
Fókuszban a család  

Az előadásokkal egybekötött 

díjátadó ünnepség – az OTP 

önkéntesei bekapcsolódásának 

köszönhetően – úgynevezett 

csatlakozó esemény volt a 

„2011 az Önkéntesség Európai 

Éve” rendezvénysorozathoz.  
(Maria Kiss, Stuttgart) 

A család intézménye állt 
a debreceni önkéntesek 

európai programjának 
középpontjában. 
A TIKKK Egyesület és az OTP 

Flagship Team önkéntesei által, 

2011. április-májusban szerve-

zett nemzetközi rajzverseny és 

kiállítás a család fontosságára és 

a hátrányos helyzetben élőkre 

hívta fel a figyelmet. A társada-

lom kezdetei óta a család az, 

amely továbbadja az értékeket. 

A család az a közösség, amely 

komoly hatást gyakorol a gye-

rek fejlődésére, lelkiismeretére, 

felelősségtudata és önkritikája 

kialakulására. Az ember a csalá-

di minta segítségével tanulja 

meg, hogyan viszonyuljon em-

bertársaihoz, itt tapasztalja meg 

mit jelent szeretni, majd talál-

kozik azokkal a korlátokkal, 

amelyek felnőttként is végigkí-

sérik életét. A családok olykor 

kedvezőtlen körülmények kö-

zött élnek és hátrányos helyzet-

ben látják el mindennapi teen-

dőiket. Ezért a rajzpályázat ki-

emelt célja volt – a kiállított 

alkotásokon keresztül – minél 

szélesebb körben megszólítani a 

fiatalokat, családtagjaikat, speci-

álisan az iskolából kikerülő 

gyermekeket, a munkába állás, 

vállalkozás beindítása előtt álló 

fiatalokat, a hátrányos helyzetű 

csoportokat, valamint a hátrá-

nyos helyzet elhárításában, a 

változásban segíteni tudókat. 

„Az én családom" címmel meg-

hirdetett rajzversenyre 4 or-

szág 655 alkotója pályázott. A 

legfiatalabb 3, a legidősebb 40 

éves volt. Szép számban ragad-

tak ceruzát és ecsetet a fiatal 

tehetségek Erdélyből, valamint 

a Vajdaságból, de németországi 

alkotó is igyekezett a családról 

kialakított gondolatait bemutat-

ni. A tizenévesek között pro-

fesszionális technikát alkalma-

zók is akadtak. A verseny ered-

ményessége abban is megnyilvá-

nult, hogy a kisebb korcsoport-

ban igazi őstehetségek bukkan-

tak fel. László Ákos, Csokonai-

díjas grafikusművész vezette 

szakmai zsűri 3 korcsoportban 

9 fődíjat és 56 különdíjat ítélt 

oda, továbbá 49 oklevelet a 

dicséretes teljesítményért. Ezen 

belül speciális kategóriában 

kerültek értékelésre a fogyaték-

kal élők munkái. A legtöbb raj-

zott beküldő iskolák közül hár-

man nyerték el a legaktívabb 

intézmény címet. A díjátadóra a 

családok nemzetközi napján, 

május 15-én került sor Debre-

cenben, a Batthyány utcai sétá-

lóövezetben. A díjazott alkotá-

sok június közepéig a TIKKK 

Mini Galériában kerültek bemu-

tatásra vitrinkiállítás formájá-

ban. (Díjazottak névsora a 8. oldalon.)  
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Az információ fogalmának értelmezése 
  

 Az információ fogalmán általá-

ban egy adott rendszer számára – annak 

jövőbeli működését befolyásoló – új is-

mereteket nyújtó „jelek”, „jelsorozatok” 

tartalmi jelentését értjük. 

