsikére, és – ha lett 
volna rá lehetőség – mi is képesek lettünk volna délután 
aludni. Természetesen voltak pillanatok, nem is kevés, 
mikor komolynak vagy gonosz boszorkánynak kellett 
lennünk, de ez sem esett nehezünkre. Nagyon élveztük a 
munkát, akár reggelre, akár délutánra osztottak be ben-
nünket, ugyanolyan lelkesek voltunk augusztus végén, 
mint nyár elején. A gyerekeket azonnal a szívünkbe zár-
tuk, és ők is elfogadtak, hovatovább, néhányan meg is 
szerettek minket. Mindössze két hetet voltunk szabadsá-
gon, ami pont a legjobbkor jött, hiszen minden jó dolog 
ellenére azért fárasztó ez a munka, de a végén már na-
gyon hiányozott az egész ovinak a légköre.  

Természetesen nemcsak szórakoztunk, értékes ta-
pasztalatokat is szereztünk, sokkal nyitottabbak, össze-
szedettebbek lettünk a nyár folyamán, megtanultunk bán-
ni a gyerekekkel, tisztességesen kitakarítani egy viszony-
lag nagyobb területet és figyelmesebbnek, felkészültebb-
nek lenni.  

Furcsa módon nem a fent említett két munka – 
Szászváros és az ovi – volt a legnagyobb hatással rám, 
hanem egy harmadik eset, ami még korábban kezdődött, 
de ma is tart.  

Az egyháznak van egy kisebb közössége, az úgy-
nevezett Bárka közösség, aminek lényege a szellemileg, 
fizikailag sérült vagy nehézsorsú emberek támogatása, 
segítése. Én még nyolcadikos koromban találtam rá egy 
ilyen helyi közösségre ismerősökön keresztül. Járt ebbe a 
csoportba mozgássérült, szellemi fogyatékos, nehézsorsú, 
intézetes gyerek, kicsi, nagy egyaránt. Az volt a szokás, 
hogy minden hónapban elmentünk együtt valamilyen 
szép, izgalmas helyre vagy kirándultunk, esetleg valame-
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lyik tagnál tartottunk egy „lelki napot”. Ez tökéletesen 
működött, rengeteg helyen voltunk – Várnegyed, Látha-
tatlan kiállítás, Kolibri Színház, és még sorolhatnám – 
rengeteg mindent láttunk és tapasztaltunk. Sok új barátot 
szereztem, többekkel két alkalom között is tartottam a 
kapcsolatot.  

Akkor még nem gondolkoztam azon, hogy miért is 
élvezem annyira, egyszerűen csak élveztem, most már 
azonban tudom, hogy az fogott meg benne, hogy minden 
gyereknek azonos volt a szerepe, nem volt alá-
fölérendeltség, mindegy hogy egy gyerek helyi volt vagy 
intézetből jött, esetleg fogyatékkal élt, ugyanazok a sza-
bályok vonatkoztak mindenkire, nem volt kivételezés. A 
program olyan sikeres lett, hogy az akkori iskolám meg 
is hívta a csapatot, hogy egyik péntek délután tartsunk 
egy bemutatót, hogy miről is szól ez az egész.  

A bárkás programok része volt, hogy minden alka-
lommal elmentünk egy közeli idősek otthonába az idő-
sekhez énekelni, beszélgetni velük. Talán ez volt a leg-
nehezebb, legszomorúbb része a programnak, hiszen az 
időseket nem kell sokáig bíztatni, hamar elmondanak 
magukról szinte mindent, és ezek alapján olyan sorsokat 
ismertünk meg, hogy néha legszívesebben elsírtam volna 
magamat. Az idősek másik oldala a hihetetlen gyerekes-
ségük, hogy lelkesebben éneklik a dalokat, mint az alsó-
sok. A felnőttek azt szokták mondani, hogy azért, mert 
ők már sokat láttak, tapasztaltak, szenvedtek, és értékelni 
tudják a gondtalan gyerekkort. Nem tudom, hogy így 
van-e, vagy csak egy sokat emlegetett közhely (szerintem 
az is előfordulhat, hogy újra olyan érzelmek kavarognak 
bennük, mint gyerekkorukban, mintegy újraélik azt), 
mindenesetre nagyon megható és szívszorító látvány. 
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Három éve kezdtem a Bárkába járni, és elmondha-
tom, hogy rengeteget változtatott rajtam, hiszen nem egy-
szeri élmény, hanem még most is tartó – igaz, most már 
csak ritkábban tudok elmenni az ilyen programokra.  

Érdekes dolog nem a magam, hanem mások visel-
kedését, átalakulását figyelni egy-egy ilyen közösségi 
munka hatására. Van olyan ismerősöm, aki természeténél 
fogva egy érzékeny, segítőkész ember, azonnal látszik 
rajta, hogy szereti, élvezi a szociális munkát, de olyan 
ismerősöm is van, aki igazi „nagyfiú”, bulizós, minden-
kinek beszólogat, és nem különösebben érdekli a munka 
vagy a többi ember. Legalábbis első ránézésre, és felüle-
tesebb ismeretség alapján ezt mondtam rá. Aztán meglát-
tam, hogyan viselkedik az évente egyszer-kétszer Buda-
pestre látogató árva gyerekekkel (akiket az egyik helyi 
pap és a közösség támogat), és rájöttem, hogy egyáltalán 
nem ismerem, csupán felületes ismeretség alapján alkot-
tam róla véleményt. Vigyáz a gyerekekre, segít nekik, 
megvédi őket, de ha kell, játszik velük. És nemcsak ő 
ilyen, sok más ismerősöm van, akit szintén félreismer-
tem. Ők az élő példa rá, hogy a szociális munka olyan 
dolgokat hoz ki az emberekből, amiket nemhogy más, 
talán még maga sem ismert.  

Sokat gondolkoztam rajta én is, meg beszélgettünk 
is róla a barátaimmal, hogy miben változtat meg egy 
ilyen munka, lehetőség, alkalom. Végül arra jutottunk, 
hogy a legfontosabb, legszembetűnőbb dolog a felelős-
ségérzet, rögtön utána a reális értékítélet. Ha az ember 
már kamaszkorában rákényszerül, hogy döntsön, ha meg-
tudja, hogy milyen az, mikor neki kell meghoznia egy 
fontos döntést másodpercek alatt, két jó vagy két rossz 
között kell választania, felnőtt korában józan mérlegelő, 
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döntésképes ember lesz, aki válságos időben is képes 
helyes döntésekkel hozni.  

Arra a kérdésre tehát, hogy hasznos-e vagy fölösle-
ges a kötelező közösségi munka, a fenti érvek és történe-
tek alapján én azt mondom, hogy igen, hasznos. A ma-
gam részéről egy rossz dolgot sem tudnék említeni. Ezek 
által a dolgok által rengeteg tudásra van szükség, de ezek 
nélkül a tapasztalatok nélkül sokkal nehezebben tud bol-
dogulni az ember. 
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