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Beköszöntő

안녕하세요!

Köszöntünk mindenkit, ez itt a ProT2ézis negyedik száma. Szalad ám az idő! Most kezdtük el 
az egészet, és lám, az első évfolyam utolsó darabját tartjátok kezetekben. Hasznos és kelle-

mes volt az elmúlt időszak, reméljük sikerül majd fenntartanunk a minőséget, illetve az olvasók 
érdeklődését is a továbbiakban. Meg is ragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem az eddigi 
segítséget a cikkíróknak, a fotók készítőinek, a tördelőnek, az alapítványnak, és mindenkinek, aki 
a szívén hordozza a magazin sorsát. Számítunk rátok a jövőben is!

Ízelítő a májusi számból. A legutóbbiban megjelent oroszországi beszámoló szöget ütött a fe-
jembe. Mostantól egy új rovattal bővülünk, ami a huzamosabb ideig külföldön tanuló, dolgozó, 
önkénteskedő kollégáinkról és élményeikről fog szólni. Ez lesz A messziről jött ember. Mivel 
elég sok jövendőbeli tanár és tanító lakik a koleszban, felvettem a kapcsolatot egy intézménnyel, 
ahol korábban ösztöndíjas/önkéntes voltam. Ez a RPI, azaz a Református Pedagógiai Intézet. A 
rövid beszámolóban megismerhetitek, hogy mi a feladata az RPI-nek, milyen munkát végeznek 
ott, hogy jönnek a képbe a pedagógusok, a pedagógia. Pünkösd közeledtével említésre méltó a 
Gyertyaláng rovat kapcsolódó írása. A szerzője egy fiatal lelkész, akit a középiskolából ismerek. 
Érdemes elolvasni.

Egyébként újfent bebizonyosodott, hogy a nagybetűs Életnél nincs vicces dolog a földkerek-
ségen. Újságunk neve ProT2ézis, ugyebár. Nos, az ösztöndíj első napjaiban történt balesetnek 
köszönhetően, így visszatekintve kifejezetten találónak tűnik ez névadás. Jó döntés volt ez a cím. 
Úgy is mondhatnám, hogy beletörött a fogam az első napokba, ami miatt akár egy protézis is 
szükségessé válhat. Van humorérzéke annak, aki mozgatja a szálakat, az biztos.

Itt egyébként minden rendben. Remélem a helyzet nem különb a Svábhegyen sem. Ebben a 
szezonban már aligha találkozunk, de ősszel várunk vissza mindenkit szeretettel! Jó olvasgatást!
Közelről és távolról is, a Család nevében:

Pénzes Martin
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AlmA mAter

Testnevelési Egyetem

Nem is tudom, hogyan kezdjem. Erede-
ti nevén Magyar Királyi Testnevelési 

Főiskola (1925-1945), Magyar Testnevelési 
Főiskola (1945-1989), Magyar Testnevelé-
si Egyetem (1989-1999), Semmelweis 
Egyetem Testnevelési és Sporttu-
dományi Kara (2000-2014), 
Testnevelési Egyetem. Láthat-
játok mennyi neve is volt, 
mennyi név alatt futott és 
romlott le a színvonala 
az intézménynek. A TF 
magáról azt állítja, hogy 
az ország, sőt a világ egy 
legjobb sportoktatási intéz-
ménye, és sajnos ez nem vicc, 
az egyik tanárom ezt szó szerint 
így mondta. Ezzel vitába is szállnék 
most rögtön. Ahogy írtam, sajnos az ok-
tatás már nem a régi. 

Az egyetem tavaly harcolta ki függetlensé-
gét, így ma már önállóan működik, annak el-
lenére, hogy csak egy tudományággal foglalko-
zik. Az egyetemen sok mindent lehet tanulni. 
Az ember választhatja a humánkineziológiát, 
rekreációszervezés – egészségfejlesztést, sport-
szervező illetve testnevelő- edző képzéseket. 
Ezek mellett természetesen, lehetőség nyílik 
a sokféle edzői képzés elvégzésére is.  Azon-

ban ezek közül a szakok közül sajnos csak két 
képzés az, amivel ma Magyarországon lehet 
munkát találni. Természetesen nálunk is lehet 
mesterképzésekre jelentkezni. Én így kerül-

tem a TF-re. A mesterképzések ebben az 
intézményben nem működnek jól. 

A tanároknak fogalmuk sincs, 
hogy valójában mit is kellene 

oktatniuk. A követelmény-
rendszert azonban nagyon 
magasra teszik, hiszen az 
egyetem jó híre nem csor-
bulhat. 

Sajnos nem sok kellemes 
emlékem fűződik az egye-

temhez. Egyet azonban, soha 
nem fogok elfelejteni. A másod-

évem alatt, amikor már tanítási gya-
korlatra jártunk, a szervező tanárunk beült 

az egyik órámra, amit az egyetem gyakorló 
iskolája gimnazista tanulóinak tartottam. Az 
óra után olyan dicséretet kaptam, amilyet az 
előtt egyszer sem a TE-n. Ez annyira megha-
tott, hogy majdnem sírva fakadtam, mégpedig 
azért, mert tudni kell, hogy a TF-es tanárok 
nem dicsérnek, sőt úgy megaláznak, hogy az 
egyetem végére az önbecsülésednek maradvá-
nyai sem lesznek. Így hihetetlenül meghatott, 
hogy egy számomra fontos tanár megdicsért. 
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Volt és jelenlegi TE hallgatók a koliból:
Bartha Kristóf
Fekete Dávid

Kovács Gyöngy
Magyar Zoltán

Matics Zsolt 
(Michelisz Norbi és Kiss Pál Tamás edzője és 

terapeutája! - PM)
Oros Áron

Ország Alma
Pándy-Szekeres Dániel

Vágó János

Sőt ennek a dicséretnek köszönhetem azt, 
hogy ma abban az iskolában taníthatok, ami 
jelenleg is a munkahelyem.

Minden egyetem tanulmányi osztálya feke-
te lyuk. Azt hiszem nem is kell ennek részle-
teznem az okát, hiszen mindenki tapasztalta 
már a saját intézményén belül. Ahogyan a 
bemutatkozásomban már leírtam, én Nyíregy-
házán végeztem el a Bsc képzést. Azt hittem 
annál rosszabb To-val, nem fogok találkozni, 
de természetesen ezt is sikerült felülmúlnia a 
TE-nek. Az hagyján, hogy elintézni igazából 
semmit nem tudtak, hogy fogalmuk sem volt 
arról, amiket kérdeztem, de még azt sem tud-
ták megmondani, hogy ki az az illetékes sze-
mély, aki útba tudna igazítani. Természetesen 
még ezt is tudták fokozni. Kedvencem az volt, 
hogy évente kellett (jobb esetben) a nyelvvizs-
ga dokumentumainkat fénymásolat formájá-
ban leadni, és még ennek ellenére is, sikeresen 
rosszul írták be az adatainkat a rendszerbe. 
Ezek után már meg sem lepődtem, hogy hiába 
teljesítettem az épp aktuálisan befizetendő dol-
gokat, rendszerint kaptam, az újabb és újabb 
felszólításokat, hogy fizessek.

Készítette: Kovács Gyöngy

Nagyon vártam már hogy eljöjjön ez a pil-
lanat, amikor már semmi közöm nem lesz az 
egyetemhez. Az életem elmúlt két és fél évét 
mérgezte meg pesszimizmussal, és majdnem 
hogy depresszióval. Sajnálom, hogy ennél job-
bat nem tudok írni a volt egyetememről. Na-
gyon remélem, hogy akik szintén a TF falain 
belül tanulnak, azok jobb véleménnyel vannak 
a világ LEGJOBB Testnevelési Egyeteméről.
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PAtriótA

Esztergom és környéke

Esztergom mai területe már az őskor óta la-
kott. Az ókorban letelepedtek itt kelták, majd 
rómaiak is; utóbbiak Solvának nevezték, Pan-
nonia provincia határ menti városa volt. Ezt 
követően, a régészeti leletek szerint hunok, 
germánok, avarok és frankok is éltek ezen a 
helyen. A honfoglalás után 960-ban a későb-
bi fejedelem, Géza is Esztergomban telepedett 
le, fia, Vajk (Szent István király) is itt született. 
Az első esztergomi templomot Géza építtette 
Szent István vértanú tiszteletére a Várhegyen. 
I. István palotát és bazilikát emeltetett, utóbbit 
Szent Adalbert tiszteletére, majd koronázására 
is Esztergomban került sor. Az esztergomi vár 
egészen a tatárjárásig (1241) szolgált az ural-
kodók székhelyéül. 

Esztergom újjáépülését követően egészen az 
1541-es török hódításig jelentékeny, sokat lá-
togatott város volt. A törökök elleni harcban, 

a Víziváros falánál szerzett halálos sérülést ne-
ves költőnk, Balassi Bálint; emlékét szobor és 
múzeum is őrzi a bazilikától nem messze. Esz-
tergomban is épültek dzsámik, mecsetek, mi-
naretek és fürdők, ezek közül néhány még ma 
is megtekinthető. Az épületek, maradványok 
mellett a magyar köztudatban sok kifejezés, 
hiedelem és történet is fennmaradt, de azokat 
utánjárás nélkül általában nem tudjuk, hogy 
mit őrzött meg a török kultúra közös százöt-
ven évünkből. Az esztergomi várról nemcsak 
dal íródott török nyelven (Estergon Kalesi), a 
fővárosban, Ankarában a vár másolata is elké-
szült nemrégiben. 

Esztergom történetében a hitélet fontos sze-
repet játszott, ma is több felekezet van jelen a 
városban. A számos általános és középiskola 
közül többnek egyházi fenntartója van, ilyen 
az Árpád-házi Szent Erzsébet Iskola, a Temes-
vári Pelbárt Ferences Gimnázium és a Kolping 
Katolikus Szakképző Iskola. 

Számos érdekesség várja a városba látoga-
tókat az év minden napján. A Nagyboldogasz-
szony és Szent Adalbert prímási főszékesegy-
ház névre hallgató bazilika mindenki számára 
ismert úti cél, klasszikus stílusával méltóságtel-
jes látványt mutat a Szent-István téren és nya-
ranta megsokszorozza az ide látogató turisták 
számát. A bazilika ad otthont az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Általános Iskola, Óvoda és 
Gimnázium évközi eseményei, többek között 
az évnyitó és évzáró ünnepségek és a Szent Er-
zsébet napnak; továbbá gyakoriak itt az eskü-

Esztergom a Közép-Dunántúlon, Komárom-Esztergom megyében helyezkedik el, az Esztergo-
mi Járás székhelye. 28102 fős lakosságával a megye második legnagyobb városa, Tatabánya 

után. Északnyugatról a Duna határolja, mely ezen a szakaszon egybeesik a magyar-szlovák határ-
ral így a partról gyönyörű kilátás nyílik a szomszédos Párkányra; a várostól délre Dorogot talál-
juk, csaknem összenőve Esztergommal; kelet felé pedig a Pilis hegység lábáig húzódnak a város 
beépítetlen részei. Jelentősebb városrészei: Királyi város, Kertváros, Szentgyörgymező, Víziváros, 
Prímás-sziget és Pilisszentlélek. Az utóbbi település csupán 1985 óta Esztergom része. 

Esztergomi panoráma
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Készítették:

Esztergomi, és Esztergom környéki 
kolisok:

Balogh Brúnó
Érdy Nándor

Kovács Orsolya

Malinkó Dávid
Naszvadi Klaudia

Romány Réka

Szenczi Renáta

Balogh Brúnó Érdy Nándor
Romány Réka

vők, keresztelők és papszentelések is. A Szent 
Anna Plébánia, avagy Kerektemplom és a Kál-
vária-kápolna is kedvelt uticélok. A Becket Ta-
más, canterburyi érsekről elnevezett Szentta-
más városrész nem csak a turisták, de a fiatalok 
számára is csábító hely, gyakran szolgál a város 
éjszakai életének helyszíneként. Itt található 
Esztergom egyik kiemelkedő nevezetessége, a 
napóra is. A város több költőnknek és írónk-
nak volt otthona, Balassi Bálint mellett Babits 
Mihály tiszteletére is több emlék készült, mint 
pl. a bazilika melletti szobor, vagy a Babits-ház 
és Babits Múzeum. A város ad otthont hazánk 
egy híres leánynevelő intézetének (Emmi Esz-
tergomi Gyermekotthon), valamint az enyhén 
értelmi akadályozott diákok számára létreho-
zott speciális szakiskolának, a Montágh Imre 
EGYMI iskolának is.