 Az általános fogalom meghatá-

rozás keretében a szakirodalom a 

„jeleket” két fő csoportba kategorizálja, 

annak függvényében, hogy rögzített álla-

potban vannak-e vagy sem. A rögzített 

jelet, amennyiben elemi ismeretet hordoz 

adatnak nevezzük. Ha a jel nem tartozik 

az előző kategóriába, nincs – visszakeres-

hető, megőrizhető és beazonosítható for-

mában – rögzítve (például éppen hírcsa-

tornán továbbítják) akkor hírnek tekint-

jük. Az adatok és a hírek (mint jelek) az 

információ hordozói. 

 Az információelmélet [1] alap-

ján az információ nem azonos a jellel, az 

információ a jelek tartalmi jelentése. Vi-

szont ez a mondat még nem definiálja 

teljeskörűen az információt. 

 Az információ fogalmának meg-

határozása a következő állítások együtte-

sével teljes: 

- Az információ egy korábbi ismereti 

szinthez viszonyított új ismeretet jelent 

(nem általában ismeretet). 

- Az információ mindig egy meghatáro-

zott rendszer, illetve egyén számára jelent 

új ismeretet. 

- Az információ az adott rendszer műkö-

dését befolyásolja, azaz egy jel csak ak-

kor jelent információt, ha valamilyen 

formában felhasználásra kerül. 
 

Egy egyszerű példa    
 Kint állok a Nyugatiban, várom a 
szegedi vonat érkezését és látom, hogy 3 

szabad vágány van, amelyek egyikére a várt 
szerelvény érkezhet. Az, hogy a vonat me-

lyik vágányra érkezik határozatlan. Amikor 

a hangosbemondó közli, hogy a gyors me-
lyik vágányra fut be, akkor ez a hír meg-

szünteti a közlés előtti határozatlanságo-

mat, bizonytalanságomat, vagyis új ismere-
tet nyújt. 

Folytatva a példát, ha a hangosbemondó a 

debreceni gyors érkezéséről tájékoztat, 
akkor annak a személynek, aki a debreceni 

vonatot várja, más információt jelent ez a 

hír, mint számomra, hiszen én a szegedi 
miatt állok itt. Ugyanakkor annak a sze-

mélynek, aki csak egy napilap vásárlása 

miatt ugrott be a pályaudvar 
újságárusához, ez a közlés 

egyáltalán nem jelent infor-
mációt. 

Nyilvánvaló, hogy a hangos-

bemondó tájékoztatása nem 
befolyásolja annak a sze-

mélynek a viselkedését, aki 

nem vár vonatot. Számomra 
viszont ezek a közlések infor-

mációt tartalmaznak, fel-
használásra kerülnek, hiszen 

ezek alapján megyek oda 

ahhoz a vágányhoz, amelyre 
az általam várt gyorsvonat 

érkezik. 
 

 A stratégiai irányítási rendszer-

ben új ismeretet akkor kapunk, ha a jel 

csökkenti bizonytalanságunkat, amit úgy 

is fogalmazhatunk, hogy akkor nyertünk 

új információt, ha valami nem volt bizo-

nyos, azaz ha előre határozatlan volt és ez 

a határozatlanság változott meg az adat, 

illetve hír megismerésével. A bizonyta-

lanság csökkenése mindig új információt 

feltételez. 

A stratégiai irányítási rendszerben az 

információk folyamatosan áramolnak. 

Haladnak a rendszert szabályozó pályá-

kon és fordított irányba is, mégpedig ab-

ban az értelemben, hogy tudósítanak a 

rendszer állapotáról. Ez utóbbit nevezzük 

információ visszacsatolásnak. A vissza-

csatolásokat a helyzetelemzések során 

folyamatosan figyelembe vesszük. 

 Az információ szót kétféle – 

konkrét és absztrakt, azaz kvalitatív és 

kvantitatív – értelemben használja az 

információ matematikai elmélete. Infor-

máció alatt értjük egyrészt magát a konk-

rét információt (értesülést), másrészt en-

nek számszerű mértékét (ugyanis az in-

formáció mennyiségét bitben lehet mér-

ni), vagyis a konkrét információban fog-

lalt információmennyiség mértékszámát. 

