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ELŐSZÓ 

A Batthyány Lajos Szakkollégium a győri Széchenyi István Egyetem Deák 

Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara mellett működő, a hallgatói tudomá-

nyos élet magját biztosító intézmény. Elsődleges célkitűzésünk a hallgatói 

tudományos tehetséggondozás támogatása, amelyet nem elégséges pusztán 

az egyetem falai között megkezdeni, hanem már korábban, a középfokú ok-

tatás során is figyelmet kell rá fordítani. 

Ennek jegyében indította útjára a Szakkollégium az ún. pregraduális 

tehetséggondozási programját, amelynek fontos eleme a negyedik éve folya-

matosan meghirdetésre kerülő Mondd el a véleményed! című, középiskolá-

sok számára kiírt esszépályázat. A pályázat célja, hogy a tanulók olyan köz-

érdeklődésre számot tartó témákról fejthessék ki a véleményüket, amelyek a 

mindennapokban is jelentősen befolyásolhatják életüket.  

A 2021 őszén meghirdetett pályázatra összesen 10 pályamunka érke-

zett. Külön öröm, hogy a tanulók az ország különböző pontjairól küldtek szá-

munkra esszéket. 

A bíráló bizottság a pályázatok értékelésekor nehéz helyzetben volt, 

hiszen minden pályamunka egyedi és sajátos nézőpontokat és véleményeket 

tükröz. 

Köszönjük minden pályázónak a részvételt, a felkészítő tanáraiknak a 

segítséget, az iskoláiknak a támogatást, és gratulálunk a díjazottaknak! Bí-

zunk benne, hogy a 2022-ben meghirdetésre kerülő pályázaton viszontláthat-

juk szerzőinket, és újakkal is gyarapíthatjuk a táborukat.  

 

 

 Batthyány Lajos Szakkollégium   
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A PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI 

 

 
I. helyezett    

Molnár Bálint: A romboló hamis vidámság. Avagy: Boldogabbak lennénk 

közösségi média nélkül? 

 

II. helyezett   

Kiss Patrik: Fenntartható fejlődés-Miként csökkenthetjük ökológiai 

lábnyomunkat? 

 

III. helyezett  

Gazda Renáta: Átverések a hétköznapokban 

 

Különdíj  

Károlyi Domonkos: Legyen-e kötelező a COVID-oltás? 

 

Különdíj  

Bertalan Sára Katalin: Merre tovább? - Vonzó-e a külföldi felsőoktatás? 
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AVAS LEVENTE 1 

 

Fenntartható fejlődés 

Miként csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat 

 

Mi is az a fenntartható fejlődés, merülhet föl a kérdés? 

A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely kielégíti a jelen 

kor szükségleteit anélkül, hogy ellehetetlenítené a jövő nemzedékek életét, 

és nem veti vissza jelentős mértékben a gazdasági fejlődést és a lakosság 

életvitelét. Azt azonban be kell látnunk, hogy a jelenlegi fogyasztói társada-

lom nem fenntartható a Föld nagymértékű pusztítása nélkül. Így mindannyi-

unknak kisebb-nagyobb áldozatokat kell hoznunk bolygónk állapotának 

megőrzése érdekében. 

Napjainkban a fosszilis energiahordozók az egész világon elterjedtek az 

élet minden területén, nagyban hozzájárulnak a globális felmelegedéshez, az 

élővilág pusztulásához, élőhelyek csökkenéséhez, a környezetünk szennye-

zéséhez. Ezeknek a hatásoknak a mérséklése érdekében fel kellene számolni 

a szén- és gázerőműveket, a közlekedésben megújuló üzemanyagokra kel-

lene áttérni, tudatosabban kellene fogyasztani. 

Rövid távon a szén- és gázerőművek kiváltására megoldást jelenthetnek 

az atomerőművek, de hosszútávon a kimerült fűtőelemek tárolása fog prob-

lémát jelenteni. A jövőben az egyik út lehet a megújuló energiaforrások mi-

nél nagyobb térnyerése, mint például a víz- és szélerőművek által termelt 

energia vagy éppen a geotermikus energia felhasználása. Egy másik lehető-

ség a napelemek által előállított energia használata, ám mivel ezek előállítása 

sok műanyagot igényel, ezért ma még kérdéses, hogy mit lehet velük kez-

deni, miután élettartamuk lejárt. 

A közlekedésben a fosszilis üzemanyagok leváltására lehet használni az 

elektromos meghajtást, amely azonban csak akkor nevezhető megújulónak, 

ha az általa elhasznált elektromos áram is megújuló erőforrásból származik. 

 
1 Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium. 
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Az elektromosság mellet jó megoldás lehet a jövőben hidrogén cellák fel-

használása is, ez a technológia azonban ma még nem alkalmas a biztonságos 

üzemelésre. 

Saját magunk is sokat tehetünk az energiapazarlás ellen: használhatunk 

energiatakarékos izzókat, korszerűbb vagy kevesebb energiaigényű háztar-

tási képeket. Már azzal is tehetünk a környezetváltozás ellen, ha nem égetjük 

fölöslegesen a lámpákat. 

Az emberiségnek a közeljövőben komoly problémát fog okozni az édes-

víz hiánya. Annak ellenére, hogy ezt ma már előre látjuk, mégsem teszünk 

ellene túl sokat. Az angol WC-k például rengeteg ivóvizet pazarolnak el. Erre 

megoldást jelenthetne az esővíz gyűjtése és felhasználása. Az öntözés mel-

lett, a lágy eső víz tisztítva kiváló alkalmas kézi és gépi mosásra, nem kell 

hozzá vízlágyítókat adni. A Szahara alatt rengeteg kiaknázatlan édesvíz ta-

lálható, ezeknek a vízkészleteknek a felhasználásával Afrikában csökkenteni 

lehetne az ivóvízhiányt, valamint termővé lehetne tenni a sivatagot. 

Ám mi emberek is rengeteg erőforrást elpazarolunk. Rengeteg élelmiszer 

és ruha kerül a szemétbe, pedig valójában semmi bajuk sem volt. Csak éppen 

már nem volt teljesen friss az az étel, vagy éppen nem felelt meg a legújabb 

divatnak az a ruha. A felesleges ruhákat ne dobjuk ki, hanem próbáljuk el-

juttatni azokhoz, akiknek szükségük van rájuk és még szívesen használnák. 

Az ételpazarlás ellen, ha kertesházban élünk, tehetünk azzal is, hogy a 

konyhai szerves hulladékot komposztáljuk. A hasznos anyagot ezzel vissza-

forgatjuk a földbe, visszakerül a tápanyagkörforgásba, és így kevésbé terhel-

jük a szemétszállítást. Ha a helyi termelőktől, a közelben vagy helyben elő-

állított árut vásárlunk, ezzel is csökkentjük a szállítással járó károsanyag ki-

bocsátást, így kisebb lehet az ökológiai lábnyomunk.  

Összegezve, ha továbbra is így haladunk, az ökológiai lábnyomunk mind-

inkább egyre nagyobb és nagyobb lesz, és utódainknak csupán a problémákat 

hagyjuk örökül. 
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ÉSIK ANNA 2  

 

Pax animi 

 

Legyen-e kötelező COVID elleni védőoltás? Napjaink egyre égetőbb kérdé-

sévé vált a vírus elleni védőoltás. Csak a vakcinák menthetik meg az életün-

ket? Vagy akadnak még kisebb mentsvárak? 

Először is, hogy elkerüljem a félreértéseket, én nem gondolom magam 

oltásellenesnek, de éppen mellette se vagyok. Úgy hiszem, hogy jómagam 

valahol a kettő között vagyok. Úgy neveltek engem, (amire büszke is va-

gyok) hogy ne csak mindig a gyógyszerekre hagyatkozzak, hanem a régi házi 

és gyógynövényes megoldásokra is. Illetve, hogy mindig legyek kibékülve 

magammal, ne ártsak a lelkemnek és erősítsem magam. A fájdalom csak erő-

sebbé tesz minket. 

Első megfigyelésem az lenne, ha köteleznék a védőoltást azzal hatalmas 

botránysorozat kezdődhet. Először is egy embernek kell, hogy legyen válasz-

tási joga, vállalja-e az oltást vagy sem. Látáspontom szerint, ha ez nem adatik 

meg akár emberek tömege uszíthat viszályt, legrosszabb esetben véres felke-

lésbe torkolhat az egész. Minden ember tudja, hogy mire vállalkozik mindkét 

esetben az arány 50-50%. Oltás mellett is ugyanúgy elkaphatja az embert a 

vírus, nem beszélve a félévente felvett 2.-3.-dik vakcináról, amivel nem 

hagyja immunrendszerét magától is védekezni. Ugyanakkor az oltatlannak is 

van rizikója, mert őt is elkapja és lehet, hogy súlyosabb tünetekkel kórházba 

kerül. A járványhelyzet nem csak az immunrendszerünket támadja, hanem 

az életünket is. Egyre inkább romlik a társadalom, elfajulnak az ellenszen-

vek, a diszkriminációk. Súlyosabbnál súlyosabb válságokat idéz elő, mikkel 

szemben fel kell venni a harcot. És szerintem erre nem az a megoldás, hogy 

csak az oltatlanokat taszítjuk ki. Ők is ugyanúgy emberek, ráadásul még 

maga az oltott is fertőzhet. 