Sok rendezvény közül válogathatunk. A 
városban minden évben megrendezik a Bor-
híd Fesztivált, a Lampionos Felvonulást, és a 
Fesztiválsziget Esztergomot is. Itt többek kö-
zött borkóstoló, pálinkakóstoló vár ránk, és 
rengeteg (hagyományos és házi) ételt is meg-
kóstolhatunk, valamint számos koncertre el-
látogathatunk – sok közülük ingyenes. Szent 
István napján a programok között lovagi be-
mutatókat, és ökörsütést talál a nagyérdemű. A 
legnagyobb vásárral egybekötött rendezvény 
a pünkösdi, ahol számos érdekesség közül vá-
laszthatnak az ide látogatók.

Esztergom környékén számos más program, 
látványosság és lehetőség várja a kirándulni 
vágyókat, például Dobogókő, a Visegrádi-
hegység legmagasabb pontja, vagy a Piliscsé-
vi Játékpark ahol sok szeretettel és változatos 
programokkal várják az óvodás és kisiskolás 
csoportokat, a kikapcsolódni vágyó csalá-
dokat. Szintén Piliscséven, a Havasigyopár-
farmon terápiás lovaglásra, (különösképpen 
Down-szindrómás gyerekek számára) nyílik 
lehetőség.

A Pilis-hegység rendkívül jó hely, ha valaki 
kirándulni vágyik, ugyanis keresztülhúzódik 
rajta az Országos Kéktúra útvonala. A Pilis-
ben található népszerű üdülőfalú, Klastrom-
puszta is említésre méltó. Nevezetessége az 
1250-ben, az esztergomi Özséb kanonok ál-
tal alapított pálos kolostor maradványai. Az 
Ariadne-barlangrendszer részei, a Leány- és 
Legény-barlangok a Klastrom felett található 
Csévi-szirtek oldalából nyílnak, mintegy 250 
méter magasról nyílik bejáratuk. Innen külön-
böző edénytörmelékek és neolit-kori marad-
ványok kerültek elő. A két barlang fokozottan 
védett.

Estergom Kalesi
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GyertyAlánG

Pünkösd

Nos, térjünk rögtön a lényegre, kevés a karakter! Van egy ünnep, ami arról szól, hogy végre 
egyszer Istentől ne valamit várjunk, valami ajándékot, áldást, segítséget, kiskutyát - hanem 

Valakit, őt magát, amint a Szentlélekben nekünk adja. A pünkösd főszereplője a Szentlélek, abból 
pedig ebben a világban elég kevés van.

Sajnos az ember sokféle törekvése, keresz-
tyén élete Szent Lélek nélkül olyan, mint 

egy vitorlás hajó a szélcsendben: ki van feszítve 
a vitorla, megvan a kormány, csak éppen az erő 
hiányzik, ami vinné. Lehet lökdösni lapáttal is, 
de az nagyon fárasztó, kellemetlen, pláne hosz-
szú távon, nem használható. Ki akar ma olyan 
izzadságszagú keresztyéneket látni, akikből 
pont a lelkesedés, és az erő hiányzik? Azt a 
tizenkét embert is, akik Jézussal töltöttek há-
rom esztendőt, és ilyen-olyan hol engedelmes, 
hol kissé ostoba tanítványai voltak, nos őket 
is a Szentlélek tette apostolokká. Írástudatlan 
halászokból apostolt csinál! Azt a háromezer 
embert is, akik az első pünkösdkor megtértek, 
szintén a Szentlélek tette gyülekezetté. Hadd 
írjam így: formálta őket közönségből – közös-
séggé.

Szükségünk van a pünkösdre, mert a 
Szentlélek fontosságára emlékeztet. Tudjá-
tok, azt gondolom, hogy az egyháznak a XXI. 
században nem sok pénzre, patinás, jól kivite-
lezett épületekre, kitűnő szervezetekre van el-
sősorban szüksége, hanem a Szentlélekre. Nél-
küle ugyanis hiába van pénz meg törvény meg 
épület, az csak olyan, mint a vitorlás csónak a 
szélcsendben.

Manapság nagyon érzékelhető a keresztyén 
emberek életében egy „elgyávulási” folyamat. 
Meghúzódunk. Azt gondoljuk, nem vagyunk 
eléggé divatosak, trendik. Maximum a leér-
tékelt áruk polcain vagy a végkiárusításokon 
vagyunk megtalálhatók. Valaki nemrég meg-
kérdezte tőlem, hogy mi számomra a legszem-
betűnőbb különbség a „világ” és a keresztyén 
emberek között, mire én kapásból rávágtam: 

„Az, hogy mi kevesebben vagyunk!” Amint ki-
mondtam szembesültem szánalmas kisebbségi 
komplexusommal. Mintha egy vesztett ügynek 
az utolsó mohikánjai lennénk. A Szentlélek 
egyik legfontosabb ismérve, hogy bátorrá tesz. 
A természetétől fogva Péter egy gyáva kukac 
volt - mindnyájan azok vagyunk, mégis több 
ezer ember elé kiáll, és bizonyságot tesz Jézus 
Krisztusról. Rettenetesen sok félelem üli meg 
az emberek lelkét, és minden ilyen félelem, tu-
lajdonképpen a Szentlélek hiánya belül. Pedig 
nekünk tudnunk kellene, hogy Jézus marad a 
győztes a porondon, és nem veszett ügyet szol-
gálunk az utolsókat nyögdécselő egyház bábja-
iként, hanem a halál felett diadalt aratott Isten 
katonái vagyunk. Tudjátok, az a vicces, hogy 
ebben egy kis túlzás sincs! Aki, tudja, hogy ki-
nek a kezében van, és kicsoda használja őt, an-
nak nem kell félnie, azt az embert a Szentlélek 
bátorrá teszi emberekkel, betegséggel, kétséges 
jövőjével, szélmalom harcaival, ördögi köreivel 
és még a halállal szemben is.  
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Figyeljétek csak! A pünkösdi történetben az 
analfabéta Péter „lenyom” egy olyan prédikáci-
ót, hogy még a papi réteg is elcsodálkozik rajta. 
Mintha pünkösdkor szó szerint beteljesedne 
Jézus ígérete: “Amikor azonban átadnak ti-
teket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen 
vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek 
abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert 
nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyá-
tok Lelke szól általatok.”(Máté 10:19-20) 
Azért ámultak el, amikor hallották Péter bátor 
szavait, mert megértették, hogy közönséges 
emberek maguktól nem tudnak így beszélni. 
A világ egyik legnagyobb igehirdetője C. H. 
Spurgeon, soha életében nem tanult teológi-
át. A prédikációi ébredést indítottak el a múlt 
században, de minden kétséget kizárólag ma is 
megállják a helyüket. A „Szentlélek” teológu-
sának hívták, mert a Lélek tanította őt valami 
olyanra, amit nem lehet megtanulni, amire 
nem születni, hanem újjászületni kell. 

Milyen sokszor tanácstalan vagyok, hogyan 
mondjam meg azt, amit mondani kellene, ho-
gyan értessem meg magam az emberekkel. 
Félve megyek be egy kórházi szobába vagy egy 
haldokló emberhez, ezer gondolat kavarog a 
fejemben, hogy hogyan fogom elmondani a 
rossz hírt, vagy éppen a jót. Hogyan fogok 400 
- 500 ember elé kiállni, vagy vizsgázni a ret-
tegett görög professzoromnál? Hogyan fogok 
úgy beszélni, írni (!), hogy azt meg is értsék, és 
még foganatja is legyen? Azután eszembe jut a 

pünkösdi történet, Péter és a többi analfabéta 
tanítvány és valahogy „megfújja a szél a vitor-
lám.” 

Most azt kérdezitek: De hát hol van ez a 
Szentlélek? Hol foghatjuk be ezeket a jó kis 
szeleket a „vitorlánkba”? Hogy hol van? Az 
első pünkösd óta itt van, csak nem vesszük 
észre kellőképpen. “Nem tudjátok, hogy ti 
Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke 
bennetek lakik?” (1Kor 3:16.) mondja Pál. 
Mintha azt mondaná: Hát gyerekek tudjátok 
meg, vegyétek észre, hogy valahányszor Isten 
egyáltalán az eszetekbe jut, az a Szentlélek 
munkája bennetek! Valahányszor megéreztek 
valami többet egy igehirdetésben, mint fekete 
ruhás papok bölcselkedő vagy „tökunalmas” 
beszédeit, az a Szentlélek által történik. Ha az 
imádságban azt érzed, nem az éterbe dobálod, 
fecseged a szavakat, hanem megtapasztalt va-
lóságos kapcsolatban vagy Istennel, akkor az 
is a Lélek munkája. Hol nagy szélviharként fog 
el, hol pedig csendes szellőként simítja az ar-
cod. Pünkösd ünnepe nem pusztán egy újabb 
szuper hosszúhétvége, hanem megtapasztalá-
sa annak, hogy Valaki most nem kívülről szól 
hozzánk, hanem belülről kezd hatni. 

Jó vitorlázás mindenkinek!

Készítette: Horváth Mariann
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A Református Pedagógiai Intézet rövid bemutatása

A Református Pedagógiai Intézetet 1994-ben alapította a MRE Zsinata, holland támogatás-
sal. Az RPI alapfeladata az óvodákban és az iskolákban folyó pedagógiai munka segítése. 

A református köznevelési hálózatban 112 intézményfenntartó (közülük 103 egyházközség) 171 
önálló intézményének keretein belül 292 feladat-ellátási helyen folyik nevelő-oktató munka.

Intézménytípus Feladatellátási hely

óvoda 68

általános iskola 115

gimnázium 35

szakközépiskola 16

szakiskola 9

művészetoktatási intézmény 20

gyógypedagógiai intézmény 4

diákotthon 22

utazó gyp. hálózat 1

pedagógiai szakszolgálat 1

pedagógiai szakmai szolgáltató 1

ÖSSZESEN 292

A református köznevelési hálózatban 2015-ben 55.434 gyermeket és tanulót közel 4500 peda-
gógus nevelt és oktatott. A tanulók megoszlása a következő:

Intézménytípus Fő

óvoda 5851

általános iskola 28789

gimnázium 10663

szakközépiskola 3188

szakiskola 680

alapfokú művészetoktatás 4539

fejlesztő nevelés 145

kollégiumi nevelés 1579

ÖSSZESEN 55434

Az RPI országos feladatellátását segíti, hogy 2013-tól a református nevelés-oktatás több csomó-
pontján működtetünk telephelyeket (Budapest, Debrecen, Miskolc, Nagykőrös).
A köznevelési rendszer megváltozásával alapvetően megváltozott az RPI feladata is. Az intézeten 
belül két munkacsoport jött létre, a katechetikai és a köznevelési csoport. A katechetikai feladat-
ellátás a hitoktatók és vallástanárok szakmai támogatásán túl elsősorban az MRE Zsinata által 
meghatározott tanterv- és taneszközfejlesztési célfeladatokból áll. 
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A pedagógiai mérés-értékelés területén az RPI az Oktatási Hivatalnál elnyerte a kompetencia-
mérések helyi feldolgozásához szükséges képzések megszervezését. Az Oktatási Hivatal mun-
katársainak segítségével elkészítettük az országos kompetenciamérés református vonatkozású 
adatainak elemzését.

Az RPI az idei tanévben85 verseny koordinálásában vállalt szerepet. A versenyek kb. 40%-a 
tantárgyi, 12%-a bibliaismereti, egyházzenei, 25%-a sportverseny, 21%-a művészeti verseny A 
versenyszervezőket pályázati támogatással is segítjük munkájukban. 
Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt Intézetünk pedagógiai tájékoztatáskontakt rendezvé-
nyeinek száma. A növekvő és javuló tendenciát jól mutatja az alábbi táblázat. 

Az RPI rendezvényeinek csoportosítása 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Köznevelési rendezvény 44 64 62 76 99

Katechetikai rendezvény 14 9 14 5 9

ÖSSZESEN: 58 73 76 81 108

Ebből Budapesten 29 40 42 39 41

 vidéken 29 33 34 42 67

Rendezvényeink mellett segédanyagokkal, mintadokumentumokkal és személyre szabott eseti 
tanácsadással segítettük a református köznevelés pedagógusainak munkáját.
Külföldi partnereinkkel együttműködve (ACSI Europe, OGO Stichtung) többnapos nemzetközi 
konferenciákat is szervezünk (Keresztyén nevelés és közösségi média, A keresztyén vezető – a 
vezető keresztyén), illetve országos tematikus konferenciákat tartunk („Kinek-kinek képessége 
szerint”, „A reformáció tanítása – a tanítás reformációja”).