Az információ minőségének fogalma 

több az előzőekben használt „kvalitatív" 

jelzőnél (annak ellenére, hogy a két szót 

szinonimaként is használják) mert az az 

információ hasznosulási fokával, jelentő-

ségével, értékével kapcsolatos. 

A hivatkozott egyesületi irányítási rend-

szerben, de a kuta-

tási munkában is, az 

információ ember 

központú és rend-

szerhez kötött. 

Ezért az informá-

ciószerzés úgy defi-

niálható, mint a 

stratégiai irányítási 

rendszer belső érin-

tettjei által észlelt, 

felfogott, megértett 

és értelmezett jelek 

(jellemzően adatok) 

– korábbi informá-

ciókhoz viszonyított – sokaságának gyűj-

tése. Ez érvényes a kutatásra is. 

 A frissen szerzett értesüléseket a 

projekttagok a múltban szerzett tudásuk-

hoz, tapasztalataikhoz, korábbi feladata-

ikhoz kapcsoltan értelmezik. Minél pon-

tosabban szabályozott a kutatás, illetve az 

irányítás rendszere és minél szabatosab-

ban rögzítettek a használatos fogalmak, 

az általános célok, illetve egy-egy pro-

jekthez kapcsolódó speciális célok, fel-

adatok, annál nagyobb mértékben válik 

információvá az adat az adott rendszer-

ben. 

 A kutatási munkában az adatok 

egységes értelmezése megfelelő – például 

belső – oktatással és viszonosságon ala-

puló kapcsolattartással, azaz együttműkö-

déssel érhető el. Az is fontos az adatok, 

hírek információvá alakítása érdekében, 

hogy mennyire él a projekttag a szervezet 

belső életében, mennyire ismeri az ese-

mények közötti összefüggéseket. 

Előzőekkel bizonyítható az információ 

relatív természete, miszerint minden üze-

netet hordozó értesülés a felhasználónál 

bekerül egy háttérismereti környezetbe és 

ahhoz képest minősül vagy nem informá-

ciónak. 

 

(Folytatás a 3. oldalon) 

A TIKKK Egyesület megfogalmazta információs alapelvét  
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Fonó Levente  

írása 

 

Az új alapelv az 

egyesület stratégiai irányítási rendszerének és a kutatás működtetésének egyik legfontosabb építőkövét 

képezi. Az alapelv mögött komoly elméleti háttér rejlik. Ezt fedi fel jelen tanulmány. 

TIKKK OLDALAK 

[1] Rényi A.: Napló az információelméletről, Gondolat, 1976.                           [2 ]Wright, E.: "The Original of E. G. Boring's Young Girl/Mother-in-law Drawing and its Relation to the Pattern of a Joke", Perception, 21., 1992. ; [3 ]Ponticulus Hungaricus, 1997. december, I. évfolyam 1. szám 
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 Az „észlelés” szakasza, ami lé-

nyegében a kapcsolódási „felületet" je-

lenti a kutató és a jel (jellemzően adat) 

hordozójával, kockázati tényezőként jele-

nik meg a helyes információ megszerzése 

során. Sokszor az egyén 

fizikai, illetve biológiai ké-

pességétől, vagy pont ellen-

kezőleg a valóság szándé-

kos „elhomályosításától" 

függ az észlelhetőség. 

Az észlelésre, azaz a való-

ságlátás problémájára a 

legjobb példa az 1888-ból 

fellelt, E. G. Boring által 

feldolgozott  – „Öreg hölgy 

– fiatal hölgy" képként is-

meretes – teszt. [2] 

 Hasonlóan alkalmazható „A 

Szent Grál nyomában” című, 2009-ben 

készített grafikám, amely szintén több 

m e g o l d á s t 

kínál. 

A kutatás 

információel-

mélete egy-

ben a keresés 

elmélete, ami 

az igazság 

k e r e s é s é r e 

irányul, nem 

csak arra, 

hogy egy 

kérdésre a 

válasz igaz-e 

vagy hamis. 