A második részben a fertőződés enyhítéséről írnék pár gondolatot. Első 

tapasztalatom, hogy ha valaki megfázik és ettől lesz egy pici hőemelkedése 

 
2 Premontrei Rendi Szent-Norbert Gimnázium. 
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már egyből kéri az antibiotikumot az orvostól, aminek a túlzott szedése nem 

valami jó. Egy idő után ugyanis fellép a bizonyos antibiotikum-rezisztencia, 

ami azt jelenti, hogy a baktérium ellenáll a gyógyszernek és immár haszon-

talan lesz ellene. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy a mai ember 

teljesen elfelejti a másik módját a gyógyításnak. Azt a fajta gyógyítást felejt-

jük el, amit nagyanyáink és dédnagyanyáink használtak 50-60 évvel ezelőtt. 

Ez pedig a gyógynövényekkel, vitaminokkal való gyógyítás lenne. Annyira 

elfelejtettük, hogy manapság már csak az oltások léteznek számunkra. Igen 

valóban meglehet, hogy ennyi nem elég egy világjárvány megszüntetéséhez, 

de legalább csökkenthetjük a fertőződés arányát, mert ezzel erősítjük immun-

rendszerünket. A félévente való oltás sem egy világmegváltó megoldás. Ha 

lehet kezdjünk el barátkozni a gyógynövényes teákkal, a gyümölcsökkel és 

zöldségekkel amik gazdagok a vitaminban. Régen is volt egy csomó beteg-

ség, amit át kellett vészelni. Nem tartom helyénvalónak azt, hogy a járvány 

kitörése után 3-4 hónappal már 2-3 fajta oltás is megjelent. Ennek a dolognak 

úgymond még érnie kellett volna, így úgy néz ki, mintha az emberiség teszt-

alany lenne. 

Végül esszém fő témája következik. Ezt a dolgot manapság már nem ve-

szik figyelembe az emberek, ami egy szintén sajnálatos dolog. Sok betegség 

ebből fakad és gondoljunk bele, ha jóba lennénk vele mennyi, de mennyi 

problémától mentesülnénk. Ez pedig nem más, mint a lélek, ami gyönyörű is 

tud lenni, ha akarjuk. Sokan csak a mesterséges megoldásokra hagyatkoznak, 

ez persze nem baj, de állandó segítség se lehet. Erre szeretném most főként 

felhívni a figyelmet, leginkább tapasztalataim ehhez kötődnek. Nem a sem-

miért hallunk mostanában egyre több pszichológusról, több oka is van annak, 

hogy sokaknak kell egy segítő. Amióta kirobbant a járványhelyzet, válságot 

váltja a válság és ugyanúgy, mint a gazdaságban az embereknél egyenként is 

nehézségeket hozott magával. A magány, amit a bezártság idézett elő, a fé-

lelem, amit pedig a média keltett, ezek mind nagy problémák akkor is, ha 

kicsinek látjuk. Az elmúlt 1-2 évben és még most is folyamatosan láthatjuk 

a társadalom hanyatlását, az emberek ahelyett, hogy segítenének egymásnak 

még inkább egyet jól belerúgnak az emberbe. Hiányzik a mai ember lelkéből 

a türelem, az együttérzés és az udvariasság főként. Hiányzik a megfontoltság, 
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illetve az éleslátás, sajnos így a médiák könnyen átejtik az embereket. A vak-

cinákról is hol ezt mondják, hol pedig azt, teljesen megbízhatatlan. Emberek 

vesztették vagy még vesztik most is el a munkájukat, mert idáig fajult a vírus 

és az emberek ahelyett, hogy higgadtan az óvintézkedési szabályok szerint 

megpróbálták volna megoldani a helyzetet, eszeveszett módon inkább el-

küldtek mindenkit. Ez is egy újabb lelki csapás volt az embernek. Belegon-

dolni, hogy van olyan ember, aki egymaga él és tartja el magát, annak ez 

egyenlő a véggel. 

Azt főként nem hagyhatom szó nélkül, mennyi betegséget vonz be lel-

künk disszonanciája. A depressziótól kezdve végig minden súlyos betegsé-

gen át. Álhírek során egyre inkább beképzeljük magunkba például, hogy el-

kaptuk a korona-vírust. Még ha nem is akarjuk, akkor is rábeszélnek az ol-

tásra, akár egy kellemetlen szomszéd, vagy egy olyan barát esetleg ismerős, 

aki szentül bízik ebben az egészben. Persze ez nem rossz, ha legalább ebben 

a világban tud hinni az ember legalább egy dologban és nem folyásolják be 

a negatív gondolatok, az már egy fél siker. Most felmerülhet az a kérdés: De 

hát az előbb azt írta, hogy a médiák átverik az embereket és félelmet keltenek 

és lényegében mindenki elhisz mindent, akkor most mi van? Lehet, hogy be-

leesünk a saját csapdánkba. Én például hiszek az Istenben, valaki a fegyve-

rekben, egy másik valaki pedig valami teljesen másban hisz. Vegyünk olyan 

embert példának okául, aki nem vallásos, butaságnak tartja az egészet, de 

végre van neki valami, amiben hihet. Nem szólom le azokat, akik be vannak 

oltva, hiszen biztos jó okuk van rá. Viszont elvárom, hogy akkor ők se szól-

ják le az oltatlan embereket. 

Visszatérve arra, hogy mit képzelünk be és mit nem. Sok minden vezethet 

arra az útra, hogy megbetegszünk. Napjainkban leginkább lelki eredetűre is 

vissza lehet vezetni ezeket. A legfontosabb szabály: fizikai fájdalmainkat be-

gyógyíthatjuk, de a lelkieket nem. Egyre több az öngyilkosság, melynek 

szintén számtalan oka lehet. Gondolok itt a járvány alatt tönkre ment csalá-

dokra vagy házasságokra,  örökletes problémákra, az emberek okozta lelki 

terrorra. Ha egyszer belebetegszik a lelkünk, onnantól fogva nincs megállás. 

Hatalmas űr keletkezik bennünk, ettől introvertáltak leszünk. Elismerem ez 

utóbbit magamról írtam. Utána úgymond a második faktorban elkezdődnek 

a fizikai fájdalmak. A harmadikban már kihat a közösségi életünkre, otthon 
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is bajok keletkezhetnek. És ha még a rossz hírek okozta stressz is hozzájárul, 

komoly vége lehet. 

Végül pedig jönnek a baktériumok és nagyobb egészségügyi betegségek. 

Ha körbenézek az emberek között, sok lelkileg és idegileg gyenge emberrel 

találkozok. A boltokban is folyamatos a mocskolódás, az embereknek semmi 

nem elég, ok nélkül kötözködnek. Szomorú, hogy az ember gondolkodása és 

a lelkivilága ilyen sorsra jut. Hogy ezt a gyönyörűséget így semmibe veszik, 

vagy máséba belegázolnak. 

A kérdés az, hogy ezt a nagy terhet,  amit a világjárvány hozott és a most 

készülődő immáron háború, mégis meddig fogja bírni az emberiség? Erre 

mindenkinek magában kell válaszolnia, illetve arra is, hogy ki akarja beol-

tatni magát és ki nem. Hogy ne törjön ki a pánik és ne vigyük bele magunkat 

a végbe, ahhoz először rendbe kell tennünk az egyént és utána hatni a másik 

egyénre. Szükségünk lenne ezekben a helyzetekben egy olyan társadalomra, 

ami nem taszít ki. Igaz, hogy mindenki nem szerethet mindenkit, így ez le-

hetetlennek bizonyul. A leírtak után mindenkinek el kell döntenie, hogy mi-

hez kezd ezzel, ki milyen életet él most. Minden kis dologból lehet egy nagy, 

oda kell figyelnünk testünk és lelkünk jeleire. Ha valaki nyugalmat keres: 

olvasson, hallgasson zenét, vagy találjon egy hobbit, ha még nincs. Próbál-

junk meg többet, jobban barátkozni másokkal. 

Összefoglalva: 

1. Gondoljunk a jövőnkre, döntsük el miként akarunk élni, mit kezdünk 

az oltással. 

2. Váltsunk egészségesebb életmódra, egy kis megfázásnál ne csak a 

gyógyszer menjen, pótoljuk a vitaminokat! 

3. Csökkentsük a stresszt, ha még nincs találjunk hobbit. Barátkozzunk 

többet, ha valaki szeret, hagyjuk, hogy szeressen! 

4. Figyeljünk oda a lelki egészségünkre is! Fontos, hogy ne hajszoljuk 

túl magunkat! 

5. Ne hagyjuk megvezetni magunkat! 

6. Figyeljünk oda a társainkra, és legyünk türelmesebbek, ne trágárkod-

junk ok nélkül a másikkal! 

7. A vallásosság is sokat segíthet! Segíthet megnyugodni és erőt adni an-

nak, aki tényleg hisz. 
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GAZDA RENÁTA 3 

 

Átverések a hétköznapokban 

 

Mi az, amivel mindennap harcot vív egy ember? Mi az, amit manapság nem 

lehet megkülönböztetni, hogy igaz vagy hamis? Mi az, amit ha kétes szöveg-

környezetbe illesztesz be, akkor hamis képet mutat? Vagy egyszerűen az, 

amikor csupán egy mondatot ragadunk ki egy szövegből, és az nem fedi az 

egész képet, árnyalja a történetet? Ez mind hozzávalója lehet egy-egy álhír-

nek. 

Hogy tudja manapság meglelni az ember az igazságot? Régen, ha valaki 

odaállt a tömeg elé a bizonyítékokkal és kinyitotta a száját, akkor hittek neki. 