Az RPI-nek jelenleg hat akkreditált pedagógus-továbbképzésevan, ezek:
    •   Megújuló latintanítás (30 órás
    •   A keresztyén pedagógia esszenciája (30 órás) 
    •   Bibliodramatikus eszközök használata a katechézisben (30 órás) 
    •   Élménypedagógia (hittanoktatóknak és pedagógusoknak) (30 órás) 
    •   A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása (60 órás) 
    •   A protestáns egyházi ének tanítása (120 órás) 
Képzési kínálatunkat folyamatosan bővítjük, erről honlapunkon adunk naprakész tájékoztatást. 

A tanulótájékoztatás területén elsősorban az iskolai közösségi szolgálat rendszerének kiépí-
tésével illetve a diákönkormányzatok és a cserkészmunka támogatásával látjuk el feladatainkat. 
Kiemelt figyelmet fordítunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megsegítésére.
Az Református Pedagógiai Intézet teljesen kiépült versenyképes pedagógiai szakmai szolgálta-
tó lett, amelyik meghatározó módon járul hozzá a református pedagógusok továbbképzéséhez, 
tájékoztatásához, a keresztyén nevelés eredményességét támogató innovációk és jó gyakorlatok 
ismertté tételéhez. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója szerint „megállapítható, hogy a Református 
Pedagógiai Intézet a magyar köznevelés meghatározó szellemi műhelyévé vált.”
Munkánkról, eredményeinkről és terveinkről bővebb tájékoztatás a www.refpedi.hu honlapun-
kon található.

Készítette: Szontagh Pál, igazgató
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like A boss

Kollégiumunk egyházi alkalmait Dr. Lackner Pál vezeti, 
aki mögött több, tábori lelkészként végzett külhoni misz-

szió áll. Egy közéleti előadás alkalmával sokat megtudhattunk 
arról, hogy miképpen is szerveződik egy katonákból álló gyü-
lekezeti közösség egy háború sújtotta országban, illetve mitől 
életképes egy katonai tábor. Interjúnkban, mint gyakorlott 
tábori lelkészt kérdeztem fiatalkorról, lelkészi szolgálatról, és 
kollégiumunk jelenéről, jövőjéről.

Interjú Dr. Lackner Pál kollégiumi lelkésszel

„Mindannyian az Úré vagyunk. Ez az a biztonság, ami az 
embert a lelkészi szolgálatban, 

békében, háborúban, itthon, külföldön megtartja.”

„Súrlódás nélkül fékezés, és kormányzás sincs.”

„A hallgatókban tudatosítani kell, hogy ez a kollégium is az 
egyik műhely lehet a jövő egyházi értelmiségének.”

- Kérem, meséljen magáról: születésétől egé-
szen a teológiáig vezető útról?
- 1963-ban születtem, de már a születési anya-
könyvi kivonatom sem igazából pontos, mert 
én megszülettem még valahol Pestújhelyen a 
mentőben, de anyámat és engem Zuglóba vit-
tek, ott lettem anyakönyvezve. Tehát az, hogy 
születési hely: Budapest XIV. kerület, ez már 
eleve nem stimmel.

Édesapám akkor Tolnában volt két falu lel-
késze, Keszőhidegkúton, és Berecskán. 1974-
ben költöztünk át a szomszéd faluba, édes-
apám eleinte 4-5, majd az idő előrehaladtával 
11-12 gyülekezet lelkészi teendőit látta el. 
Helybeli gimnáziumba jártam, ahova apám, 
nagyapám ennek minden előnyével, és még 
számosabb hátrányával ellátott, ha az ember a 
viszonyíttatásokat veszi alapul. Abban az idő-
ben nagyon sok helyütt a papgyerekek, vagy a 
papcsalád feladata volt a kántorizálástól kezd-
ve szinte minden. Egyházi karrierem tehát az 
énekszám-kirakás, a harangozás, a kántori 
szolgálattal indult, tehát végigjártam a hierar-

chia minden fokát. Lelkészi diplomámat 1989-
ben szereztem meg az Evangélikus Teológiai 
Akadémián.

- Sok anekdotát hallhatunk Öntől egy-egy 
egyházi órán, amelyek megmosolyogtatnak 
bennünket. Tudna esetleg a fiatalkorára visz-
szamerengve egy történetet mondani, ami 
ma is vidámsággal tölti el?
- Szerintem az egyik legjobb sztori, amit a csa-
ládomban gyakran emlegetnek, hogy 3-4 éves 
voltam, amikor bejelentettem, hogy világgá 
megyek. Apám közölte, hogy jó, de túrógom-
bóc az ebéd. Mire én: - Oké, akkor azt megvá-
rom, és utána indulok.

- Mivel a kollégiumban egyetemisták, főis-
kolások élnek, így kíváncsiak vagyunk arra, 
hogy Ön hogyan emlékszik vissza az egyete-
mista évekre?
- Az én nemzedékem azok közé tartozik, akik-
nél a teológus fiúk egy részét elvitték katoná-
nak. Tehát én saját koromhoz képest két évvel 
később jártam az egyetemre. Abban az időben 
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voltam egyetemista, amikor az állami egyház-
ügyi hivatal, és a III/III jelenléte erőteljesen 
meghatározta a mindennapjainkat. Volt egy-
két professzor, akiről tudtuk, hogy hordja az 
információt, volt egy-kettő, akiről utólag döb-
bentünk meg, de volt egy-két diáktárs is, akiről 
nyilvánvaló volt, hogy nem a feje, hanem a füle 
miatt szeretik. Vagy a szája miatt, ki tudja.

Nagyon kevesen voltunk, volt olyan év, hogy 
47-en voltunk az öt évfolyamban összesen. 
Tehát egy abszolút családias intézménybe jár-
tunk. Nyilvánvaló, hogy az akkori egyetemi lét 
nemcsak nálunk, hanem mindenütt sokkal po-
roszosabb volt, nagyon kevés választási lehető-
séggel. Volt egy kötelező tanterv, s a 10 félév-
ben összesen 2 kreditnyi egységet választhattál 
szabadon. Miután viszont kevesen voltunk, de 
ugyanannyi gyülekezet volt, mint most, ezért 
mi lényegesen többet voltunk gyülekezetekben 
prédikálni. Tehát az én nemzedékem, ha nem 
is jobb igehirdetőként, de gyakorlottabbként 
jött ki, mint véleményem szerint a mai kolle-
gák.

- Mikor döntötte el, mi vezérelte abban, hogy 
Isten szolgája lesz?

- Édesapám annyi helyen volt lelkész, hogy én 
gimis koromtól kezdve egy hétvégén volt, hogy 
5-7 istentiszteleten kántorizáltam. Nyilvánvaló 
volt a számomra, hogy az evangélikus egyház-
ban hatalmas szükség van értelmes emberekre, 
akik vállalják a lelkészi szolgálatot. Tehát nem 
tudok egy ilyen fix dátumot mondani, ez folya-
matosan alakult ki. Tudni kell, hogy nem apám 
volt az első lelkész a családban, hanem a 18. 
századig elég sok ősöm volt lelkész, néptanító, 
vagy kántortanító.

- Több misszió van Ön mögött, amelyekbe 
egy közéleti előadás keretében mi magunk 
is beleláthattunk. A családtól távol töltött 
hónapok bizonyára Önre is hatással voltak. 
Miképp élte meg ezeket a missziókat, mint 
ember és lelkész?

- Amikor az ember külszolgálatban van, vagy 
volt katonaként, az a mi számunkra egy ki-
csit átrendezte a dolgokat. A lényeges és a lé-
nyegtelen közötti különbözőség lett más. Én 
személy szerint fontosnak tartottam azt, hogy 
lelkészként példát mutassak, hogy akkor jövök 
haza szabadságra, amikor már mindenki volt. 
Persze ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy már 
a 2/3-a letelt, mire én hazajöttem, tehát lénye-
gesen kevesebb időre mentem vissza, mint 
azok, akik a lehető legelső alkalommal eljöttek. 
Ennek volt egy ilyen előnye is. Lelkészként a 
külhoni misszió azt jelentette, hogy a lényeggel 
foglalkozom. Nem adminisztrálok, nem papí-
rokat gyártok, nem meetingekre járok, hanem 
lelkeket gondozok, istentiszteletet tartok, dol-
gozom a kollegákkal, koordinálom a munká-
jukat.

- Mivel tölti szabadidejét, milyen zenét, fil-
met szeret, mivel tud kikapcsolódni egy lel-
kész?

- Most kéne megkérdezni, hogy mi az, hogy 
szabadidő? Én a barokk és a klasszikus zenét 
szeretem. Amíg a doktorimat írtam, addig vé-
gighallgattam Bachot, mind az 1127 művét. 
Habilitáció alatt Mozartot szeretném, de ez a 
projekt egy kicsit akadozik most.

Hát ha van szabadidőm, és tényleg szabad 
is marad, mert nem jön közbe semmi csalá-
di vagy házkörüli munka, akkor általában a 
keskenynyomközű vasutakkal szoktam foglal-
kozni, s talán egyszer elkészül a terepasztalom 
is. De az is lehet, hogy azzal már az unokáim 
fognak igazából játszani.

Kedvenc film? Szeretem Bergman Varázs-
fuvoláját, de többször láttam a Mike Nichols 
rendezte Charlie Wilson háborúját. Már csak 
azért is, hogy tudjam, miért vagyok Afganisz-
tánban. De a kedvenc film szerintem életkor-
függő. Most például egyre inkább arra kezdek 
rájönni, hogy a nagy 50-es, 60-as évekbeli 
filmek kicsit vontatottak a mai élettempóhoz 
képest.
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- Hogyan került kapcsolatba a kollégium-
mal?
- A kollégiummal akkor kerültem kapcsolatba, 
amikor még Eszter volt a tanulmányi igazgató, 
aki meghívott úrvacsorát osztani. Utána még 
hívtak egy párszor, de miután tavaly kiderült, 
hogy az egyházi órák megtartásával gond van, 
így hirtelen engem kerestek meg. Utána a többi 
jött már automatikusan.

- A francia akadémisták díszkardjuk mar-
kolatgombjában ott díszeleg egy, az élet-
művükből vett egyetlen mondat, amire a 
legbüszkébbek. Ha a Bibliát vesszük alapul, 
akkor mi lenne az az egyetlen ige, textus, ami 
vezérigéjévé vált?
- Konkrét bibliai igém nincs, bár egyet kaptam 
a kollégáimtól, mikor tábori püspök voltam. 
Azt gondolom, hogy mindannyian az Úré 
vagyunk. Egyrészt ez egy klasszikusan rövid 
mondat, és könnyű megjegyezni. Ez az a biz-
tonság, ami az embert a lelkészi szolgálatban 
békében, háborúban, itthon, külföldön meg-
tartja.

- Manapság sokszor halljuk a médiában, 
politológusok szájából, hogy a világ a har-
madik világháború küszöbén áll, hogy ma 
Európát veszély fenyegeti, hogy az iszlám 
térhódítás elkezdődött. Önnek mi a vélemé-
nye mindezekről, a keresztyénséget valóban 
elsöpörheti az iszlám? Mi a feladata egy ma 
élő keresztyénnek?
- A kérdés rendkívül komplex. Már arról le-
hetne egy szemináriumot tartani, hogy csu-
pán felvázoljuk a problémákat. A felszínes 
keresztyénség veszélyben van, a közel-keleti 
komoly keresztyénség szintén. Mint, ahogy a 
törökországi is, már az a kevés, ami megma-
radt, az örmények és a görögök száműzése 
után. Európában észhez kéne térni. Komolyan 
kéne venni, hogy miért vagyunk itt. Európá-
ban nagyon sokszor a keresztyénség liberális 
értékeket hirdet, és nem a saját értekeit. De ha 
egy ilyen mondatot kimondasz, akkor rögtön 
kapsz egyet a fejedre, hogy konzervatív, fun-
damentalista, vagy épp nem elég fundamen-
talista vagy. Azt gondolom, hogy vissza kell 
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térni az alapokhoz. Kissé felkapja az ember a 
fejét, amikor valamelyik terrorista az emberi 
jogokra hivatkozik. Kioltott 139 emberi életet, 
és nem volt annyi ember emberi jogára figye-
lemmel, és tekintettel. Mert azért ez egy „kissé” 
morbid, hogy az ő emberi jogát pedig mi földig 
borulva tiszteljük. Egyre inkább látszik, hogy a 
nagy társadalmi kérdésekre nincs fekete-fehér 
válasz. És az is biztos, hogy az iszlám terjesz-
kedés, és a keresztyén együttélés nehéz, hiszen 
valakinek az érdekei előbb-utóbb sérülnek. Ha 
jó keresztyén vagyok, akkor védem a keresz-
tyénséget, ha jó keresztyén vagyok, hagyom, 
hogy a felebarátom érvényesüljön. Tehát ezzel 
a példával máris kijátszhatnék egymás ellen két 
dolgot. Európának szerintem föl kell ébredni.