A konkrét információ fogalmán túl a ku-

tatásban jelentősége van az információ 

absztrakt, azaz kvantitatív vetületének is. 

Ez nem más, mint az előállított informá-

ció mennyisége. 

 A legnagyobb információmeny-

nyiség mindig akkor szerezhető meg, ha 

olyan „kérdéseket” teszünk fel, amelyek 

válaszában a legbizonytalanabbak va-

gyunk, azaz amelyekre az igen vagy nem 

válasz 50%-os valószínűségű. Ez semmi 

képen sem jelenti azt, hogy az ettől eltérő 

valószínűségű állapotokat nem kell feltár-

ni. 

Az információ-előállítás hatékonysága 

témakörébe tartozik, hogy a lehető legke-

vesebb kérdéssel, így időráfor-

dítással jussunk el egy kutatási 

szempont megválaszolásához, 

azaz minél tisztábban, érthető-

ben, világosan és egyértelműen 

fogalmazzuk meg részletes 

kérdéseinket. 

Ugyanis ha egy adott kérdés-

ben levont következtetés több 

kutatási szempont megválaszo-

lásában is szerepel – annak 

ellenére, hogy minden szem-

pont megválaszolása információ – a nyert 

információ átfedéseket tartalmaz, ezért 

nem teljes mértékben új ismeret.  

 A fenti értelemben nem minden 

áron célunk a hatékony kutatás, hiszen 

sok olyan eset adódik, amikor egy témát 

jól körbe kell járni a bizonyosság meg-

szerzése érdekében. 

 Előzőek figyelembevételével a 

következők szerint került megfogalma-

zásra az egyesület információs alapelve: 

 „A stratégiai irányítási rendszer 

működtetése során, és a kutatási munká-

ban is – a bizonytalanság hatékony csök-

kentése érdekében – folyamatos informá-

ció-visszacsatolásokra és helyzetelemzé-

sekre alapozva, az irányításért felelős 

vezetők, illetve a kutatási projektek tag-

jai, korábbi ismereti bázisukra építve az 

új ismeret, azaz információ megszerzésé-

re törekednek.” 

 Az információelmélet az a tudo-

mány, amelynek tárgykörében az infor-

máció konkrét és mennyiségi megjelenési 

formája egyaránt beletartozik. Ettől elté-

rően az informatika csak az emberi kom-

munikációban közrejátszó ismeretek tar-

talmi oldalával foglalkozik, különösen az 

értesülés, üzenet, adat, stb. információ-

ként értelmezhető fajtáival. 

Nem tárgya az informatikának az infor-

máció mennyiségi mérése, a jelrendszer 

és szintaxis optimalizálása. Az informati-

ka az ismeretek elrendezésének, kezelésé-

nek és használatának általános tudomá-

nya, miközben a számítástechnika csupán 

az informatikai célok megvalósításának 

eszköze. 

 A stratégiai irányításban az in-

formatikai támogatottság – általában az 

egyesület szakmai feladatai és speciálisan 

kutatás céljai érdekében – a szükségletek-

hez igazodó információs rendszerek ter-

vezését, kiépítését, használatát és karban-

tartását jelenti, beleértve a hardvert és 

szoftvert, az emberi és szervezési aspek-

tusokat. Az egyesület információs alrend-

szerei jellemzően a szakmai feladatellátás 

és a működés igényeire alapulnak és eze-

ket a kutatás rendszere is használja.  

A kutatási tevékenység külön alrendszer-

rel is rendelkezik. 

 Szervezetünk információs rend-

szere magában foglalja: 

- az adatok összegyűjtését, rögzítését, 

ellenőrzését, feldolgozásra való előkészí-

tését és továbbítását, 

- az adatok tárolását kezelhető és gyorsan 

elérhető formában, 

- az adatok célorientált feldolgozását elő-

re kialakított algoritmusok szerint, 

- az információk előállítását előre megha-

tározott értékelési szempontok szerint, 

- az információk szolgáltatását, felhasz-

nálókhoz való továbbítását jellemzően 

számítógépes (megfelelő hardver, szoft-

ver és hálózat) támogatottság mellett. 