Becsülendő volt, hogy kiállt és megmerte mutatni a bizonyítékait. Ma, 2022-

ben már szinte mindent meg kell kérdőjelezni, ha kézzel fogható bizonyíték 

áll rendelkezésére, még akkor is. Hiszen régen nem volt ennyire fejlett a tech-

nika és nem tudtak még magas szinten hamisítani. Ma már mindent lehetsé-

ges imitálni, és mivel mindezt szinte észrevétlenül teszik, nem is kapják meg 

érte a méltó büntetést. Ha nem lenne elég, hogy egy ember erre képes, akkor 

ott van az elmélet tetejére habként a média, ami már minden hírt megír. Maga 

a médiamunkás sem néz utána, hogy igaz-e, van-e alátámasztott forrás, ha-

nem legtöbbször drámát generál egy hamis vagy csak fél igaz információ 

alapján. 

  Vegyünk egy példát, egy békés tüntetést. Egy békés tüntetést még 

agresszív megmozdulásnak is be tudnak mutatni. Tegyük fel, hogy csak egy 

embert mutatnak a televízióban, aki provokál, és nem elfogadhatóan viselke-

dik, akkor az nem reális képet mutat az amúgy nyugodt és kiegyensúlyozott 

tömegről. Lehet, hogy csak egy résztvevő csinál botrányt, mindeközben a 

többi tüntető békésen vonul vagy hallgatja az eseményeket. Ha a média vi-

szont kizárólag a problémás viselkedésű jelenlévőre fokuszál, miatta az 

egész esemény agresszívnak hat. És ott van az is, hogy egy másik csatorna 

ennek teljes ellentétét hozza le. Sokféleképpen lehet manipulálni az embere-

ket. 

 
3 KmASZC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari-Környezetvédelmi Technikum Szak-

képző Iskola és Kollégium 
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  Az embereknek kell a dráma, mára szinte létfontosságúvá vált, hogy 

egy celebről valami rossz hír lásson napvilágot/jelenjen meg. Ha egy cikknek 

nincs figyelemfelkeltő címe, akkor sokakat nem is érdekel. Emiatt van az, 

hogy néha olyan címeket adnak egy-egy cikknek, amiről üvölt, hogy hamis, 

de legalább „kattintásvadász”. Vegyünk egy tudományos hírt: valamit felfe-

deznek. Szinte majdnem mindenki megkérdőjelezi, mert bárki állíthat bár-

mit. Akár azt is kiírhatom hírként ma, hogy van egy beszélő hörcsögöm. Ke-

vés az esély arra, hogy igaz, de én ezt állítom. Ha valaki bizonyítékot kér 

valaki, akkor le is buktam, hiszen az nincs, tehát megbukik a hír. De a hír-

szerkesztők értik a dolgukat és valósághű anyagokat tudnak előállítani. Egy 

tudományos hírnél elég, ha sok idegen szót használunk, már igaznak is tűnik 

a végeredmény. 

  A legtöbb álhír alkotóeleme valamilyen botrány. Vagy nevet az em-

ber rajta vagy ledöbben és elbotránkozik. Szerintem, ha valaki meghallja a 

botrány szót, egyből a hírességek (énekesek, vloggerek, politikusok, színé-

szek és stb.) vagy politikai viták ugranak be. Nem véletlenül, hiszen az em-

berek kíváncsiak rájuk, és érdekli őket, hogy mikor, mit hibáznak. Ha nem is 

hibáztak, még akkor is őket teszi hibássá a média. Ez a terület hatalmas ha-

talommal bír, ezért kellene vigyázni az álhírek terjesztésével. Egy-egy ilyen 

után a lejáratott ember hiába magyarázza meg bárhol, szinte senki nem hisz 

neki. 

  De ott van rengeteg más példa is, amik megmutatják, hogy egy té-

mából ezer variáció létezik és mindenből tudnak hamis hírt csinálni. Napja-

inkban a legnagyobb kérdés, hogy hogyan ismerjünk fel egy álhírt. Szerin-

tem? Sehogy, csak mérlegelni tudunk és tájékozódni. De sokszor még ezek 

után is ugyanazt látjuk, majd pár hónappal később mégis kiderül, hogy „fake 

news”.  



21 

KÁROLYI DOMONKOS 4 

 

Legyen-e kötelező a COVID-oltás? 

 

Véleményem szerint jelen pillanatban még nem tehetjük kötelezővé ezt a 

vakcinát. Nem ismerjük még a különböző hosszútávú hatásait, mellékhatá-

sait, illetve még azt se tudhatjuk, hogy a jelenleg forgalomban lévő márkák 

közül melyik lesz a leghatásosabb. Természetesen a jövőben mindenképpen 

érdemes lesz kötelezővé tenni, hiszen csak ez garantálhatja, hogy ne törjön 

ki belőle egy újabb világjárvány.  Úgy gondolom, hogy legalább 2025, ’27-

től lenne ideális ezt meg tenni, mert addigra már átlagosan mintegy 5-6 évnyi 

tapasztalattal fog rendelkezni az orvostudomány és a társadalom az oltást il-

letően. Minden járványt valamilyen oltás győzött le: elég csak a feketehím-

lőre, vagy a járványos gyermekbénulásra gondolni! E két vírus mára már 

szinte teljesen felszámolódott, már csak pár laborban, vagy netán egy-két 

szegény afrikai országban lehet jelen elenyésző mennyiségben. Ezeknek a 

védőoltásait mi magunk is megkaptuk, ennek köszönhetjük, hogy már csak 

a hírükről tudunk. Az évtized vége felé közeledve már úgy képzelem, hogy 

a COVID-oltás is azon vakcinát között lesz melyet, mindnyájan kiskorunk-

ban megkapunk.  

 A másik fontos szempont, ami miatt úgy gondolom, hogy még nem lehet 

minket az oltás felvételére kötelezni, az egy egyszerű indok: járvány alatt 

nem szabad oltakozni! Nem egy orvos mondja ezt. Mindamellett, hogy az 

oltás állíthat meg egy vírust, van egy negatív következménye is, amellyel mi 

magunk is találkozhatunk. Ezek a különböző vírus mutációk, melyek a kü-

lönböző oltóanyagok használatának következtében jöhetnek létre. A vírus 

idővel immunis lehet egy oltóanyagra, ezáltal következik be a vírusmutáció.  

Ez meghosszabbíthatja a járvány lefolyását, esetleg egy durvább, veszélye-

sebb variációt is ránk hozhat. A COVID-nak is már jó pát variációja jelent 

meg közöttünk a kitörése óta, ami talán részben egy természetes folyamat 
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lehet, ahogyan a különböző immunrendszerek között terjed, de részben kö-

vetkezménye lehet a különböző oltóanyagok használatának is. 

 Számomra a harmadik szempont, amiért még nem tenném kötelezővé, az 

a természetes védettség. Az elmúlt két évben valószínűleg én is áteshettem a 

fertőzésen, melynek következtében kialakulhatott bennem a természetes vé-

dettség. Amit a természet ad, azt én nem akarnám megzavarni, befolyásolni. 

A vírussal szembeni védettségben ezt tartom a leghatásosabbnak. 

 Ameddig nem teszik kötelezővé az oltást, addig úgy gondolom, hogy 

mindenkinek joga van eldönteni, hogy akar-e oltakozni, vagy sem. Ezt mind-

nyájunknak tiszteletben kell tartania, el kell fogadnunk mások döntését. Sen-

kit nem lehet különböző korlátozásokkal az oltakozásra kényszeríteni, mint 

ahogyan ez az utóbbi időben a világ számos pontján történik. Az, hogy nem 

kötelező, ez a szabad döntés jogát adja a kezünkbe, ami nem sérülhet!  

  Összegezve én úgy gondolom, hogy a jövőben valamilyen módon győ-

zelmet kell aratnunk a vírus felett, mert csak ez vezethet a régi életünk visz-

szakapásához, ez mód pedig nagy valószínűséggel az oltás lesz. De mint ír-

tam, ki kell ismernünk e gyógyszerkészítményeket, mielőtt mindenki szá-

mára kötelezővé tennénk. Csak ez fogja garantálni, hogy a COVID nem üti 

fel újra fejét, hogy már a közeljövőben is csak a történelem egy megtörtént 

eseményeként tudhassuk számon tartani. 
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KÁROLYI DOMONKOS 5 

 

Az anya nő, az apa férfi? 

 

Az Országgyűlés tavaly módosította a gyermekvédelmi törvényt, melynek 

keretében hátrányos megkülönböztetés kezdte hazánkban érni a nemi identi-

tásukkal kisebbségben lévő személyeket.   

Nyilván a férfit szoktuk apának hívni, és a nőt anyának, a hagyományos 

család a két ellenkező nemű szülő.  De sajnos itthon e kijelentésnek valami 

más jelentése van… Nem dönthetjük el senki helyett, hogy kiben találja meg 

a boldogságot, hogy hogyan lássa a világot. Ez már nem a sötét középkor, 

vagy XIX-XX. század, hanem már a XXI.! Nem vethetünk meg senkit olya-

nért, amiről nem tehet. Úgy gondolom, hogy egy kormánynak ilyen monda-

tot nyilvánosan, mintha valami kőbe vésett mózesi parancsolat lenne, hely-

telen kijelenteni. Én különösebben nem támogatom, de nem is ellenzem az 

LMBTQ közösséget, hanem egyszerűen csak elfogadom őket. Senkit se kü-

lönböztetnék meg a nemi identitása alapján, vagy, mert azonos nemű szülők 

nevelték. Senkiből se lesz rossz ember, vagy netán újabb LMBTQ-tag, csak 

mert nem hagyományos családban nevelkedett. Egy gyermek számára az a 

legfontosabb, hogy a szülei -bárkik is legyenek- tisztességes, becsületes em-

bert neveljenek belőle, jó példát mutassanak, felkészítsék az életre és meg-

adjanak számára mindent, amire szüksége van!  