- Ön szerint működhet egy olyan Unió, 
amelyben az aktualitást tekintve komoly né-
zeteltérések vannak országok között?
- Ha artikuláljuk a nézeteinket, akkor van 
esély konszenzuskeresésre is. Ha mindent 
besöprünk a szőnyeg alá, akkor a szőnyeg 
előbb-utóbb szétszakad. A fizikában én úgy Készítette: Szabó Ábel

tanultam, hogy súrlódás nélkül fékezés, és 
kormányzás sincs. Nézetkülönbség nem baj, 
ha van. A kibeszéletlen dolgok sokkal inkább 
veszélyeztetik a jövőt.

- Mi a tapasztalata ezidáig a Kollégiumról? 
Miben kéne Ön szerint fejlődnie a közösség-
nek?
- Azt gondolom, hogy a programmennyiség 
elegendő a kollégiumban, sőt majdnem túl-
kínálat van. Szerintem van egy erősmag, ami 
körülbelül 40-45 főt tesz ki, és van egy e körüli 
réteg, akik kevésbé aktívak. Habár az is igaz, 
hogy több szakról jönnek a hallgatók a kollé-
giumba, így minden embernek más a ritmu-
sa. Mert akinek rajzolni kell, vagy beadandója 
van, az egészen más, mint akinek kemény 
vizsgaidőszak, viszonylag laza félévvel. Fej-
lődni mindig tudni kell, de sok szempontból 
tapasztaltam már ez irányban elmozdulást: pl. 
közéleti estek érdeklődése, hallgatók aktivizá-
lódása a témákkal kapcsolatban. Például volt 
olyan közéleti est, ami után az előadó köszönte 
meg, hogy itt lehetett, mert ilyen jól még nem 
érezte magát diákok közt.

A hallgatókban tudatosítani kell, hogy ez 
a kollégium is az egyik műhely lehet a jövő 
egyházi értelmiségének. Ezért csináljuk, 20 év 
múlva elképzelhető, hogy ebből a kollégiumból 
kikerülve minél több ember lesz gyülekezeti 
presbiter, gondnok, megyei, kerületi, országos 
tisztségviselő, vagy akár zsinati tag.

A kollégium valahogy olyan, mint a borá-
szat. A bor minden évjáratban egy nagy kihí-
vás, hogy éppen milyenek a savak, a cukrok, 
melyik fajta milyen. Itt is minden évben vál-
tozik az összetétel, mégha egy jelentős többség 
marad is. Sok minden változik, alakul, éppen 
ezért örülök, hogy ez nem egy matematikai 
program, hogy akkor adjunk 4,5-el több spi-
ritualitást, de 1,5-el csökkentsük a hazafiságot.
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tAlentum

A Svábhegy zenésze
Beszélgetés Tabajdi Ádámmal

Először is kérlek, mutatkozz be! Mi az, amit 
mindenképp tudni kell rólad?
Tabajdi Ádám vagyok, Debrecenben szület-
tem, itt is végeztem a tanulmányaimat a Refor-
mátus Kollégium Általános Iskolájában, majd 
a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközép-
iskolában orgona- és zongora szakon. Jelen-
leg az utolsó, 5. évemet töltöm a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem orgona-interpretáció 
szakán.
Honnan ez a nagy a vonzalom a zene iránt? 
Mikor kezdődött az egész?
A közvetlen családtagjaim között nincs ze-
nész. Dédnagyapám, aki egy erdélyi faluban, 
Ákoson volt lelkipásztor több hangszeren is 
jól játszott, őt viszont sajnos nem ismerhettem. 
Eredetileg nem is zenésznek szántak szüleim. 
2007-ben, amikor dönteni kellett, hogy milyen 
irányba induljak, meglehetősen váratlanul ala-
kult, hogy a zene felé fordultam és beadtam a 
felvételit a Kodályba. A felvételi előtt néhány 
hónappal (ekkor már kb. 8 éve zongoráztam) 

családunk jó barátja, dr. Karasszon Dezső or-
gonaművész ösztönzésére döntöttünk emel-
lett. Addig is nagyon szerettem a zenével fog-
lalkozni, de valahogy fel sem merült bennem, 
hogy ezt lehet egyáltalán hivatásszerűen is 
csinálni. Akkor úgy tűnt, hogy ez egy nagyon 
szép életcél lehet. Eddig nem is bántam meg a 
döntésemet.
Pontosan mit tanulsz az egyetemen? Mi le-
szel, ha nagy leszel? Hány hangszeren ját-
szol?
A kérdés nagyon jó, ugyanis azt hiszem, so-
kaknak nem világos, hogy pontosan mivel 
is telnek egy zenész egyetemi mindennapjai. 
Mindenekelőtt, a Zeneakadémián alapvetően 
klasszikus zenét lehet tanulni, emellett persze 
van jazz- és népzene tanszék, de a hallgatók 
80%-a a klasszikus irodalommal foglalkozik, 
azon belül is interpretációval, tehát már előre 
megkomponált művek megtanulásával és elő-
adásával. Az egyetemi óraösszetétel nagyon 
vázlatosan egy egyéni (értsd: egy tanár, egy 

Kitől/hogyan hallottál a koliról?
A koliról a debreceni barátaimtól hallottam a Re-
formátus Kollégiumban.
Mivel töltöd a szabadidődet?
Szabadidőmben a barátaimmal vagyok, olvasok, 
koncertre járok, zenélek, filmet nézek.
Kedvenc film, kedvenc zenekar?
Kedvenc filmem nincs, Fábri Zoltán Az ötödik 
pecsét című filmje gyakorolta rám eddig a legna-
gyobb hatást. Kedvenc zenekarom szintén nincs, 
fontosnak tartom Cseh Tamást, a Pink Floydot, a 
Kispál és a Borzt, John Scofieldet, Keith Jarrettet, 
Alfred Cortott Jordi Savallt, stb.
Kedvenc hely Budapesten?
Kedvenc helyem pláne nincs, az egész várost imá-
dom. A Zeneakadémiát, a Városligetet, a Hősök 
terét, a Szabadság hidat és persze a Normafát.
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diák) ún. főtárgy órából, valamint a mellék-
tárgyakból áll, ilyenek a szolfézs-zeneelmélet, 
zenetörténet, kamarazene (ekkor más hang-
szeresekkel összeállva zenélünk, pl. vonósok-
nál ilyen a vonósnégyes), analízis, filozófia, 
művészettörténet, stb. Jómagam a billentyűs 
hangszereken boldogulok - bár még régen 4 
évig trombitálni is tanultam -, így az orgona, 
a zongora és a csembaló a három fő hangszer 
a szakmámban. 2007-től a zongora és az orgo-
na, 2011-től már inkább csak az orgona került 
a fókuszba.
Ha neked kéne megfogalmaznod a zene defi-
nícióját, hogyan szólna?
A kérdés megint nagyon jó, nem hiszem, hogy 
adekvát módon válaszolni tudok rá. Azért 
megpróbálom, de ehhez muszáj valamivel 
távolabbról kezdenem. A probléma ott kez-
dődik, hogy a kérdésedben szereplő zene szó 
mára már sok, egymástól nagyon különböző 
dolgot jelöl. A barokk korban például (nyíl-
ván ennél árnyaltabb a dolog) alapvetően há-
rom féle zene volt: a szakrális zene, amit az 
emberek akkor hallottak, amikor bementek a 
templomba; a folklór, ami a nép zenéje volt, ez 
szólt otthon a kis közösségekben vagy a taver-
nákban; és az udvari zene, amit csak a gazdag, 
nemes családok és királyok élvezhettek. A 19. 
században már lényegesen sokszínűbb volt, 
kezdett egyre több funkciót betölteni, a 20. 
század elejével, a hangrögzítés feltalálásával 
viszont ez a kör hirtelen a sokszorosára tágult. 
Mint minden művészeti ág, a zene is abszt-
rakciókat, transzcendenciákat, de mindenek 
fölött -természetéből adandóan- érzelmeket 
közvetít. A meghatározott ritmusban történő 
hangok egymásutánija pszichológiai hatással 
van az emberre, kvázi mintákba rendezi a gon-
dolatait, érzelmi reakciókat vált ki. Mindenki-
ből mást, ezért van gyakorlatilag megszámlál-
hatatlan zenei stílus manapság. A különbség a 
klasszikus- és a könnyűzene között számomra 
ebben az érzelmi árnyaltságban rejlik. Techni-
kai szempontból, egy átlag mai popszám kb. 

8-10 harmóniát és akkordkapcsolatot használ, 
különböző hangszerelésben és variációban. 
Ezzel szemben Bach Máté-passiója, vagy Bee-
thoven 5. szimfóniája esetében, nem is nagyon 
mernék számszerűsíteni, de az biztos, hogy ez 
a szám minimum háromjegyű. A klasszikus 
zene a mélységekre és az árnyaltságra törek-
szik, míg a pop arra, hogy kellőképpen egysze-
rű, fülbemászó és következetes legyen. 
Van egy idézet, amit mindenki ismer, és 
mindenki Kodálynak tulajdonít. "Zene nél-
kül lehet élni, de nem érdemes". Kerestem 
sokat, de szó szerint így nem találtam sehol. 
Tényleg mondott ilyet Kodály? Ha nem, ho-
gyan szól a pontos idézet?
Kodálytól számos jobbnál jobb idézet maradt 
fenn, én is hallottam ezt tőle, azt nem tudom, 
hogy pontosan így hangzott-e. Az biztos, hogy 
mentálhigiénés szempontból valóban lényeges 
a személyiség egészséges fejlődéséhez a zene.
Ha rajtad múlna, miként, hogyan zajlana a 
zene oktatása Magyarországon? Egyáltalán 
hogyan kell viszonyulni a zenéhez?
Nehéz ügy. Az a helyzet, hogy a mai sikerori-
entált, materialista világban, egy olyan dolog, 
amiből nem lehet közvetlen és biztosan pénzt 
csinálni, az meg is szűnt hasznosnak. Ilyen "ha-
szontalan" dolog a zene is. Én személy szerint 
annak örülnék a legjobban, ha minél jobban si-
kerülne az emberek életébe integrálni a zenére 
való igényt és egyáltalán a zene szeretetét. Az 
oktatásnak ezt kellene kitűznie fő célul.
Vannak reménytelen esetek, botfülű embe-
rek, vagy mindenki meg tud tanulni hang-
szeren játszani és kottát olvasni? Mi kell ah-
hoz, hogy valakiből jó zenész legyen?
Nem hiszek a reménytelen esetekben. Van-
nak gyenge képességű emberek, azonban ha 
megvan a szándék és a nyitottság a fejlődésre, 
vagy egyáltalán csak a tevékenység öröméért 
csinálja, ki vagyok én, hogy gátat szabjak neki. 
Ahhoz, hogy valaki hivatásos zenész legyen 
nyílván kellenek bizonyos képességek, mint a 
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zenei hallás, a ritmusérzék, stb., de a legfonto-
sabb ebben az esetben is az alázat, a szorgalom 
és a zene szeretete.

Kedvenc zenei korszak, zeneszerző? Ki/mi 
az, ami a leginkább inspirál téged?
Egyelőre nincs kedvenc. Jelenleg tanulmányi 
koncepcióm, hogy nyitott legyek a legkülönfé-
lébb stílusokra. Van egy "rangsorom", aminek 
a csúcsán egyértelműen Johann Sebastian Bach 
foglal helyett. Utána Mozart, Beethoven, Schu-
bert, Liszt, Bartók, Ligeti, tudnám még folytat-
ni. Hál' Istennek sosem okozott problémát ins-
pirációt szerezni a hétköznapokra. Ha hallok 
egy jó koncertet, vagy csak egy jó zenét, vagy 
részt veszek egy nagy tanár mesterkurzusán 
az már nekem hosszú időre inspirációt ad. Az 
Akadémián töltött éveim alatt azért minden-
képpen ki kell emelnem a főtárgytanáromat, 
Fassang Lászlót, akinek 5 év után is úgy jövök 
ki az óráiról, hogy tele vagyok ihlettel és tett-
vággyal.

Budapest zenei intézményei közül melyik a 
legjobb, melyik a kedvenced?
Óriási dolog, hogy, ha sok mindenben nem is, 
de a klasszikus zenei életben egyértelműen az 
európai élvonalban vagyunk. Egyik zenei in-
tézményünk jobb, mint a másik: a két óriás, 
a Zeneakadémia és a MűPa tökéletesen meg-
fér egymás mellett, emellett vannak kisebb 
intézmények, mint például a Budapest Music 
Center, ahol nagyon színvonalas és egyedi kez-
deményezésekkel találkozhatunk a közönsége 
pedig szerintem az egyik legkifinomultabb 
Budapesten. Az Operát és az Erkel Színházat 
nem kell bemutatnom, mindkettejük esetében 
megkérdőjelezhetetlen a szakmai színvonal. 
Egy szóval, örülök, hogy nem tudok kedvencet 
választani közülük.