 Az információs alrendszereink a 

fenti követelmények teljesülésén túl ga-

rantálják a felhasználóhoz eljuttatott in-

formációk minőségének állandóságát. Az 

információ minősége nem csak tartalmá-

tól és a megszüntetett bizonytalanság 

mértékétől függ, hanem annak megbízha-

tóságától, pontosságától és időszerűségé-

től. (F.L., Debrecen) 

(Folytatás a 2. oldalról) 

        Rényi Alfréd (Bp., 1921. 
márc. 20. – Bp., 1970. febr. 1.): 

matematikus, egyetemi tanár, 
az MTA tagja (l. 1949, r. 1956), 
Kossuth-díjas (1949, 1954).  

A Szent Grál nyomában 

Öreg hölgy - fiatal hölgy 

Rényi Alfréd gondolatainak felhasználásával, 

születésének 90. évfordulója alkalmából 

 

"A matematika bizonyos tekintetben mindig is az összekötő kapocs szerepét 

játszotta a különböző tudományok, valamint a tudomány és a művészet kö-

zött. Meggyőződésem, hogy e tekintetben a matematikára a jövőben még fo-

kozottabb szerep hárul." [3]       

       Rényi Alfréd  

[1] Rényi A.: Napló az információelméletről, Gondolat, 1976.                           [2 ]Wright, E.: "The Original of E. G. Boring's Young Girl/Mother-in-law Drawing and its Relation to the Pattern of a Joke", Perception, 21., 1992. ; [3 ]Ponticulus Hungaricus, 1997. december, I. évfolyam 1. szám 
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 A tanulmányból 

kiderül: 
 

 A hátrányos helyzet 

olykor relatív, illetve szubjek-
tív, és a hátrány érzékelésétől 

függ.  

 A kedvezőtlen helyzet 

az elérni kívánt célok megvaló-

sítási lehetőségének függvényé-

ben értelmezhető. A hátrányos 

helyzet az egyén vagy környe-

zete tulajdonságaival kapcsola-

tos.  Az egyén, de akár egy 

csoport hátrányos helyzete 

szűkebb vagy tágabb környeze-

téhez képest értelmezhető, és 

általában a környezet jellemzé-

sére használt paraméterek/

kategóriák átlagértékéhez vi-

szonyított eltérést jelenti.  
 

 A környezet jellemzé-

sére – amellyel a hátrányos 

helyzet kapcsolatos – legáltalá-

nosabban használt paraméter, 

az életszínvonal. Az elvárható 

életszínvonal hiányát a megkér-

dezettek nagytöbbsége sze-

génységként értelmezi.  
 

Ugyanis megfelelő anyagi háttér 

nélkül céljaik kivitelezhetetle-

nek. 

 A legfontosabb kö-

vetkeztetések: 

 A szegénységhez ve-

zető okok, egyben, mint a hát-

rányos léthez vezető legfőbb 

tényezők a következők: ala-

csony aktivitási arány a munka-

erőpiacon, munkanélküliség, 

alacsony iskolai végzettség, 

s z a k k é p e s í t é s  h i á n y a , 

„kedvezőtlennek” értékelt 

lakóhely, azaz kis település, 

hátrányos térség, rossz egész-

ségi állapot, fogyatékkal élés, 

valamilyen kisebbséghez tarto-

zás. Előzőek, mint mögöttes 
(Folytatás az 5. oldalon) 

A Flagship Team önkéntesei a TIKKK Egyesület kutatási munkáját segítették 

Az OTP Bank Flagship Team csapata az „önkéntesként a hátrányos helyzetű családo-

kért, a változásért" tárgyú projektet valósította meg 2011. április-május hónapokban.  