Én bízom abban, hogy a jövőben változni fog hazánkban ez a megítélés, 

valamint a módosított törvény kételyes paragrafusait is korrigálni fogják.  

Európa szerte már e tekintetben sokat változott pozitív irányba az emberek 

hozzáállása e kérdéshez, így most már ideje lenne, ha nem nemcsak civil, 

hanem kormányzati szinten is kiállnának az LMBTQ tagok mellett hazánk-

ban. Mindnyájunk máshogy látja a világot és más szempontjai vannak, így 

nem várhatjuk el mindenkitől, hogy egyetértsen ebben a kérdésben, bárkinek 

lehet ellenvéleménye is. Pusztán csak arra van szükség, hogy aki ezzel a gon-

dolkodásmóddal nem tud azonosulni, az csak tartsa tiszteletben és részesítse 

 
5 Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 



24 

kirekesztésben a kérdés alanyát. Ebben a világban már idejét múlt az utálko-

zás, a megkülönböztetés a kisebbségben lévőkkel szemben, akik a történelem 

folyamán épp eleget szenvedtek el ebből. Ha a civil megmozdulás és a köve-

telés elég erős lesz, akkor rövid időn belül változást tapasztalhatunk majd e 

kérdés megítélésében. De ehhez mindnyájunra szükség van, hogy mi ma-

gunk is elfogadóbbak legyünk. Így a jövő politikusai, döntéshozói is már új 

gondolkodásmóddal fogják munkájukat végezni. Az idősebb, régi világban 

szocializálódott személyektől kisebb mértékben számíthatunk az új eszmék 

és gondolkodásmód felvételére, így a jelentősebb változást majd a döntésho-

zók generációinak cserélődésével várhatjuk.  

Összegezve a címként is szereplő mondat és a kérdés megítélése hazánk-

ban biztosan változni fog, és erre remélhetőleg a közeljövőben fog sor ke-

rülni. Ahogy az életben is haladunk előre, úgy haladjon abba az irányba a 

gondolkodásmódunk is, mi magunk is legyünk sokkal elfogadóbbak, mert ez 

lehet az alapja egy békésebb, élhetőbb társadalomnak. Az emberiség eddigi 

történelmére visszatekintve talán még soha nem éltünk egy ennyire békés -

eltekintve az e sorok írása közben a szomszédunkban zajló ukrán-orosz konf-

liktustól-, befogadó társadalomban, mely a létét talán a XX. század hideghá-

borús, főként ’60-as, ’70-es éveiben kaphatta. Így talán ezek alapján is nyu-

godtan mondhatjuk azt, hogy ez a gondolkodásmód idejét múlt!   
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KISS PATRIK6 

 

Fenntartható fejlődés - Miként csökkenthetjük ökológiai lábnyo-

munkat? 

 

Napjainkban egyre többet hallani az ökológiai lábnyom fogalmáról, amely 

azt fejezi ki, hogy egy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társa-

dalomnak milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntar-

tásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Azaz, hogy mennyire hasz-

náljuk fel, illetve használjuk túl Földünk javait. Ez egy számadat, amely leg-

inkább azt hivatott bemutatni, hogy mennyire szennyezzük egyénenként 

vagy országonként a környezetünket. Maga a kifejezés két kanadai ökoló-

gustól származik. A téma nagyon szerteágazó, mivel manapság minden erő-

vel meg kell védeni Földünket, azért, hogy unokáink is élvezni tudják az éle-

tet a bolygón. 

Fontos fejlemény, hogy egyre több helyen olvasni a fenntarthatóságról, 

egyre többen szeretnénk valamit tenni azért, hogy az elkövetkezendő évtize-

dekben gyermekeink, unokáink számára is élhető maradjon a Föld. Ehhez 

természetesen számos átfogó kormányzati intézkedésre és tudatos ökológiai 

politikára lenne szükség.  A fenntartható fejlődés szoros kapcsolatban áll a 

gazdasági növekedésnek azon igényével, hogy lehetővé tegye a gazdaság 

hosszútávú növekedését anélkül, hogy a természeti erőforrások túlhaszná-

lódnának, tekintettel arra, hogy a Föld erőforrásai véglegesek. Jelenleg az 

emberiségnek nincs túl sok ideje arra, hogy megtalálja a megoldást. Pillanat-

nyilag még van elég erőforrás: kőszén, kőolaj, földgáz, urán, melyek kiter-

melésének tetőzése a 21. század első két évtizedében várható. A jóléti társa-

dalom (happiness economics) és a klímaváltozás elleni tevékenység, a fenn-

tarthatóság biztosítása sürgősségi sorrend alapján ítélhető meg, a korlátok, 

adottságok felmérésével. Ha minden erővel azon munkálkodunk, hogy csök-

kentsük ökológiai lábnyomunk nagyságát, azzal nem csak az általunk oko-

 
6 Premontrei Rendi Szent-Norbert Gimnázium 



26 

zott környezeti terhelést csökkentjük, hanem takarékosabban illetve egészsé-

gesebben is élhetünk. Az ökológiai lábnyom csökkentésének egyik módja, 

hogy környezetbarát termékeket állítunk elő, illetve használunk. A növekvő 

népesség növekvő anyagi jóléte csak úgy képzelhető el, ha a környezeti erő-

források egyre kisebb igénybevételével folyik a termékek előállítása. Illetve, 

hogy reflektálunk arra, hogy a boldogságunk, jólétünk milyen mértékben 

függ a termékek fogyasztásától. Egyes cégek erőfeszítéseket tesznek arra, 

hogy termékeik előállítása során, a termék élet ideje során vagy azután minél 

kisebb környezeti termelést okozzanak. Ezzel azonban óvatosan kell bánni, 

mert sokan visszaélnek vele. Ilyenkor beszélünk az úgynevezett zöldre fes-

tésről, amikor egy cég csak a szavak szintjén környezetbarát, de terméke mit 

sem változik. Ismerünk olyan cégeket is, amelyek környezetbarát célokat tá-

mogató alapítványt hoznak létre, miközben fő tevékenységük rengeteg ter-

mészeti illetve társadalmi kárt okoz. Vannak azonban olyan cégek is, amik 

őszinték és hitelesek, ezért érdemes tájékozódni. Elgondolkodtató, hogy mi-

lyen csomagolású árut vásárolunk a boltokban. Törekedjünk arra, hogy minél 

kevesebb túlcsomagolt árut vásároljunk, vagy vegyünk inkább olyat, amely 

újrahasznosított, vagy a csomagolása könnyen lebomló anyagból készült. 

Vegyünk kimért árut, amely kevesebb csomagolóanyagot igényel. Amikor 

boltba megyünk, ne használjunk nejlonszatyrokat, inkább vigyünk magunk-

kal újrahasznosítható bevásárlótáskát. Úgy gondolom, sokat tehetünk a kör-

nyezetünkért akkor is, ha piacon, kistermelőtől esetleg háztól vagy a szom-

széd nénitől vásárolunk. Ezzel csökkentjük az áru szállítási költségét, eny-

hítjük a szállítás által okozott környezeti terhelést. Ha magyar terméket vá-

sárolunk, akkor ráadásul a megvásárolt áru után leadózott adóforintok is 

visszajutnak hozzánk: utakat, járdákat építhetünk vagy támogathatjuk gyer-

mekeink iskoláit. Kiemelkedően fontos, hogy szezonális zöldségeket és gyü-

mölcsöket fogyasszunk. Ezzel nemcsak a szállítási költségeken spórolunk, 

hanem számos tartósítószer használatát is feleslegessé tesszük. A húsevők 

ökológiai lábnyoma is nagyon nagy, ezért érdemes kevesebb húst enni. Ami-

ből csak lehet, használjunk mosható verziót. Ilyen praktikus például a mos-

ható pelenka, a textilzsebkendő. Ami a háztartásunkat illeti, használjunk 

vegyszermentes mosó és tisztítószereket, kozmetikumokat. Ezzel nem csak 

a Földbolygót terheljük kevesebb kemikáliával, hanem az egészségünknek is 
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nagyon jót teszünk. A legfontosabb azonban háztartás szintjén, hogy spórol-

junk a rezsivel és a közlekedési kiadásokkal. Ahelyett, hogy egyedül utaz-

nánk egy nagy autóban, válasszuk a tömegközlekedést. Ezzel jelentősen kí-

méljük környezetünket. Mondani sem kell, hogy az autóhasználattal hagyja 

az átlagember a legmélyebb ökológiai lábnyomot maga után. A jelenlegi kör-

nyezetszennyező anyagok jelenlétének egyik legfőbb oka a robbanómotorral 

működő közlekedési eszközök használata, például a személyautó, amely üze-

melésekor jelentős mennyiségű szén-dioxid kerül a légkörbe. Habár az 

utóbbi időben egyre több típusú elektromos és hibrid autót lehet vásárolni, 

de ezeket valójában csak kevés ember használja, mivel egyrészt még nagyon 

drágák, másrészt viszont a legtöbb országban még nem épült ki a megfelelő 

villanyakkumulátor töltő infrastruktúra. Sokat tehetünk a környezetünkért 

úgy is, ha nem hagyjuk elfolyni a vizet, vagy nem égetjük feleslegesen a 

villanyt, kevés odafigyeléssel is sokat segíthetünk a bolygónkon. A szelektív 

hulladék gyűjtés szintén hozzájárul az ökológiai lábnyomunk csökkentésé-

hez. Elsőre nagy fáradságnak tűnik, de ha rávesszük magunkat, egy kis idő 

elteltével teljesen beépül a mindennapokba a szemét külön gyűjtése.   