Egy személyesebb kérdés. Mi a szakértő vé-
leménye Milos Forman 8 Oscar-díjat nyert 
filmjéről, az Amadeusról? Mennyi belőle a 
fikció, mennyi az igazság?
Hát szakértőnek semmiképp nem nevez-

ném magam, maximum valamivel szakmaibb 
szemmel néztem, mint az átlag közönség. A 
film nagy vonalakban követi Mozart életút-
ját, a részletekre jellemző a romantikus túlzás. 
Nem egy dokumentumfilmről van szó, ezzel 
tehát nincs is semmi baj. Nagyon komoly és 
színvonalas film, soha nem vitattam a létjogo-
sultságát. Jól átadja Mozart karakterét, ha néha 
hatásvadász módon is.

Ugorjunk egyet, mi az a Conservatoire? Mit 
lehet ott csinálni? És te mit fogsz ott csinál-
ni?
A párizsi Conservatoire egy a Zeneakadémiá-
hoz hasonló intézmény, azzal a különbséggel, 
hogy a zenén kívül a táncművészet is a pro-
filjába tartozik. Az intézmény majd 100 évvel 
öregebb, mint a Zeneakadémia (A párizsi in-
tézményt 1795-ben alapították). Egyébként 
Liszt Ferenc is felvételizett oda gyermekkorá-
ban, ám sajnos nem vették fel, mert nem volt 
francia állampolgár. Én úgy érzem, még ren-
geteget kell fejlődnöm, az utóbbi hónapokban 
tehát azon törtem a fejemet, hol tudnám még 
gyarapítani a tudásomat. A főtárgy tanárom, 
Fassang László (aki egyébként a Conservatoire 
improvizáció tanára) javaslatára próbáltam 
meg a felvételit. Sok szempontból nem tudom, 
mire számítsak ott, amit korábban egyértelmű-
en láttam az a nagyon magas színvonal, ami az 
intézmény egészére jellemző. Bizonyára na-
gyon tartalmas három év lesz.

Mi az, amire eddig a legbüszkébb vagy?
Ha konkrét eseményre vagy kíváncsi akkor 
arra vagyok a legbüszkébb, hogy felvettek a 
Conservatoire-ra. Hosszú-hosszú ideje, hogy 
nem került be magyar erre a szakra. Emellett 
volt eddig két nagyszabású jótékonysági hang-
versenyem a debreceni Nagytemplomban, 
amiknek nagyon pozitív lecsengése volt. De 
mindenek fölött arra vagyok a legbüszkébb, 
hogy egyre inkább nő a zene iránti lelkesedé-
sem és ez a tendencia folytatódni látszik.

Készítette: Pénzes Martin
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Készítette: Nyirán Péter

Kérdés-felelet:

- Hogy hívják a külföldi birkapásztort?
- ???
- Német juhász.

- Hogy hívják az afrikai buszsofőrt?
- ???
- Busman.

- Miért nincs a vonaton bástya?
- ???
- Mert a „vonat nem vár...”

- Miért nem végezte el Kukorica János a 8 álta-
lánost?
- ???
- Mert lemorzsolódott.

Viccek:

- Jön az ellenség! Támadnak! - mondja a katona.
- Hányan vannak?
- 1001-en, parancsnok úr!
- És honnan veszi, hogy pont 1001-en?
- Onnan, hogy egy jön legelöl, meg vagy ezren 
mögötte.

Két vívóedző összefut edzés után:
- Mondd kolléga, te hogyan választod ki, hogy kit 
vizsgáztatsz?
- Hát, szúrópróbaszerűen!

Knézy Jenő egy meccsre haladva aszfaltozókat 
vesz észre. Mivel jól nevelt, így szól hozzájuk:
- Jó estét, jó szurkolást!

- Hogyan történt a baleset? - kérdezik a férfit a 
baleseti sebészeten.
- Mentem a Trabanttal, és elhajtott mellettem egy 
Porsche.
- De hát ez még nem okoz balesetet.
- Ez még nem, de én meg azt hittem, hogy állok, 
és kiszálltam.

Piacon:
- Egy almát szeretnék kérni!
- Kettő lett, maradhat?

Az indiánok elfognak négy cowboyt.
Így szól a törzsfőnök:
- Akinek a legrövidebb a neve, az szabad, a többi-
ek meghalnak. Mutatkozzatok be szépen!

nAPiPetii

- John - mondja az első.
- Joe - mondja a második.
- X - mondja a harmadik.
- Félix - mondja a negyedik.

Pistike a hegedűkoncertje előtt szépen előveszi a 
hegedűtokot, majd kinyitja, de látja, hogy fegyver 
van benne.
Felkiált:
- Na, el tudom képzelni apámat a bank előtt a he-
gedűvel...

Rajzórán kérdi a tanár:
- Móricka, te mit rajzoltál?
- Egy tehenet ami a mezőn legel.
- Na de Móricka, teljesen üres a papírod, hol van 
itt tehén?
- Az előbb mondtam: elment a mezőre legelni!

Aranyköpések:

Azért jó a mazochistának, mert ha rossz, akkor 
jó. Ha meg jó, akkor rossz, tehát jó.

Olyan nincs, hogy nem látsz semmit, mert akkor 
meg a sötétet látod.

A véleménycsere az, amikor bemész a főnököd-
höz a véleményeddel, és az övével jössz ki.

Reggelizni mentem. Ha nem jövök meg 12.30-ra, 
akkor ebédelni is.

Az egyetlen baj az egoistákkal, hogy saját maguk 
jobban érdekli őket, mint én.

Kétféle sebtapasz van: amelyik nem akar ragadni, 
és amelyik nem akar lejönni.

Tévedni emberi dolog!  - mondta a vak harmoni-
kás, és letette a radiátort.
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A tudomány nevében

A művészet hatása a személyiség fejlődésére és a 
hátrányos helyzetű gyerekekre

Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola bemutatása

A vizuális nevelés kevéssé fontos része az állami oktatásnak, akár itt, az egyetemen is, elha-
nyagolt terület. Felmerült bennem a kérdés: vajon miért? Valóban annyira lényegtelen már 

számunkra a művészet, hogy nem is érdemes rá oktatni a gyerekeket?

Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában tett látogatásom és az 

ott szerzett tapasztalataim igazolni látszanak 
feltevésemet, miszerint a művészet, az alkotás, 
fontos része a személyiségfejlődésnek s a mű-
vészettel hatékonyan nevelhető-fejleszthető az 
ember, különösképpen a hátrányos, halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyerekek.

Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tevékenységét két fő ágra lehet 
osztani: egyrészt a szociális, integrációs tevé-
kenységre, másrészt a művészeti nevelésre. Ez 
a két terület szorosan összekapcsolódva jelenik 
meg az intézmény munkájában, az iskola ered-
ményei nem lennének olyan kiemelkedőek az 
alapítvány munkája nélkül.

A hátrányos helyzet és a halmozottan hát-
rányos helyzet definícióját a 1993. évi LXXIX. 
törvény (121. § (1)) alapján így szól: hátrányos 
helyzetű gyermek az, akit családi körülményei, 
szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult. Ezek a gyerekek 
legtöbbször mélyszegénységben élő családok-

ból kerülnek ki. Kiemelkedő ok a roma és nem 
roma származású gyerekek iskolai kudarca-
inak és hátrányának az eltérő szocializáció a 
család és az iskola között, azaz a kisebbségi 
szokások és a többségi társadalom között. Ezek 
a gyermekek fejlődését biológiai szempontból 
vizsgálva azt láthatjuk, hogy sokan közülük 
már magzati korban hátránnyal indulnak, leg-
inkább az anya hiányos táplálkozása miatt, de 
sok helyütt a tetratogének (alkohol, drog, ciga-
retta) hatását is számításba kell venni. Születé-
sük után sem tárgyi környezetük, sem a szülők 
nevelői tevékenysége nem biztosítja az egész-
séges fejlődést.
Hogyan lehetséges mégis, hogy az Igazgyöngy 
Alapítvány és Művészeti Iskola sorra nyer meg 
nemzetközi és hazai rajzpályázatokat, s hon-
lapjukon szebbnél szebb alkotásokkal találkoz-
hatunk?

A firkálás hiánya a hátrányos helyzetű gye-
rekeknél óriási hiányosságokat okoz nemcsak 
a rajzolásban, hanem az írás tanulásában is. Jó 
hír azonban, hogy ezek a hátrányok gyakorlás-
sal viszonylag hamar behozhatók. Úgy vélem, 
ez még inkább megerősíti azt, hogy ezeket a 
gyerekeket rajzoltatni kell – vagy más művé-
szeti ágban képezni –, mert a művészet adta 
érzelmi többlet, motiváció nagyban segíti in-
tegrálásukat a többségi társadalomba.
Az Igazgyöngy Alapítvány és Művészeti Isko-
lát és egy tanórán készült alkotásokat vizsgálva 
felmerült bennem a kérdés: vajon mi lehet az 
oka annak, hogy ennyire nagy a különbség a 
rajzok között?
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A gyakorlat azt mutatja, hogy az általános 
iskolai rajzórákon művészetre való nevelés tör-
ténik, nem pedig művészettel való nevelés.A 
művészetre való nevelésben a művészet maga 
az érték, s egy adott ideáltípushoz méri az al-
kotást vagy befogadást, függetlenül az alkotói 
folyamattól. A művészettel való nevelés a mű-
vészetre, mint a személyiségformálás egyik 
eszközére tekint. A művészeti nevelés hazai 
alapdokumentuma, a 2012-es Nemzeti Alap-
tanterv (NAT) is erre a szemléletre épít: „a tan-
tárgy elsődleges célja nem a művészeti képzés, 
így a művészet nem célja, hanem eszköze a vi-
zuális nevelésnek.”

A gyakorlatban sajnos ez ritkán valósul meg. 
A tanmenetek és a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy ez a két szemlélet keveredve érvényesül 
a közoktatásbeli művészeti nevelésben. Ezt 
berettyóújfalui látogatásom alkalmával is meg-
erősítette több fiatal, aki mind a tanórai, mind 
az Igazgyöngy által tartott vizuális nevelés órá-
kon részt vesz. Elmondásuk szerint a tanórai 
rajzórákon unalmasak a témák, a pedagógusuk 
hozzáállása nem megfelelő, csak a kiemelkedő 
tehetségesekkel foglalkozik.
Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művé-
szeti Iskola a művészettel való nevelést igyek-
szik megvalósítani.

Ha egy szóban kellene megfogalmaznom, 
mi jellemzi az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti 
Iskolát, ezt mondanám: gyerekközpontúság. 
Gyermekszeretet és gyermekközpontúság – 
mindent elmond az iskoláról, a gyermekek 
megközelítéséről, a szemléletről, mely nem az 

ismeretátadást, hanem sokkal inkább a gyere-
ket magát helyezi előtérbe, s az ő személyéből 
kiindulva tűzi ki céljait.
Hogyan is működik ez a gyakorlatban? Jellem-
ző módszere az iskolának a kooperatív tanu-
lásszervezés, mely igen hatékonyan fejleszti a 
gyerekek közötti együttműködést, elfogadást, 
toleranciát. 
Másik fontos jellegzetessége a technikák vál-
tozatos alkalmazása. Nagyon meglepő volt 
számomra, hogy legtöbbször vegyesen alkal-
mazzák ezeket, így igen érdekes alkotások 
születtek. Ilyenkor nemcsak az elkészült mű, 
hanem maga az alkotás folyamata válik él-
ménnyé.

Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tevékenységeit még hosszasan 
lehetne sorolni, ám ez a kis betekintő talán 
elegendő ahhoz, hogy felnyissa a szemünket. 
Egyrészt arra, hogy az iskola ismeretátadó 
funkciója mellett jelentős szerepe van a neve-
lésnek is, melynek egy része a vizuális kultú-
ra tantárgy által valósul meg, s így egyáltalán 
nem elhanyagolandó területe kellene, hogy le-
gyen a közoktatásnak. Másrészt ma a magyar 
közoktatás-politika egyik legégetőbb kérdése a 
hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása.
L. Ritók Nóra az általa működtetett iskolával 
bebizonyította, hogy a művészettel való neve-
lés hatékonyan működik a gyakorlatban. El-
mondása szerint a siker nem a módszereken 
vagy anyagi feltételeken múlik, sokkal inkább 
a megváltozott szemléletmódon.