  

 

 A projekt keretében az 

önkéntesek mintegy 300 oktatási, 

nevelési intézménnyel – elsődlege-

sen a pedagógusok megtapasztalása-

ira építve – készítettek interjút a 

családok hátrányos helyzete és té-

nyezőik feltárása céljából. Az adat-

gyűjtés a TIKKK Egyesület kutatási 

munkáját segítette.  

 Az interjúkon túl a tudo-

mányos munka alapját képezte még 

a család ábrázolására irányuló nem-

zetközi rajzverseny alkotásainak 

elemzése. A speciális, multidiszcipli-

náris ismereteket igénylő elemzést 

felkészült szakemberek segítették. 

 Az egyesület és önkén-

tesek sikeres együttműködésének 

eredményeként egy tanulmány 

készült, amely mátrix formájában 
összegzi a hátrányos léthez veze-

tő legfőbb tényezőket.  

 - A segélyezés nem meg-

oldás. A szegénység újratermelő-

dése megfelelő képzéssel fékez-

hető meg.  A  fiatalok,   a   hátrá- 

nyos helyzetet szorgalmas iskolai munkával, tanulással, 

képességeik folyamatos fejlesztésével kerülhetik el – 

ajánlja a TIKKK. 

 - A fiatal generáció pénzügyi kultúrájának, az 

öngondoskodás tudatának erősítése sem árt – a banki 

önkéntesek véleménye szerint. 
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tényezők, jellemzik a gyerme-

kek hátrányos helyzetét is, 

azaz a szegénység újratermelő-

dik. Ez azt jelenti, hogy a gyer-

mekeket különösen sújtja, ha 

szüleik tanulatlanok, ha munka-

nélküliek, ha kis faluban élnek, 

ha etnikai kisebbséghez tartoz-

nak. Rossz a helyzetük azoknak 

a gyermekeknek is, akiket 

egyedül élő szülő nevel, vagy 

akiknél fogyatékossággal él 

valaki a családban.  

 Lényegében elmond-

ható, hogy a szegénység újra-

termelődése a családban törté-

nik, és az iskolázottság hiányá-

val korrelál. Ezzel összhangban 

áll az a felmérés, miszerint a 

családok elenyésző százaléka 

tervezi meg pénzügyileg jövő-

jét. A jövő tervezése koránt-

sem lehet hatékony a megfele-

lő – pénzügyi vagy egyéb lehe-

tőségekre irányuló – ismeretek 

hiányában. Viszont az ismere-

tek megszerzése jellemzően 

megint csak a család erőforrá-

sain múlik. 

A tanulmány alapját képező 

statisztikai minta természete-

sen nem reprezentatív, és kizá-

rólag a magyarországi intézmé-

nyektől és pályázóktól szárma-

zó adatokat veszi figyelembe. 

 Az elemzés felismeré-

se, hogy a családokat sújtó 

kedvezőtlen helyzet állapotán 

az esetek többségében lehet 

változtatni, segíteni. Viszont a 

változás – hátrányos helyzettől 

függően – eltérő időtávon kö-

vetkezhet be. A hosszú távú 

megoldás nem a segélyezésben 

rejlik, noha speciális esetekben 

erre szükség van. A hátrányos 

helyzet csökkentése, mint cél, 

a családban és az iskolában kell 

kezdődjön, amihez természe-

tesen forrásokra van szükség. 

A hátrányok csökkentése csak 

így lehet a humán beruházások 

hosszabb távon megjelenő 

eredménye. 

Nem elégséges a változtatás-

hoz szükséges eszközök ren-

delkezésre állása (azaz a válasz-

tási lehetőségek megteremté-

se), feltétlenül szükséges a 

változás akarása, azaz a válto-

zás választása. Ehhez egyéni 

célokra van szükség. 