Összességében elmondhatjuk, hogy akkor tudjuk a fejlődést fenntartha-

tóvá tenni, ha egyéni és társadalmi szinten is csökkentjük az ökológiai láb-

nyomunkat. Érdemes tehát jót tennünk a Földünkkel, hiszen ezzel mi ma-

gunk is jól járunk. 
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MOLNÁR BÁLINT7 

 
A romboló hamis vidámság - Avagy: Boldogabbak lennénk közösségi 

média nélkül? 

Az internet kialakulása az 1960-as évekre vezethető vissza, azaz egész pon-

tosan 1969-re mikor is a(z) USA Hadügyminisztériuma telefonvonalon kí-

sérlet gyanánt létre hozott egy csomagkapcsolt hálózatot ARPAnet néven, 

majd később ehhez oktatási, kutatási intézmények, aztán egyre több ilyen és 

ehhez hasonló hálózat is kapcsolódott. Itt kezdődött minden. Egy hatalmas 

segítség számunkra az internet, azonban tényleg annyira veszélytelen, mint 

amilyen hasznos? Erre a válasz egyértelműen nem! Számos veszély fenyeget 

minket, ha bemerészkedtünk a birodalmába, majd ha beszippantott nincs me-

nekvés! Mivel rengeteg módja van, hogy kihasználjuk, rengeteg csapda is 

létezik számunkra, és IGEN ide sorolnám a közösségi médiát is. Hogy miért? 

Miért lenne fontos okosan használni? Vagy ha a legszélsőségesebbet nézzük: 

Boldogabbak lennénk nélküle? Most kifejtem: 

A közösségi média. Mire használjuk? A hírek olvasására, és a külvilág 

megismerésére, ismerkedésre, és játékra. Nevetésre, nevettetésre, és akár hír-

névszerzésre is. Ez mind szórakoztató. De vajon ez tesz is értünk valamit? 

Tesz azért, hogy többek legyünk holnap? Vagy ha már itt tartunk. Tesz azért, 

hogy legyünk valakik? Nem. De mi valamiért mégis azt érezzük.  

             Mikor töltünk fel videót, vagy egyéb tartalmat közösségi portá-

lokra, majd jönnek a követők, és a kedvelések, azt hisszük, hogy tettünk le 

valamit az asztalra, és elhisszük hogy erre csak mi vagyunk képesek. Pedig 

az az elszomorító, hogy nem. Mindenki, aki belefér abba a kis képernyőbe, 

és amíg az a képernyő szépen ki van töltve csábító vagy ízlésesen rendezett 

tartalommal, addig az egyéb lehet mocskos, koszos, véres, és tisztátlan, sen-

kit sem fog érdekelni. Mert mindenki abban a téglalapban él, és nem érdekli 

őket, hogy mi van azon kívül. Ugyanúgy ahogy az alkotót is csak az érdekli, 

hogy a videón, vagy a képen megfelelő, avagy rendezett legyen a tartalom. 

És ez vonatkozik az életére is sok influenszernek is. Az az egyetlen dolog, 

amihez értenek, az a képernyő, és ez nem ad hozzá semmit a társadalomhoz, 

és a közöshöz sem. És ez baj. Hazudnunk kell magunknak. Azt kell hazud-

nunk, hogy értékesek vagyunk, ami ugyan lehet igaz, mivel mindenkinek 
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megvan valamihez a tehetsége, de ha a média elveszi az időnket, és elhanya-

goljuk a tehetségeinket, nem fejlődhetünk tovább. A jövőnk pedig itt fog ra-

gadni, és mégis azt hittük egész életünkben, hogy hasznos, amit teszünk. 

             Most pedig felmerülhet a kérdés: Na de a hírek fontosak! Ugye? 

Ez a téma már egy fokkal nehezebb, mert a hírek lehetnek fontosak, de 

egy emberi életből mégis fontosabb lenne ezeket a híreket figyelmen kívül 

hagyni. A hír az embernek felesleges. Miért fontos tudnunk arról, hogy lezu-

hant egy repülő vagy,  hogy elsüllyedt egy hajó? Miért fontos tudnunk arról, 

hogy hányan haltak meg egy terrortámadásban, vagy a legéletszerűbbet vesz-

szük: Miért fontos tudni egy átlagembernek a Covid halálozási rátájáról? Hi-

szen csak félelmet gerjeszt, és pánikba ejt. A hír tehát nem más, mint egy 

felesleges impulzus az emberi életben, ami csak idegessé tesz, és rövidül az 

életünk is ezáltal, ráadásul itt is elmondhatjuk, hogy nem leszünk többek ál-

tala, mint tegnap voltunk. Nem fejleszt, csak pusztít. Tehát a kérdés a követ-

kező: Szükségünk van rá? Nincs. A fejlődéshez legalábbis nincs szükség hí-

rekre, vagy hírportálokra. 

                   Azonban még mindig nem esett szó az ismerkedésről. Mivel 

IGEN erre is van lehetőségünk interneten keresztül, és ez is sokunk része 

manapság. De ez vajon megállja a helyét? Születhetnek életre szóló csodála-

tos barátságok a világhálón keresztül? A meglepő válasz az, hogy szerintem 

igen, de kicsit mégsem. Az internetes barátságok sokszor közvetlenebbek le-

hetnek, mint egy életbeli kapcsolat barátokkal, mivel őszintébbek merünk 

lenni egy olyannal szemben, akinek nem látjuk az arcát, mint aki ott áll előt-

tünk. Ez adja azt a titokzatos löketet az internetes barátságoknak, és ez a szép 

bennük. Viszont a hátulütőjük is pontosan ugyanez. Ha sokkal nyíltabbak 

vagyunk valaki előtt, akinek nem látjuk az arcát, soha nem fogjuk megis-

merni, hogy milyen megnyílni őszintén egy igazi ember előtt. Be kell ismer-

nünk tehát sajnos, hogy egy internetes kapcsolat őszintesége csak rombolja 

az emberi mivoltunkat, és ugyanúgy ahogy az eddigiek, ez sem fejleszt egy 

cseppet sem. Mégis valamiért élvezet, mivel ezek nem mások, mint hamis 

élvezetek. Hamis elismerés magad felé, hogy őszinte voltál valaki felé, és 

hamis leszel ezáltal lassan te is. Lassan te is vele vészel, és nem fejlődsz, 

csak leragadsz. 

                 Végül, de nem utolsó sorban pedig szeretnék szót ejteni a kö-

zösségi média felhasználóiról. Mindannyiunkról. Mind - mind mások va-

gyunk, és mindenkinek mások az igényei, és ezt a média nagyon jól tudja. 

Ezért is olyan sokrétű. Vannak, akik játékokról, és azok újdonságairól sze-

retnek olvasni, míg vannak, akik híreket olvasnak a nagyvilágból. Van, aki 

influenszereket néz, és van, aki rajzfilmekkel, sorozatokkal, vagy animékkel 
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üti el a szabadidejét. Van, aki cipőt nézeget, és van, aki vicces képeket. Mind-

nyájunknak megvannak a maga kedvencei, és mindent megtennénk azért, 

hogy tovább élvezhessük a fogyasztásukat, és eszünk ágában sincs foglal-

kozni azokkal a dolgokkal amik ezen kívül esnek, mert a legfontosabb min-

dig az lesz hogy mi jól érezzük magunkat. És ez a baj. Eszünk ágában sincs 

otthagyni ezt a kényelmet, ha már benne élünk és jól érezzük magunkat 

benne. Pedig ha körültekintőek vagyunk legalább egy kicsit, észre fogjuk 

venni, hogy amiben élünk az nem más, mint romboló hamis vidámság. 

              De ha a helyzet ilyen kegyetlen. Vajon meg lehetne tanulni ke-

zelni okosan a közösségi médiát? Szerintem igen. Ugyan nehéz lenne, mivel 

sok önkontrollt venne igénybe, de kitartással és kemény odafigyeléssel ez is 

elérhető lehet. És hogy megérné- e? A köz érdekében mindenképp, és a saját 

szórakozásunk sem bánná, hiszen a tehetségeinkben többnyire jól érezzük 

magunkat, és még fejlődhetünk is általa. Nem kell végre azt hazudnunk ma-

gunknak, hogy vagyunk valakik úgy, hogy meg sem próbálunk valakik lenni, 

hanem végre lehetünk is emberek. Hiszen ha jobb vagy ma, mint tegnap vol-

tál, már lehetsz valaki. Már nem vagy hamis. Végre vagy valaki.  