Készítette: 
Kiss Teodóra, ELTE-TÓK

Konzulens: 
Dr. Lehmann Miklós, PhD, ELTE-TÓK

Eredmények: 
2015. tavasz, Házi Konferencia 1. helyezés, 
2015. ELTE TÓK Társadalomtudományi 

szekció TDK 1. helyezés
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budAPesti Ajánló

Bajnokok Ligája Budapesten

Ha nagy sportfanatikus vagy, biztosan tudod, hogy mint az elmúlt két évben, idén is Ma-
gyarország ad otthont a Női EHF-Bajnokok Ligája (kézilabda) legfőbb eseménye, a négyes 

döntőnek, a final fournak.

Azonban, hogy ennyire ne szaladjunk elő-
re, engedjétek meg, hogy szóljak pár szót 

magáról a sportról. Maga a sport dán, illetve 
német eredetű játékokból fejlődött ki, és mára 
az egyik legkedveltebb csapatsporttá nőtte ki 
magát. 

Számomra elég nyílván való volt, hogy fiatal-
ként ezt a sportot űzzem, mivel a családomban 
van aki korábban válogatott szinten űzte a ké-
zilabdát. Én azonban tehetségemből is kifolyó-
an bőven beértem az utánpótlás szinttel, azon-
ban így is volt pár nagy élményben részem. 
Emlékszem egészen kicsiként, kb. 12 évesen az 
egyik első osztályú meccs félidejében, az után-
pótlás csapatommal játszottunk pár percet. 
Annak ellenére, hogy a nézők főként nem ve-
lünk foglalkoztak, maradandó emlék volt több 
száz ember előtt játszani. Vagy amikor az egy 
évvel idősebb korosztályban sikerült gólt dob-

nom, a méltán híres Veszprém utánpótláscsa-
patának… Az ilyen pillanatokért már megéri 
befektetni azt a sok energiát a sportba. 

Minden sportágnak megvan klubszinten a 
legrangosabb sorozata, a kézilabdában ez, a fo-
cihoz hasonlóan a Bajnokok Ligája. A férfiak-
nál 28, a nőknél  16 csapat méri össze tudását. 
A hölgyek 4 darab 4 csapatos csoportban kez-
dik a küzdelmet (csoportkör). Mindegyikből 
az első három helyezett jut tovább, két darab, 
hat csapatos csoportba (középdöntő). Itt azért 
küzdenek, hogy bekerüljenek a legjobb nyolc 
csapat közé (negyeddöntő). Ezután  oda-visz-
szavágós párharcban döntik el, ki jut be a so-
rozat csúcseseményére, a négyes döntőre (final 
four). 

A Papp László Sportaréna a 2013/14-es sze-
zon óta ad otthont a final fournak. Az idény 
nagy örömünkre a Győri Audi ETO KC sike-
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rével zárult, de sajnos tavaly nem sikerült ma-
gyar csapatnak a legjobb négy közé kerülnie. A 
Budućnost Podgorica (montenegrói) szerezte 
meg a kupát. Idén biztos, hogy láthatunk ma-
gyar együttest a négyes döntőben, mivel a leg-
jobb nyolc közé bejutott két magyar együttes, 
a Győri Audi ETO KC és a Ferencvárosi Torna 
Club, egymással küzd meg a legjobb négybe 
kerülésért. A párharc esélyese egyértelműen 
a Győr, bár tavaly a magyar bajnokságban és 
a kupában is a Ferencváros tudod diadalmas-
kodni, szóval nem lefutott a párharc. Mire ti  
e cikket olvassátok, már meglesz a továbbjutó. 
Én személy szerint a Győrt látnám szívesebben 
a négyes döntőben, mert úgy érzem nekik több 
esélyük van a végső sikerre is. 

A négyes döntőre jegyeket 3 kategóriában le-
het kapni. A sárga 39.990 forint, a piros 27.990 
forint, a kék 19.990 forint. Sajnos a világszín-
vonalú sportélménynek megvan az ára, azon-
ban a jegyek az egész hétvégére szólnak, és ha 
belegondolunk, hogy a világ klubkézilabdája 
4 legjobb csapatának meccseit láthatjuk, talán 
megéri az árát. Aki mégis inkább tv-n keresztül 
szeretné nézni a párharcokat, azt nagyon szí-
vesen várom május 7-8-án a fiú közösségiben. 
Garantáltan nagy élmény lesz.

Készítette: Réti Zsombor
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90’

Duke Nukem 3D

Rovatunkban most a játékvilág egyik legismertebb címével foglalkozunk. Bemutatjuk az 1996-
ban megjelent Duke Nukem 3D-t. Eredetileg másról szólt volna a legújabb '90 rovat, de a 

húszéves jubileum miatt változtattunk, teret hagyva egy nagyhatású game leírására. Akit érdekel 
a játékipar, már biztosan kipróbálta. Nehezen találni ma olyan huszonéves játékost, aki pályája 
elején ne játszott volna legalább 1-2 órát a Duke3D-vel.

A Duke Nukem 3D 1996-ban jelent meg, 
MS-DOS-ra. Készítője a szebb napokat 

látott, legendás 3D Realms volt. A játék nevé-
ben található 3D több dologra is utal. 
A fejlesztőre való egyértelmű uta-
lás mellett megjegyzendő, hogy 
ez a sorozat harmadik része, és 
az első olyan, ami már 3D-ben 
játszható. Az első és a második 
rész felül-, illetve oldalnézetes 
volt.

Miben állt a Duke Nukem 
3D sikere? Valószínűleg nem 
abban, hogy korszakalkotó 
volt. Technikailag legalább 
is semmiképp. Pontosítva: 
a korszak, a 90-es évek le-
gendás DOS-os FPS-ei 
szinte mind megelőzték a 
Duke 3D-t. A sort talán 
a Wolfenstein 3D-vel 
("B.J." Blazkowicz), lehet 
kezdeni, ami már 1992-
ben megjelent, és már 
akkor 3D-ben futott. Az 
1993-as Doom, és az 1996-os 
Quake (Mindhárom eddigi az id 
Software keze munkáját dicséri) is 
ide sorolható. Duke sikere pont itt 
fogható meg. Összegyűjtötte a kor és a stílus 
tapasztalatait, finomhangolta, tökéletesítet-
te azokat. Bár a hangok és a grafika minőségi 
javulása is érezhető (a kor mértékéhez képest, 
természetesen), a játékmenet az, amiben tudott 
újat mutatni nekünk a 3D Realms örökzöldje, 

odacsapva a nagy rivális id Software orra alá.
A játékmenet mellett van még valami, ami-

ben nagyot húztak a játék fejlesztői. Ez pedig a 
főszereplő személye maga. Duke a játéktörté-
net egyik legismertebb, legikonikusabb figurája 
lett. Olyan, amivel, vagy inkább akivel az egész 

ipart reklámozni lehet, szinonimája, 
megtestesítője a játékok világának, 
Lara Croft, a 47-es ügynök, Mas-
ter Chief, Mario, Rayman, Sonic, 

Link (Zelda)  és más hason-
ló nagyágyúk mellett. Duke 
attól egyedi, hogy annyira 
nem is egyedi. Egy borzasz-
tóan sztereotipikus alak, az 
a bizonyos kigyúrt, bunkó, 
nagyképű és beképzelt, erő-
szakos, buta amerikai, aki 
koszos, szakadt izomtri-
kóban feszít, fegyverekkel 

a kezében, űrlényeken ta-
posva, miközben egy hatalmas 

szivar lóg ki a szájából, a háttér-
ben pedig ott lobog a The Stars 
and Stripes. A készítők nem is 
feltétlenül akarták titkolni rá-
játszásukat a sztereotípiákra, 
sőt, a Duke3D kifejezetten 

sok helyen utal, és figurázza 
ki a 90-es évek popkultúráját. Rengeteg ehhez 
köthető Easter Egg található a játékban. A si-
kerhez köthetőek még Duke hírhedt játék köz-
beni, pökhendi és nagyképű beszólásai, amik 
szintén segítették a game klasszikussá válását.

A harmadik rész diadala után természetesen 
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kézenfekvővé vált a folytatás készítése. Nos, ez 
nem ment könnyen. A játékvilág egyik legbi-
zarrabb játékfejlesztése következett, egy 15 (!) 
évig tartó agymenés, aminek vége egy telje-
sen feledhető, semmitmondó FPS lett (Duke 
Nukem Forever). Meg kell jegyezni, hogy más 
platformokra (PlayStation, Nintendo) jelen-
tek meg játékok, sőt készült egy PC-s spin-
off is Manhattan Projct címmel 2002-ben, de 
egyikük sem aratott nagy sikert, és hatásuk, 
jelentőségük sem fogható a 3D-éhez. Érde-
kesség, hogy a Forever megjelenése éve, 2011-
ben bejelentették egy reboot készítését (Duke 
Begins), amit először határozatlan időre fa-
gyasztottak, majd az egész projektet törölték.

A játék egyébként sok kiegészítőnek, 
modnak köszönhetően ma is elérhető és kipró-
bálható sőt, jelentős ráncfelvarrásokon esett 
át, némely csomag (Plutonim PAK/Atomic 
Edition, Megaton Edition) pedig újabb, tartal-
makat is magában foglal. Nem is szaporítanám 
tovább a szót, inkább csak evokálva Duke-ot 
annyit mondanék:

„Hail to the king, baby!”

Készítette: Pénzes Martin
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A messziről jött emBer

Immigrants: Zsófi & Atesz menni Amerika
Zsófi: Ha legelső szegedi évemre gondolok vissza, mindig felsejlik az a félős, elveszett kislány, 
akit éppen kiraktak otthonról, hogy keresse meg a helyét az univerzumban. A gólyatábor élmé-
nye már éppen kezdett megfakulni, az októberi eső elmosta az egyetemi rendszerbe vetett vak 
bizalmamat, amikor újdonsült szaktársnőm, Eszter, az orrom alá dugott egy prospektust, ami 
nyári munkát kínált Amerikában. A lapon a Camp Leaders Hungary Kft. logója állt, a következő 
szöveggel:

Készen állsz életed nyarára?
Amerika. Nyár. Diákmunka. Barátok. Élmények. Ez mind Rád vár!

Természetesen halálra rémültem.
Az események gyorsan pörögtek, elő-

ször Eszterrel részt vettünk október közepén 
a Camp Leaders szokásos első tájékoztatóján, 
ahol bővebb képet kaptunk a programról. Ez 
alapvetően nappali képzésben részt vevő egye-
temistáknak nyújt lehetőséget arra, hogy 11 
hetes nyári munkát vállaljanak gyerektáborok-
ban, takarítószemélyzet vagy gyermekfelügye-
lő szerepkörben. Ez az idő megbeszélés alapján 
lehet több, kevesebb viszont semmiképpen. A 
táborok listája végeláthatatlan, a repertoár na-
gyon színes, léteznek puccos magántáborok, 
különböző vallási felekezetek táborai, speciális 
igényű gyermekek táborai, hátrányos helyzetű 
gyerekek számára fenntartott táborok, cser-
késztáborok és sporttáborok is. Azt viszont 
fontos tudni, hogy nem a program résztvevői 
választanak maguknak tábort, hanem a Camp 
Leaders oldalára feltöltött hivatalos profilok 
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alapján válogatnak a táborok a jelentkezők 
közül. Tehát ha én eldöntöm, hogy legjobb ba-
rátommal, Medvesajttal megyek egy táborba 
dolgozni, valószínűleg csalódás fog érni, mert 
a munkáltatók nem a kapcsolati rendszerünk 
alapján válogatnak.

A program alapvetően két kategóriába osztja 
a részvevőket, elsőévesekre és visszatérőkre. Az 
elsőévesek programdíja árfolyamtól függően 
180-190.000 forint között van, ami magában 
foglalja a retúr repülőjegyet, a programdíjat, 
vízumot, biztosítást 90 napra, a táborba jutás 
teljes költségét és egy olyan csapat támogatá-
sát, akiktől bátran lehet kérdezni és 0-24-ben 
elérhetőek vészhelyzet esetén.  Ezen kívül azt 
is tudni kell, hogy a táborok fizetnek áldoza-
tos munkánkért, az első nyáron 1200 USD/ 11 
hét a garantált fizetés, tehát a befektetett összeg 
megtérül. 

A visszatérők költségei egy kicsit magasabb-
ra rúgnak, hisz a programdíjon felül már a 
repjegyet és a vízumot is maguknak kell fizet-
niük, viszont a második évtől a tábor egyénileg 
szabja meg a bérezést, ami legalább az első éves 
összeg duplájának felel meg. Ennél a fizetés le-
het több, viszont kevesebb nem.