             És a fő kérdés: Boldogabbak lennénk közösségi média nélkül? A 

válaszom szokatlan, de szerintem ezt nem lehet eldönteni. Hogy miért? Miért 

ne lehetne élhetőbb ez a világ a mi kis social médiánk nélkül? Valószínűleg 

pont azér,t mert erről a világról beszélünk. Egy felgyorsult rohanó összecsa-

pott világban, amiben akármennyire le akarjuk tagadni, rohadtul nem kényel-

mes élni. Csak szimplán megéri reggel 4-kor kelni, hogy vonatra szállj és 

beérj a munkahelyedre, vagy az iskoládba, csak a pénz vagy a kötelesség 

céljából? Nem! Ez rohadt kényelmetlen. Lehet, hogy tagadnád, de sosem 

szeretted ezt a robotolást, és kell az a hely. Kell a social media, vagy a bará-

tok. Kellenek a jó szavak és az elismerések. Kell az ital, a szerelem és a má-

mor. Kell minden, ami csak egy kicsit is belezökkent egy életen túli él-

ménybe. És ha más nem, le se tagadhatjuk, hogy mennyire jó hazaérve be-

kapcsolni a kedvenc sorozatunkat és megnézni az új részt belőle. Vagy 

mennyire érdekes a híreket babrálni, vagy beszélgetni interneten a mamival, 

anyuval, apuval, vagy a barátokkal. Ez mind kikapcsol, és élvezük. És hogy 

ez baj- e? Dehogy baj. Élvezd nép és fogyaszd hát, míg van belőle. Hisz 

„Panem et circenses” azaz „Kenyeret és cirkuszt a népnek” mondta Julius 

Caesar a római császár. És én is ezt mondom. Ha nem vagyunk éhesek és el 

vagyunk foglalva, akkor nincs értelme foglalkozzunk semmivel. És ez is a 

dolgunk. Kivéve, ha többet akarunk. Ha pedig többre vágyunk, igenis képes-

nek kell lennünk kilépni a komfortzónánkból, és tenni érte. A közösségi mé-

dia pedig ilyenkor tényleg nem kell hozzá. 
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Most pedig az utolsó kérdés: Jó ez így? Lehetne jobb? Ha igen. Akkor 

tudunk tenni érte? Szerintem nem. Nem jó ez így, és nem szabadna így 

hagyni, viszont csekély, amit tehetnénk ellene, és úgy tartom, hogy nem ér 

meg annyi figyelmet a közösségi média amekkora figyelmet kapna akkor. 

Inkább az egyetlen, amit tehetünk, hogy észben tartjuk a fontos dolgokat ez-

zel kapcsolatban, és megtanuljuk helyén kezelni a dolgokat. 

Próbáljunk tehát kevesebb energiát fektetni a sok ingerbe, ami érkezik a 

hírekből, és válogassuk meg jól szabadidős tevékenységeinket, ha gondoljuk, 

vagy csak szimplán barátkozzunk többet okosan. Ez mind az élet része, és 

nem szabad elfelejteni néha kicsit okosabban bánni magunkal. Legyünk 

őszinték magunkhoz.  
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NÉMETH LIZA ANNA8 

 

Vajon boldogabbak lennénk közösségi média nélkül? 

 

Az életünk manapság már csak egy tengely körül forog. Az internet egy 

olyan láthatatlan szoba, amibe az emberek a nap 24 órájában bármikor be-

léphetnek és költhetik az idejüket a legkedveltebb oldalaikon. 

A legtöbben ilyenkor például az Instagrammot, Facebook -ot nézik meg 

elsőkörben. Ezek a website-ok a közösségimédia zöme. Bárki, bármikor, bár-

kiről tájékozódhat és egy-két kattintás kell csak az egész művelethez. Cse-

telhetsz, böngészhetsz, betekintést kaphatsz mások életébe egy röpke kép 

erejéig. Épp csak annyit, amit megengednek, de ettől már úgy érezhetjük, 

hogy egy csoport tagjai lehetünk. Ahogy pörgetjük az oldalunkat, nézzük a 

barátaink napját viszont elbizonytalanodunk, hogy mi elég érdekesek, fonto-

sak vagyunk-e a világ számára. Muszáj tudnunk, hogy a közösségi média egy 

elferdített valóság, ahol mindenki a legjobb arcát szeretné mutatni a többiek-

nek. Éppen, mint az életben, csak a képek és videók az örökkévalóságnak 

készülnek. Hiszen tudjuk jól, hogy ami egyszer az interneten megjelenik az 

ott is marad. Így mindenki próbál jobb színben feltűnni mások előtt.  

Az alkalmazások fő célja a kapcsolattartás -kapcsolatteremtés. Tehát 

alapvetően az emberek szociális igényeit akarták vele kielégíteni. Azt a kér-

dést viszont fel kell tennünk, hogy a céljukat ezzel sikerült-e elérniük vagy 

sem. Igazság szerint az elgondolás jó volt, de valamivel nem számoltak a 

készítők... az emberi képmutatással. Egy bejegyzés nagyban manipulálhatja 

a társaink véleményét rólunk, másokról, egy ügyről, amit támogatunk vagy 

esetleg ellenzünk. Az is fontos, hogy ezeket ki rakja ki. Az általunk influen-

szernek nevezett emberek befolyásolhatják a leginkább a véleményünket 

ezeken a platformokon. Ők olyan személyek, akik valamilyen szempont 

alapján kiemelkednek a többiek közül a munkásságukkal, és általában az em-

 
8 Premontrei Rendi Szent-Norbert Gimnázium 



33 

berek követendő példaképként emlegetik őket. Azonban az esetek többségé-

ben valami felszínes dolog miatt választják őket, például tetszik a külsejük, 

az otthonuk, az életük.  

Igazából ezen az oldalak nélkül már nem tudjuk elképzelni az életünket, 

de megjelenésük előtt is megoldható volt az információszerzés. Régen az új-

ságokból olvashattak a különböző sztárok magánéletéről. A kapcsolattartás 

pedig személyesen vagy levelezésben zajlott. Ma ezt a szerepet már teljesen 

az internet vette át. Ez biztosítja a gyors és minél egyszerűbb átadását a hí-

reknek. Valamilyen szinten egyetértek azokkal, akik támogatják a megjele-

nésüket és a további működésüket, viszont én azt tapasztaltam, hogy az em-

berek annak ellenére, hogy a közösségi média összeköti őket másokkal nem 

lettek sokkal szociálisabbak, sőt ellenkezőleg. Bár úgy érezzük, hogy egy 

csoport befogadott minket, hogy a közösség tagjai vagyunk igazából ugyan-

úgy egyedül ülünk az internet szobájában külön-külön. 

Ez már egy visszafordíthatatlan folyamat, de véleményem szerint boldo-

gabb lenne az életünk közösségi média nélkül.   
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POLGÁR PANNA9 

 

Internetes zaklatás? 

 

Biztosan sokakat zaklattak már az interneten. Általában a lányokat érinti ez 

a téma, de előfordul, hogy a fiúk is beleesnek az áldozatok közé. Legyako-

ribb a kisebb gyerekeknél, mert ők még nem tudják kezelni a helyzetet. Va-

lószínűleg nem szólnak róla senkinek, nehogy elítéljek őket. Pedig ha beszél-

nének róla, lehet többüknek megkönnyítené a továbblépést. 

Amikor kirakunk egy képet a közöségi oldalunkra 2-szer meg kell gon-

dolnunk, hogy az a kép minden szempontból előnyös- e. Nem mindenki azt 

fogja meglátni először abban a képben, amit mi. Mindenki egy teljesen más 

szemszögből fogja látni a képünket. Biztosan majdnem mindenkivel előfor-

dult már a hölgyeknél, hogy ráírt egy fiú, aki először aranyos volt aztán egy 

idő után már kezdett túl sokat kérni úgy, hogy nem is ismertük az illetőt. 

Amikor legelőször kérnek tőled olyanokat, amiket nem szeretnél, és azt mon-

dod rá, hogy nem akkor valószínűleg mindennek el fognak hordani. De ez 

nem a te/mi szegénységi bizonyítványunk, hanem azé, aki ilyenekre kér té-

ged/minket. Nem kell mindenkinek megfelelni és nem is lehet, de ezzel nincs 

semmi baj, az életben saját magunknak kell megfelelnünk nem másnak. 

 A kisgyerekek, akik még nincsenek olyan állapotban még lelkileg, mint 

egy tinédzser és nekik jönnek az undorítóbbnál, undorítóbb üzenetek akkor 

az a kép vagy egy szó is úgy összetörheti a szívüket és olyan önbizalomhi-

ányt okoz nekik, amit nagyon nehezen tudnak újra visszahozni. Soha nem 

kellene senkinek sem átélnie azt, hogy valakit zaklatnak az interneten keresz-

tül, de sajnos ezt nem lehet teljesen megakadályozni.  

Nem hiszem, hogy a tinik is igazából lelkileg fel vannak erre készülve. 

Lehet, hogy nagyon érettek kívülről, de belül még mégis csak gyerekek va-

gyunk. Ahogy öregszünk egyre több és több ilyen üzenetet fogunk kapni. És 

ha már elhordtak mindennek, akkor az önbecsülésünk nem biztos, hogy az 

egekben lesz. Sokan inkább nem mutatjuk ki az ilyeneket, nehogy gyengének 

 
9 Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 



35 

tűnjünk. De az igazat megvallva nem is biztos, hogy ettől mindenképpen 

gyengének kellene lennünk. Az, hogy mit látnak kívülről az emberek az ál-

talában csak egy álca. Mert már félünk megmutatni az igazi énünket, hátha 

elítélnek érte. A sok negatív, amit az interneten kapunk/kaphatunk az borzal-

masan sok tud lenni főleg, ha nem vagyunk rá felkészülve. Nem mindegy, 

hogy az interneten hordanak el mindennek vagy a szemünkbe személyesen, 

igazából nem tudom eldönteni melyik a fájdalmasabb, amikor ismerjük az 

illetőt, vagy amikor csak annyit tudunk róla amennyit kirakott a közöségi 

oldalára. Nagyon sokan vannak, akik ha észre is veszik, hogy valami nincsen 

rendben és felajánlják a segítségüket, akkor sem tudnak benne segíteni. 

Olyan embert kell találni, akinek szintén volt része ebben a borzalmas él-

ményben, de már túl van rajta. Ő lesz az, akivel igazából meglehet beszéni a 

dolgot, mert már van benne tapasztalata.  

Sokan vannak, akik saját magukban keresik a hibát még úgy is, hogy tud-

ják, nem bennük van. Nagyon függünk attól, hogy vajon mit mondanak ró-

lunk az emberek. De miért is? Mindig lesz valaki, akinek tökéletesek va-

gyunk és leszünk is. Vannak olyan emberek, akik nem tudják feldolgozni ezt 

a traumát és jobbnak látják,  ha kárt tesznek magukban vagy éppenséggel 

eldobják az életüket. Nem hiszem, hogy ez lenne a helyes megoldás a prob-

léma megoldására. Néha bele kell abba is gondolnunk, hogy ha ezt megtesz-

szük, akkor vajon mennyire ártunk vele a körülöttünk lévőknek. Ha egyedül 

is érzed magad az sem azt jelenti , hogy tényleg egyedül vagy mindig lesz 

melletted valaki, aki hisz benned. Még akkor is, amikor ezt a gondolatot tel-

jesen elveted.  

Véleményem szerint nem lehet igazán megelőzni az internetes zaklatást. 

Beszélni kell róla a gyerekekekel, hogy fel legyenek rá készülve. Nem úgy 

értem, hogy mindenről tudniuk kell, csak annyiról, amennyivel már tudják 

kezelni a helyzetet. De ehhez szükség van támogatásra is. Érezniük kell, 

hogy nincsenek egyedül. 
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SIMON BENEDEK10 

 
Az oktatásügy válsága-Túlterhelt diákok és tanárhiány 

 

Talán azzal kellene kezdeni, hogy egy nagyon összetett és nehéz témával 

találjuk magunkat szembe. Mindig is nagyon fontos volt az oktatás, ugyanis 

az iskolák feladata a jövő nemzedékének a formálása, tanítása, nevelése. 

Az oktatásügy válsága nem ma kezdődött, hanem sokkal korábban, és ta-

lán sokkal inkább a tudás és a gondolkodás el nem ismerését jelenti, mint 

hogy nincs pénz felújítani egy iskolát. Az átlagemberek nagy része úgy tekint 

az iskolára, mint egy szép régi emlék nem, mint a tudás és a műveltség tano-

dájára. Az iskolának annak a helynek kellene lennie, ahol bölcsebbé és nyi-

tottabbá akarják tenni az embereket a tudásra. De sajnálatos módon most egy 

olyan világban élünk, ahol a tudás és a műveltség már nem erény, hanem 

talán néhol zavaró is. 

Iskolába járni a legszebb dolog a gyermekkorunkból, legalábbis sokan így 

gondolják. Mit is jelent ma 2022-ben iskolásnak lenni? Talán sok nehézséget, 

fáradtságot vagy túlterheltséget. Meglehet, hogy mindegyit, de mégis egy 

fantasztikus dolog. Amikor reggel arra gondolok, hogy már megint 7 órám 

lesz, kissé nehéz felkelni, de megéri és ezt a sok reggeli fáradt, de kedves 

mosoly tanúsítja. Nincs jobb, mint vállba veregetni egymást egy kemény nap 

előtt. Bizony néha csak az osztálytársak adnak erőt a folytatáshoz, hogy ki-

bírjuk még a hátralévő órákat.  

Ha már elkezdtem a leterheltségről beszélni, akkor kicsit kifejteném. Na-

gyon sokszor halljuk egymástól, hogy már megint hét óra vár ránk. Alapve-

tően nem a mennyiséggel van baj, hanem azzal, ahogy eltöltjük azt a hét órát. 

Az alapvető probléma, szerintem a tanmenet. Egy olyan tanmenetet követve 

kell tanulnunk-és a tanárainknak tanítani-amely figyelmen kívül hagyja a ra-

cionalitást. Az, hogy nem mérik fel, hogy valóban mennyi időt igényel az 

adott tananyagrész, az, hogy nem minden diák tud egy tempóban tanulni. 

Sajnos, még sorolhatnánk. A nyelvórák alapvetően kevésnek bizonyulnak, 

 
10 Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa, 9. A osztály. 
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legalábbis ezt bizonyítja az is, hogy nincs elég nyelvet beszélő ember, és még 

mindig 100.000 beragadt, diploma van országszerte az egyetemeken a nyelv-

vizsga hiánya miatt. Többek között kevés a matematika is. Most akkor néz-

zük azt, amiből viszont sok van. Sok a természettudományos tantárgy, ezzel 

leterhelve a diákokat, akiknek nagy részük úgysem fogja hasznosítani a sok 

munkával belénk vert lexikális tudást. Továbbá igen nagy probléma az, hogy 

a legtöbb nebuló nem szereti a fizikát, kémiát. Ennek talán az az oka, hogy 

(kizárólag) a száraz tényeket kell megtanulni. Kevés a kísérlet, kevés az él-

ményszerű és logikus magyarázat. Jómagamnak pedig kémiából egy táblázat 

szószerinti bemagolása volt egyszer a feladat. Nos, ez az amiért a gyerekek 

többsége a háta közepére se kívánja a tudományt. Ezen sürgősen változtatni 

kell, mivel nem lesz egy idő után, aki orvosi vagy mérnöki pályára akarna 

menni, és azt mondanom se kell, hogy ez mekkora probléma lenne.  

Nézzük a tanárok helyzetét. Sajnos sokszor szembesülünk, azzal, hogy 

nem tehet mást a pedagógus, mint ami a tanmenetben szerepel. Bevallják ők 

maguk is, hogy sokszor téves vagy hibás az a gondolatmenet, amit a könyv-

ben látunk. Félresikerült tankönyvekről beszélnek, jó néhányszor hibás a 

konkrét feladat, amit a könyvekben találunk. Ezek után ne csodálkozzunk, 

hogy nem értjük vagy nem látjuk át az adott témakört.  

A tanárhiány, pedig szintén nem segít az iskolákon. Sokan kényszerülnek 

másodállás vagy korrepetálás vállalására. Ezek mellett, a társadalmi megbe-

csültségük sem igen magas. 20-25 évvel ezelőtt, aki tanár volt arra felnéztek, 

az „Tanárnő/Tanár Úr” volt. 

Bizony, a mai világ egyik mozgatórugója a pénz. Erről is írni kell. A 

kezdő tanárok bére 160.000Ft környékén mozog. Ez igencsak kevés a meg-

élhetéshez, nem hogy a kényelmes élethez. Ma az nem tud kezdőtanár lenni, 

aki mögött nincs szülő vagy házastárs. Igazán amiatt szomorú ez az egész, 

mivel nemcsak a bérük kevés, de a felelősségük igazán sok.  

Most, hogy túlvagyunk a tanársztrájkon, erről is érdemes pár szót írni. 

Ezzel a sztrájkkal, nem csak magukért, sokkal inkább a diákokért, a jövőért 

tüntettek. Megpróbálták felhívni az ország figyelmét arra, hogy milyen fon-

tos és nehéz kérdés a tanárhiány. Szerencsére, az értelmes emberek nem cse-

lekedettel, de legalább szóval kiálltak a bátor tanárok mellett. 
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Talán azzal kéne zárni ezt a témát, hogy hálás vagyok az összes tanárnak, 

aki engem tanít. Köszönöm, hogy kiálltak az igazságért, és a becsületért. 
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TOMPA ZSÓFIA 11 

 

Apa férfi, az anya nő? 

 

A 21. században már nem kéne egyáltalán beszélni a rasszizmusról és a 

homofóbiáról, azonban sajnálatos módon mégis muszáj. 

16 évesen már kezdem bontogatni a szárnyaimat, így egyre több minden 

kelti fel a figyelmem. Ezek az új dolgok közül az egyik legérdekesebb az 

LMBTQ kérdéskör. Távol áll tőlem valaki másságának elítélése, mégis 

meglepődve tapasztalom, hogy egy ilyen fejlett században, mint a miénk, 

mennyien ragadnak le ennél a perspektívánál. Épp az ilyen gondolkodású 

személyek állítják, hogy mennyivel jobb volt minden régen, amikor még 

mindenki „normális” volt. Teljesen mindegy, hogy egy középkorú férfi vagy 

egy tinédzser lány szájából hangzik el ez a mondat, mindkét esetben téves. 