A tábori kisegítő személyzet fizikai munkát 
végez. A legtöbb ember konyhában, mosodá-
ban vagy karbantartóként dolgozik, területé-
nek megfelelő specifikus munkákat végez. Te-
hát főz, mos, takarít, na meg persze ételt készít 
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végül ott voltam a kiutazás előtti tájékoztatón. 
Aztán eljött a május 31. és családom, valamint 
Atesz kíséretében kivonultam a reptérre, hogy 
szembe nézzek az ismeretlennel. A többi pedig 
már történelem.

elő, terít, kooperál a munkatársaival, kiviszi a 
szemetet, kajaszállítmányt intéz, karbantart, 
fürdőket takarít, szúnyoghálót javít, padot 
eszkábál, ralizik a kiskocsival, vagy éppen a 
mosodában állja a ruhakupacok könyörtelen 
ostromát. A gyerekfelügyelői babérokra törő 
vállalkozó szellemű padavanok felé viszont 
két követelmény van: nagyon-nagyon és még 
annál is jobban szeressen a gyerekekkel együtt 
dolgozni és tudjon együttműködni felügyelő-
társaival. És ami mindenki számára alapkö-
vetelmény: tudj legalább alapszinten angolul 
kommunikálni.

A tábor után pedig mindenkinek lehetősége 
nyílik az utazásra. Ezt mindenki maga inté-
zi el, találja ki, foglalja le. A CL munkatársai 
ellátnak mindenkit tippekkel és tanácsokkal, 
viszont ezt a részt már mindenki egyénileg, 
vagy a nyáron köréje szerveződő kis csapattal 
oldja meg a fizetéséhez és vágyaihoz mérten.  A 
repjegyek megvétele előtt ezért mindenkinek 
tisztában kell azzal lennie, mit akar megvaló-
sítani, meddig akar kint maradni tábor után.
Nagyjából ennyit tudtam meg az első tájékoz-
tatón, aztán minden haladt a maga útján: részt 
vettem a felvételi elbeszélgetésen, aláírtam a 
szerződést, beszereztem a papírokat, megta-
lált életem tábora, vízuminterjúztam egyet és 
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Azt hiszem, harminc oldal sem lenne elég 
arra, hogy elmeséljem, milyen hatások értek 
az alatt a két nyár alatt, amikor Amerikában 
dolgoztam, hogyan formálódott át a személyi-
ségem, hogyan kaptam újra és újra kulturális 
sokkot, mit jelentett nekem, amikor először 
láttam meg az Atlanti óceánt és hogyan vál-
tam igazi csapatjátékossá, leépítve magamban 
a kulturális előítéleteimet. Mint ahogy arra 
sincs hely, hogy részletesen elmeséljem annak 
az összesen négy hétnek az eseményeit, amikor 
tábor után beutaztam a fél kontinenst, láttam a 
Grand Canyont, vagy elmentem a Broadway-
re megnézni a Chicago-t. Inkább a képek be-
széljenek helyettem!
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Atesz: A táborok május végén, június elején el-
kezdődnek, de akadnak olyanok is, ahol június 
közepén indul be a mókuskerék. Én az utóbbi 
csoportba tartoztam. 

Június 19-én hajnalban indultam el ott-
honról a Liszt Ferenc repülőtérre. Innen egy 
reggeli járattal repültem Amszterdamba. Első 
repülésnek nem is képzelhettem volna el job-
bat. Minden megvolt, ami egy szuper utazás-
hoz kell: ablak mellé szóló ülőhely, napos idő, 
szép kilátás, kedves stewardes-ek, biztonságos 
földet érés, na meg persze némi rágcsa.

A holland reptéren, öt órát várakoztam a 
csatlakozásomra Minden rendben zajlott, a 
sikeres becsekkolás után beszálltam a repülő-
gépbe (itt is ablak mellé szólt a jegyem), aztán 
pedig vártam a felszállást. A gép végül a terve-
zett indulás helyett egy órával később szállt fel, 
de ez ekkor számomra nem volt fontos, hiszen 
végre úton voltam egy új kontinens felé.

A 8 órás repülőút után a Bostoni Logan In-
ternational Airport-on találtam magam. A 
késésnek köszönhetően 2 órát álltunk sorban, 
arra várva, hogy beléphessünk az Egyesült Ál-
lamok területére, ám utólag úgy gondolom, ez 
minden percet megért.
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Ezután lebuszoztunk Bostontól 3 órára ta-
lálható Doverbe, ahol megismerkedhettünk 
Pete-tel, az őrült orosszal, aki azért felelt, hogy 
a táborba vigyen minket.

Az időeltolódás miatt, a táborba vezető útra 
csak foltokban emlékszem, úgy éreztem ma-
gam, mint Liam Neeson az Elrabolva II-ben.   
Másnap miután kialudtuk magunkat, a visz-
szatérős srácok, akik előttünk érkeztek bemu-
tatták a tábort. Alig tudtam betelni a hellyel, 
varázslatosan nézett ki a tó és a körülötte lévő 
zöld rengeteg. 

Az első hét a betanulásról szólt, ez idő alatt 
elsajátítottuk a konyhai műveleteket, a konyhai 
munkaállomásokat, barátkoztunk a főnökök-
kel és a kisegítő személyzettel. Munka után 
persze a pihenésé illetve a szórakozásé volt a 
főszerep. A tábor június 28-án nyitotta meg ka-
puit a gyerekek számára.  Megérkezett az első 
session. 
Először ijesztő volt látni azt, amikor kint ült 
400 éhes gyerek és a hozzájuk tartozó 50 fős 
kissegítő személyzet. Az első két hét telt el a 
leglassabban és ez a periódus volt fizikailag a 
legmegterhelőbb. 
Ennyi idő kellett ugyanis ahhoz, hogy kiala-
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kuljon az a fajta együttműködés, csapatmunka, 
ami elősegítette a gyorsabb munkát. Ezután 
gyorsan peregtek a munkanapok, szabadna-
pok, sessionok váltották egymást. Gyerekek 
jöttek-mentek.

Aztán bekövetkezett az a nagy igazság, ami-
re még májusban, a kiutazás előtti tájékoztató 
során hívta fel a figyelmemet a CL. Mi szerint 
eleinte azért „sírsz” majd, mert haza akarsz 
menni a végén meg azért, mert itt akarsz ma-
radni.

Ott ültem az ugrótorony tetején, és az addig 
eltöltött 8 hét járt a fejemben. A sok munkával 
töltött óra, a főzés, takarítás, és az Internatio-
nal Kitchen Day, amikor is megkóstolhatták 
munkatársaim a hortobágyi húsos palacsin-
tát, és somlói galuskát, amit természetesen 
én készítettem. Aztán ott voltak a kirándulá-
sok: baseball meccs Manchesterben, hang out 
Porthmouth-ban, fürdés a hideg Óceánban, 
a srácokkal töltött idő, foci-teniszmeccsek, 
szaltózás az ugrótoronyról a vízbe, kajakozás a 
tavon, hajókázás és a közös étkezések. Mind-
mind egy felejthetetlen nyár emlékei. 

Persze amikor, egy ajtó bezárul, egy másik 
nyílik ki. Itt is így volt. Eljött az idő, hogy a 
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tábor alatt tervezgetett, szövögetett utazásra 
elinduljak. A választásom a keleti partra és Ka-
nadára esett. 13 csodálatos napot töltöttem el 
itt, miközben nagyon sok szép látványosságot 
csodálhattam meg, izgalmas dolgokat élhettem 
át. Ez egy hatalmas élmény volt számomra, 
aminek hatására átformálódtam, megválto-
zott a gondolkodásom a világról. Szélesedett 
a látóköröm. Ahogy Zsófi is említette, magá-
ról az utazásról hosszú oldalakat lehetne írni, 
hiszen megannyi élmény, emlék van az ember 
szívében. A tábor utáni utazás, a kontinens 
megismerése a programnak csak egy plusz ré-
sze. Mondhatni a hab a tortán.  Fontos viszont 
megjegyezni, hogy ez a program sokkal több-
ről szól, mint egy kéthetes nyaralás.

Aki nem vesz benne részt, többnyire úgy 
fogja fel, mint valami nyári munka, de ez annál 
sokkal több. Ez egy személyiségfejlesztő prog-
ram. Itt ismered meg magad. Itt próbálhatod 
ki azt, milyen is vagy valójában. Mennyit bírsz 
ki egy teljesen idegen helyen, idegen emberek 
közt a szeretteid, a barátaid és az otthonod nél-
kül.

Nagyjából most már te is érheted mi is az 
Camp Leaders. Te készen állsz? 

Készítették: Siket Attila és Varga Zsófia
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Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom

Az SDG-t 1921-ben fiatal teológusok alapították azzal a céllal, hogy megújítsák magyar re-
formátus egyházukat, honfitársaiknak pedig reményt adjanak. Egyik jelmondatuk ez volt: 

„Evangéliumot Magyarországnak”. Az ige, amely vezérelte őket a 2Timóteus 2,3-ból így hangzik: 
„Te azért a munkának terhét hordozzátok, mint Jézus Krisztus jó vitéze”. A mozgalom jelképe, 
Kálvin János nyomdokain járva, az égő szívet tartó kéz lett. Ennek jelentése: „Szívemet égő áldo-
zatul emelem az Úrnak”.  Napjainkban elsősorban a református gimnáziumainkban fejti ki tevé-
kenységét az SDG. Feladatának tartja, hogy helyi (iskolai) csoportokat hozzon létre, a meglévőket 
pedig ápolja, és ezeket országosan összefogja, koordinálja. 

Mi 2014-ben találkoztunk először az SDG-
vel. Egy barátunk hívott el minket a ta-

vaszi találkozóra, ami Balatonszárszón kerül 
mindig megrendezésre. Ez az éves programok 
között a legnagyobb esemény. Ilyenkor a régi 
es új tagok is jelen vannak az ország több pont-
járól. Ezen a hétvégén egy igét dolgozunk fel, 
de mégsem olyan, mint egy csendes hétvége. 
Az elcsendesedések mellett szemináriumok is 
vannak különböző témákban. Ebben az év-
ben például Simon Marci tartott előadást a 
slampoetry-ról, Kubinszky Viktor pedig be-
számolt az életéről és a drogprevenciós misszi-
óról, és sok más egyéb témákba is betekintést 
nyerhettünk. 

Másik nagy eseményünk az adventi csendes 
hétvége Nagykőrösön. Itt tényleg Istenre han-
golódva tudunk feldolgozni kiscsoportokban 
egy adott igei részt. Ez mindig nagyon családi-
as a helyszínt és a létszámot tekintve. Egy ilyen 
csendes hétvégén döntöttük el, hogy mi is csi-
nálunk egy SDG-s kiscsoportot az iskolánkban 
(Debreceni Református Kollégiumban) csat-
lakozva a már meglévőkhöz (Budapest, Pécs, 
Miskolc, Pápa…stb.). Nagyon szerettük volna 
ezt a légkört - amit itt kaptunk- a mindenna-
pokba is belevinni. 

Budapestre felkerülve már a szervező stáb-
ban vagyunk jelen. Azonban van egy „Pesti 
kör” nevű ifink hétfő esténként 18:30-tól itt 
Budapesten a Gyulai Pál utcában. Az alkalmak 
mindig egy közös vacsorával kezdődnek, utá-

na énekkel és imádsággal elcsendesedve jön az 
áhítat rész. Az ifin egyetemisták és középisko-
lások egyaránt jelen vannak. Várunk téged is! 

Tájoló- Nyári zarándoklat
A tavalyi nyár során rendhagyó tábort hir-

dettünk meg, utunk Fehérvárcsurgóról Ba-
konybélen át Alsóörsre, a Balaton partjára 
vezetett (130km).Visszatekintve hála ébred 
bennem egyrészt a megvalósulás tényéért, il-
letve a megtapasztalt élményekért is. Utunkat 
a Szentháromság Isten jelenléte tette azzá, ami. 
Hálaadás, mert észrevettem a résztvevőkön, 
hogy azóta is ha szóba hozzák, ha mesélnek, 
vagy egy-egy fényképet látnak a zarándoklat-
ról, megváltozik az arcuk, kivirulnak. Ahol 
Isten jelen van, ott élet fakad. A zarándoklat 
tanulsága, hogy a megélést és megtapaszta-
lást feldolgozására és elmélyítésére. Volt tere a 
csendnek és a beszélgetéseknek. Ugyanakkor 
tisztában vagyunk azzal, hogy hitünk megélé-
sének a zarándoklat csak egy formája a sok kö-
zül. Így azt is tudjuk, hogy nem mindenkinek 
testhez álló.. Éppen ezért fontosnak tartjuk a 
megszokott nyári táborok megtartását is. Ter-
veink szerint azokon a nyarakon, melyeken 
Csillagpont is van, a hagyományos nyári tá-
borunkat hirdetnénk meg. Nem csillagpontos 
években pedig Tájoló zarándoklatra hívoga-
tunk mindenkit. 