Az 1900-as években is voltak homoszexuálisak, illetve leszbikusok, mint a 

mi századunkban. Sőt. A középkorban és az ókorban is voltak és hogy be is 

bizonyítsam igazam csak meg kell említenem Leszbosz szigetét. Azonban 

pontosan amiatt nem merték beteljesíteni vágyaikat, mert ezek az eszmények 

úgy éreztették velük, hogy másságuk egy hiba. Egy hiba, amit ki kell javítani, 

egy hiba, aminek semmiképp nem szabad megtörténnie. Az én 

generációmnak is vannak hibái, mégis minden porcikámmal büszke vagyok 

arra, hogy őket nevezem a kortársaimnak. Egy fiú is bátran mer 

szempillaspirált, körömlakkot és még mi egyebet hordani, mert nem fél 

mások véleményétől. Sokáig tartott mire megtanultam, hogy úgyse fog 

mindenkinek tetszeni a véleményem és soha nem leszek képes mindenkinek 

a kedvére tenni, de rájöttem, hogy pont ez a jó. Annyira hangsúlyozzák 

nekünk, hogy mennyire fontos az egyéniség, de ehhez az ember egyéni 

véleménye is hozzátartozik. Fiú létedre fiút szeretsz vagy lány létedre lányt? 

Tedd azt! Esetleg mindkettőt? Azzal sincs semmi baj! Vagy a másik nem 

testébe vágysz? Ne félj önmagad lenni! Ne érdekeljen mások lenéző 

pillantásai, mert nem ez fogja meghatározni a személyiségedet.  

 
11 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 
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De, ha már a vélemény kimondása fontos, akkor miért egy negatív jelző 

a homofób? Hiszen tulajdonképpen ők is a saját nézőpontjukat mondják el. 

Azt is mondták már nekem, hogy tulajdonképpen úgy állítjuk be a 

homofóbiát, mint egy szitokszót, míg mi ugyanúgy elítéljük őket. Hiszen az 

is egy egyéni vélemény, hogy ha „nem normálisnak” találják 2 fiú vagy 2 

lány párosát. Azonban néhány ember fel sem fogja mekkora különbség van 

egy homofób és egy véleményt alkotó ember között. A homofóbia szótári 

megnevezése úgy hangzik, hogy „A homoszexuális emberek hátrányos 

megkülönböztetése”. Nem mindegy, hogy idegenkedünk a 

homoszexualitástól vagy máshogy kezeljük azt. Nincs azzal semmi baj, ha 

nem értesz egyet a meleg emberek életstílusával, hisz ez is egy vélemény. Az 

viszont már baj, ha valaki nem akarja elfogadni a másik embertársunk 

életmódját. Az az ő élete. Miért akar beleszólni? Miért akarja ő irányítani? 

Miért kerüli ki az utcán, hogy még véletlenül se érjen össze egy hajszáluk 

se? Annyi meg annyi kérdés van ezzel kapcsolatban, de csak megrántjuk a 

vállunk és letudjuk egy „Nem tudom.” -mal. Tulajdonképpen tényleg nem 

tudjuk. Tényleg nem tudunk választ adni ezekre a kérdésekre, hiszen nem 

vagyunk gondolatolvasók. Őszintén? Szerintem még maga egy homofób 

ember sem tudja megadni a dolgok miértjét. És ez a probléma. Fentebb 

említettem, hogy a századunkban mennyien mernek már önmaguk lenni. De 

nem mindenki. Mert félnek. Félnek az ítélkező pillantásoktól, mert „rossz 

döntést” hoztak. Ez csak egy korszak, majd kinövi. Nem gondolja komolyan. 

Ilyen és ehhez hasonló mondatok óriási kárt tudnak okozni nem csak egy 

gyerek, de még egy felnőtt mentális egészségében is. Azt hiszik, hogy csak 

nagy szavakkal dobálózok, de nem. Hihetetlen, hogy manapság egy-egy 

bántó szó nagyobb sebet tud ejteni, mint maga egy fizikai sérülés.  

Nem rég tanultam biológiából, hogy a nemi orientáció tulajdonképpen 

egy biológiai folyamat. A pontos megnevezése bevésődés. Egy korai 

életszakaszhoz kötött és hosszú ideig vagy egy egész életen át megmarad. 

Ahogy a tanárom fogalmazott, olyan, mint az anya gyermek kapcsolat. 

Önkétlenül alakul ki, mégis egész életükön át végig kísér minket. Azonban 

választás kérdése, hogy engedjük ezt kibontakozni vagy elfojtjuk mélyen 

magunkban.  

Aztán ott van a coming out, ami ugye annyit tesz, hogy felvállaljuk 
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önmagunkat. Először saját magunkkal kell megvívnunk a belső harcot, hogy 

egyáltalán mit is érzünk. Hogy vajon miért tetszhet a gimis lánynak az egyik 

barátnője? Aztán amikor végül megnyerte ezt a csatát, akkor jön a következő 

nagy lépés. A szembesítés. Szembesíteni a családtagjainkat és barátainkat az 

érzéseinkkel nagyon nehéz. Várni a reakciójukra, félni a véleményüktől elég 

idegőrlő lehet. És ennek is két kimenetele lehet. Pozitív, illetve negatív. A 

pozitív visszajelzés a legjobb dolog, ami történhet, így ilyenkor már nincs is 

mi miatt aggódnunk. Azonban a negatív visszajelzés már más tészta. Komoly 

gondokat tud szülni a nézeteltérések mindenki számára. Ismét 

visszakanyarodtunk oda, hogy a szavak súlya. Megbántjuk a szeretteinket 

olyan szavakkal, amiket néha komolyan is gondolunk, de néha nem. És 

ilyenkor születnek olyan fogadalmak, hogy majd nagykorukban ők mindent 

másképp csinálnak. 

És itt jön képbe az idősebb generáció számára nehéz kérdéskör. A 

családalapítás. Amikor megtaláljuk életünk szerelmét és tudjuk, hogy vele 

akarjuk leélni életünk hátralévő részét, elkezdünk tervezgetni. A 

gyerekvállalásnak több lehetősége is adott az LMBTQ pároknak például az 

adoptálás. Az örökbefogadás alapjáraton is egy nehéz procedúra hát még a 

mostani törvények alapján. Két egynemű nem házasodhat össze, mert tiltja a 

törvény, így, ha örökbe fogadásra szánják el magukat, akkor csak az 

egyikőjük jelentkezhet, ami azt jelenti, hogy egyedülálló szülőnek számít, 

ezzel a lista legaljára kerülve. Rengeteg véleményt hallottam erről és órákig 

tudok belefeledkezve beszélgetni bárkivel, hiszen teljesen igazságtalannak 

találom ezt a bánásmódot. Teljesen ellehetetlenítették a szivárványcsaládok 

létezését, pedig egy gyerek ugyanúgy lehet boldog két apukával vagy két 

anyukával, mint egy apukával és egy anyukával. Miért beszélünk normális 

és nem normális családokról? Ezt akarjuk tanítani majd a mi gyerekeinknek? 

Az a baj, hogy a szülők viselkedése és aspektusai befolyásolják a gyerekeik 

hozzáállásait is. Ha a szülő megvető pillantással méregeti a szivárvány 

családot, akkor a gyerek, mivel bálványozza a szüleit, így ugyanezt fogja 

tenni. Én nem vagyok szülő, így nem tudom felmérni, hogy mekkora 

felelősséggel járhat egy gyerek, de voltam táborokban felvigyázó, így 

pontosan tudom, hogy egy óvodás/kisiskolás gyermek mennyire fel tud nézni 

a nála idősebbre. Így én is hozzá tudok tenni a következő generáció 
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elfogadóképességéhez. Mert az anya nem csak nő lehet és az apa nem csak 

férfi! Annyi ember családalapítási terveit korlátozták, ezzel megakadályozva 

az ő és a szerető családra váró kisgyerekek boldogságát. És ez az, ami a 

legigazságtalanabb. Hogy saját nézetek miatt annyi ember életét tették 

nehézzé, korlátozottá. Az ő saját attitűdük miatt nem engedélyezik a meleg 

pároknak a házasságkötést. Tulajdonképpen számukra idegen emberek 

megtiltották neki, hogy elvegye azt, akit a világon a legjobban szeret. És 

bármilyen szempontból is nézem ez igaz. Ha majd mondjuk az én gyerekem 

szeretne a saját nemével összeházasodni, akkor el kell mennie egy másik 

országba, hogy ezt megtehesse? Hogy magára ölthesse a fehér ruhát vagy a 

fekete öltönyt?  

Összefoglalva az egészet a másság nem feltétlenül rossz. Másságnak 

nevezzük azt, ami számunkra nem megszokott, de azt nem bírjuk belátni, 

hogy néha a megszokott már unalmas. Én nem akarom senkire ráerőltetni a 

véleményemet és ez soha nem is állt szándékomban, de akkor más se próbálja 

meg a saját véleményét ráerőltetni mindenki másra. Ahogy már említettem, 

nem baj az, ha nem értünk egyet. Ez jelenti az egyéniséget. De azt is tanuljuk 

meg elfogadni, ha másnak a nézetei nem egyeznek meg a miénkkel. Ne félj 

elmondani a véleményed! Sőt. Mond el e véleményed! Légy önmagad! 

Szeresd azt, akit akarsz! Mert a világunk csakis így válhat egy jobb hellyé. 

Én pedig mindent meg szeretnék és meg is teszek azért, hogy majd az én 

gyerekemnek a jövőben ne legyen ilyenekkel problémája. Ne féljen majd 

elmondani az igazat magáról és ha úgy adja az élet ne kelljen félnie a 

lenézéstől és a sugdolózástól. Bízom abban, hogy majd egyszer mindenki 

befogja látni, hogy a másság nem rossz és képesek lesznek elfogadóak lenni 

a szivárvány párokkal és családokkal szemben. Mert az apa nem csak férfi 

és az anya nem csak nő. 

 