Bogyó Zsófia-teológus hallgató



ProT2ézis 1. évfolyam, 4. szám

35

Miért szervez zarándoklatot egy refor-
mátus diákmozgalom?

Elsőre talán furcsa az a szókapcsolat, hogy 
“református zarándoklat”. Mi nem szoktunk. 
Érdemes néha felülvizsgálni szokásainkat. Íme, 
néhány gondolat, amiért szerintünk érdemes 
zarándokolni! Az életünk egy út – életút. Az 
ember „homo viator”, úton lévő ember. „Mert 
nincsen itt maradandó városunk, hanem az el-
jövendőt keressük.” (Zsid 13,14)
Zarándoklatunk egyszerre közösségi és egyéni 
út. Mindenki a maga útját járja, egymásnak 
pedig útitársai vagyunk. „Utaidat, Uram ismer-
tesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!” 
(Zsolt 25,4) 

Egyfajta istentisztelet. Zarándoklatunknak 
nem egy szent helyre való eljutás a célja, még-
is egy különleges formája az istentiszteletnek, 
az Istennel való kapcsolatunk ápolásának, az 
imádságnak. Nem a hely, vagy nem kifejezet-
ten a hely miatt, hanem az odaszentelt idő, 
figyelem, nyitottság és ima miatt lehet tere az 
Istennel való találkozásnak. „Hagyjad az Úrra 
utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik… 
Légy csendben és várj az Úrra!” (Zsolt 37,5;7) 
A lelki-szellemi aktivitás mellett fizikai cselek-
vés. Testi és lelki kihívás, testi és lelki út egy-
szerre. Teljes embert kíván, ahogy arra Jézus is 
hív: “Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíved-
ből, teljes lelkedből és teljes erődből.” (Mt. 22,37)

Katona Viktor-SDG elnök 

Ezen a nyáron is megrendezésre kerül a Tá-
joló zarándoklat július 25. és augusztus 1-je 
között. Most az utunk Hűvösvölgyből a Pilisen 
át Tatára vezet (kb.120 km). Nagy szeretetettel 
várunk és bíztatunk benneteket, hogy jöjjetek 
el eseményeinkre! Ha felkeltettük érdeklődése-
det, nyugodtan keress meg minket, vagy láto-
gassatok el a www.sdg.org.hu oldalra! 

Készítették: Harmati Fruzsina
Semlyényi Dániel
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DP szimulátor

dP-sArok

„Futunk s nem lankadunk, járunk és nem fáradunk el…” Ez a rövid idézet jól leírja a DP 
tagjainak átlagos kolihétvégéjét. Cikkem – bár beszélhetnék akár a többiek nevében is, 

szóval talán cikkünk – nem szeretne panaszlevélként feltűnni. Egyébként is abszurd lenne egy 
olyan panaszlevél, amelynek nem csak feladói, de címzettei is a DP tagjai, hiszen ki másnak cí-
mezhetnénk, ha senki nem kéri tőlünk, hogy például reggel hatig tartson a programszervezés. Az 
alábbi iromány témája talán a „dépések szemszögéből” rövid címmel írható le. Dőljön hátra tehát 
a kedves olvasó, felejtse el, hogy unalmas programismertetőt fog kapni vagy egy újabb bemutat-
kozást és csöppenjen bele picit annak a világába, aki valamilyen érthetetlen oknál fogva beöltözve 
csinál magából hülyét a Normafán vagy reggel üvöltve jár körbe ébreszteni ahelyett, hogy aludna. 
Próbálom rövid kiragadott jelenetekkel érzékeltetni milyen is a mi szemszögünk. Mi tehát az első 
dolog, amit látunk, ha felvesszük a diákpresbitérium logójával fémjelzett Ocolus Rift-et? 

Az első hely ahova elröpít bennünket a vir-
tuális valóságot kínáló szemüveg, az egyik 

szemináriumterem. Talán egy keddi nap, de 
már a frissen „megszállt” avatárunk sem em-
lékszik pontosan. Nem ám délután történnek 
ezek az úgynevezett ülések a közeledő vacsora 
megnyugtató gondolatával, hanem este, ami-
kor már csak a másnapi reggeli órák fenyegető 
képe tehet arról, hogy végre eljutunk ágyunkig. 
Ülünk tehát a szemináriumteremben, körben 
és arról gondolkodunk, hogy vajon mit kéne 
tennünk idén a kolihétvégén. Mi az, ami nem 
sok? Mi az, ami nem túlzás? Mi az, ami elég? 
Vagy éppen mi az, amire van vagy esetleg 
egyáltalán nincs igény? Hosszú körök ezek, 
de valahogy csak eldől. Nem is ez az izgalmas 
része, hanem a kész koncepció kivitelezése. A 
pillanat, amikor agyunk, mint egy jól működő 
magyar melósbrigád elkezdi fejtegetni a dol-
gok „hogyanját”. Nem véletlenül említettem a 
melósbrigádot, hiszen hamar felszisszennek 
agyunk bambijai és hamar rátámaszkodunk 
képzeletünk ásóira, nézve, ahogy egy társunk 
még képes dolgozni. Természetesen sok eset-
ben jóval hatékonyabban működik ez a dolog. 
Ha egyszer beindul a brainstorming akkor 
nincs megállás. Megszállt dépésünk egyre lel-
kesebben önti magából az ötleteket. A városba 
szervezett programok pedig annyira összetett-

re sikerülnek, hogy már azt veszi észre, hogy 
másnapi feladatai közé tartozik, hogy beszéljen 
egy hajléktalan festővel az aluljáróban, akitől 
rendelnie kell egy képet alapítványi számlára 
és a megfelelő pillanatban, időzítve eljuttatni 
az adott csapatnak. Társai ekkor rántják vissza 
a földre és emlékeztetik, hogy így is elég dol-
gunk lesz. 

A szimulációban tovább repülve eljutunk 
a kolihétvégét megelőző napokig. Alanyunk 
éppen két óra közötti szünetben próbál meg-
venni egy tucat strandpénztárcát, magát azzal 
nyugtatva, hogy csinált már ennél furcsább 
dolgokat is, de a furcsább dolgok csak ezután 
következnek. 

Újdonsült porhüvelyünk most újra a szemi-
náriumteremben, felváltva ül a széken, járkál 
körbe-körbe, gépeli a szövegeket vagy éppen 
széttárt karokkal az asztalon fekve röhög. Vé-
gül azonban csak sikerül a holtponton túllen-
dülnie, majd amikor közös megegyezéssel 6 
óra tájt majdnem mindenki nyugovóra tér, ő 
is ágya felé indul. Reggel sok megbeszélni va-
lója van tükörbeli énjével. A fő vád valahogy 
így szól: Ki találta ki, hogy 8-kor legyen az éb-
resztő? 

„Hősünk” most egy játszótéren szalad, ke-
zében egy kanállal. Szétnéz, és konstatálja, 
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Készítette: Barta Máté

hogy kínosan sok család van körülötte. Nincs 
választása. Leguggol és a kezében lévő célszer-
számmal gödröt ás a homokozóban, majd el-
helyez benne egy uzsonnás dobozt. Hogy mit 
csinál ezután? Sokan elgondolkodnánk azon, 
hogy hogyan jutott ide az életben?

Most a Szent István székesegyházba csöp-
pentünk. A küldetés nehéz, de nem lehetetlen. 
Szereplőnknek egy szép sorban ülő feltehető-
leg Japán turista padjába kell elhelyezni egy 
borítékot. Közelebb lépve a padhoz sikerül a 
kezében lévő borítékot elhelyezni a Japán tu-
ristacsoport által elfoglalt pad aljára. A tekin-
tetek felbecsülhetetlenek. Mondjuk úgy, hogy 
nem maradt észrevétlen.
De még nincs vége. Alanyunk a buszon áll és 
telefonál. Próbálja nagyon óvatosan és kité-
rően megfogalmazni a telefon túloldalán lévő 
érdeklődőnek, hogy sikerült megvennie egy 

doboz vazelint. A 
küldetés sikeres, sem-
mit sem sejtenek. 
Sose gondoltam vol-
na, hogy ezt fogom 
csinálni – gondolja az 
ismeretlen dépés. De 
mit is csinál? Vazeli-
nes agyagcsápokat ló-
gat folyékony latexbe. 
Mondjon bárki egy 
jobb programot szer-
da estére. A turkáló 
szagától megszédült 
dépésünk most társa-
ival nézelődik. Anya-
got kell gyűjtenie, ki-
vételesen fizikálisan. 
Egészen addig óva-
tosan nézelődik, még 
ki nem derül, hogy 
minden száz forint. 
Ekkor szabadul el a 
pokol. A vásárlás át-
alakul egy viking por-

tyává és végül egy kukászsáknyi ruhát sikerül 
felcipelni a kollégiumba. 

Vannak ám kellemes pillanatok is szimulá-
ciónkban a 20 kilós megpakolt hátizsákok és 
a fáradt tekinteteken túl. Előfordul néha pél-
dául, hogy a DP tagunk éppen az egyik pesti 
szórakozóhelyen ropja társaival, vagy, hogy 
gyerekek szaladgálják körül jól sikerült jelme-
ze miatt. Ez a szemüveg nem arra van, hogy 
megmutassa vagy érzékeltesse milyen nehéz is 
a dépés élete. A célom az volt, hogy a teljes-
ség igénye nélkül bemutassam, hogyan jutunk 
ezzel a szolgálattal csodálatos, őrült, egyenesen 
agyament és örök élményekhez, emlékekhez. 

Folyatatása következik!
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Körkérdés

Mi az, ami igazán boldoggá tesz téged?

Molnár András:
Az élet szépsége, ez az, ami engem boldoggá 
tesz.

Varga Zsófia:
1. A tudat, hogy sosem vagyok egyedül. 2. Az, 
ha mindent sikerül időben megcsinálnom 3. A 
jó idő.

Suhajda Attila:
Ha valakivel tudok egy jót beszélgetni.

György Erika:
Az, amikor unikornisnak képzelem magam. 
Csak vicceltem. Szerintem ez a „Mi az élet ér-
telme?” utáni legnehezebb kérdés.

Kovács Dénes:
Boldoggá tesz, ha eltervezem a hetemet és 
minden úgy alakul, ahogy szerettem volna. 
Táncosként boldoggá tesz, ha elismerik amit 
csinálok, ha tetszik az embereknek. Boldoggá 
tesz a barátaimmal töltött minőségi idő. Bol-
doggá tesz, ha az életben bármilyen probléma 
előjön, és azt Isten szerint tudom megoldani, 
úgy hogy neki tetsző legyen.

Tanászi Lilla:
A csokoládé, a cicák, és ha a barátaimmal tu-
dok lenni. Ja, és ha másokat rá tudok venni 
rossz dolgokra. Attól nagyon boldog vagyok.

Rágyanszki György:
Hogy mi az, ami igazán boldoggá tesz? Egy-

szerűnek tűnik a kérdés, de az „igazán” elbi-
zonytalanít. Talán akkor tudok igazán boldog 
lenni, hogyha teljesülnek az elképzeléseim, 
amiket meg akartam valósítani. Ez lehet egy jól 
megírt tanulmány, egy sikeres konferencia elő-
adás, vagy éppen egy jól kiválasztott ajándék a 
másféléves unokahúgomnak. Ezek számomra 
nem hétköznapi események, egyfajta előterve-
zést igényelnek, rá kell készülnöm, és a feladat 
teljesítése után mindig kíváncsian várom a 
környezetem visszajelzését. Ilyenkor jót tesz az 
önbecsülésemnek, hogyha egy kicsit dagadhat 
a májam.
Mecser Anikó:
Szerintem maga az élet, a furcsa humorával 
együtt. Amit megbecsülök az a jó emberek tár-
sasága, többek között a húgommal és a szeret-
teimmel eltöltött időt tartom nagyon értékes-
nek. De boldoggá tesz az is, amikor azt látom, 
hogy az emberek kedvesek egymással és elő-
zékenyek. Igazán boldog vagyok, amikor van 
egy kis időm ráébredni, hogy milyen csodák 
vesznek körül - például, amikor kinézek az ab-
lakomon, a második emeletről. Boldoggá tesz, 
amikor zenélhetek vagy meghallgathatok egy 
jó koncertet, túrázhatok egyet a Bükkben, vagy 
esetleg csak egy jót beszélgethetek valakivel a 
buszon, a koliban, a Normafán vagy akárhol. 
Azt hiszem nagyon sok dolog képes igazán 
boldoggá tenni, vagyis talán egy „dolognak” 
számtalan megnyilvánulási formája...
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