 A projekthez kapcso-

lódó rajzpályázatra beérkezett 

alkotások gyakran ilyen célokat 

fogalmaztak meg, legyenek 

azok bármilyen apró, hétköz-

napi célok. A nagy számban 

beérkezett művek egyértelmű-

en a változtatás akarását tük-

rözték.  Az együttműködés 

legnagyobb eredménye, hogy 

nagynyilvánosság előtt hangot 

kaphatott a változás szava. 

 A változásért, a hátrá-

nyos helyzetből való kikerülé-

sért nem csak erőforrások 

rendelkezésre bocsátásával 

lehet tenni, segítség az isme-

retterjesztés eszközével is 

nyújtható. Ezt példázzák a rajz-

verseny 2011. május 15-i díját-

adó ünnepség felszólalásai, ahol 

a rendezvény díszvendégeként 

Bakó István, Derecske polgár-

mestere tartott előadást a 

hátrányos helyzetű települések 

kitörési lehetőségeiről. 

 „Egy gazdasági világ-

válságnak kellett ahhoz bekö-

vetkeznie, hogy rájöjjünk arra, 

nem csak hitelekből és törlesz-

tésekből valósíthatjuk meg 

céljainkat. Ma számtalan hely-

ről és forrásból hallunk, olva-

sunk az öngondoskodás fon-

tosságáról, de a megfelelő 

megoldásokat tartalmazó in-

formációkról sokszor adósak 

maradnak a szakértők..." - 

mondta Fonó Erzsébet május 

15-én, a Batthyány utcai közte-

rületen tartott ismeretterjesz-

tő előadásában. A banki ön-

kéntes csapat vezetője ismer-

tette az öngondoskodás fogal-

mát, rámutatott szükségessé-

gére, jelentőségére a váratlan 

helyzetekre való felkészülés-

ben, és természetesen reklám-

nak nem minősülő módon 

általánosságban beszélt a ren-

delkezésre álló pénzintézeti lehe-

tőségekről. - Sokak számára je-

lentett ez újdonságot, mint az 
utólagos megkeresésekből kide-

rült - vélekedett Fonó Erzsébet.  
(Ramina Kiss, Stuttgart) 

(Folytatás a 4. oldalról) 

A Flagship Team önkéntesei:  

Fonó Erzsébet, Silye Ferencné, Kunkli Teodóra,  Bodó Sándorné,   Bubenkó 

Diána,   Czinege Ákosné (a fotón balról jobbra),  valamint  Szolnokiné  Gaál 

Edit, Diószeginé Pálfi Krisztina. 

Sok család látogatott el a debreceni 

TIKKK Mini Galéria előtti közterületre 
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 Fonó Levente, a debre-

ceni Medgyessy Gimnázium kép-

zőművészeti tagozatos tanulója, 

László Noémi a gimnázium mű-

vésztanára, valamint Papp Károly 

grafikus, a téglási általános iskola 

tanára, úgy gondolták több közös 

jegy is van művészi világukban. A 

frissesség, az egyediség keresése, 

akarása, a saját arc kiküzdése a 

nem túl emberbarát világban, de 

különösen az intellektuális látás-

mód, megközelítés jelentik azokat 

a közös ismérveket, amelyek ösz-

szehozták őket. Fantáziadús mun-

káikat július negyedikéig tekintheti 

meg a látogató a Debreceni Egye-

tem Élettudományi Galériájában.  

 A Cserép Zsuzsanna 

által szervezett rendezvényen 

Gellén Fanni énekes és Kerékgyár-

tó Krisztina versmondó léptek fel.  

 A kiállítást Erdei Sándor 

újságíró nyitotta meg, aki rávilágí-

tott, hogy mindenki tanuló, tanít-

vány valamely értelemben, s mivel 

mindenkitől tanulható valami, a 

tanítvány is tanító bizonyos mér-

tékben. A tanító és a tanítvány 

egymástól tanulnak, sőt voltakép-

pen a tanító akkor születik meg, 

amikor a tanítványok azzá avatják 

figyelmükkel, méltánylásukkal – 

vélekedett, majd hozzátette: legye-

nek bármilyen fiatalok is, működé-

sükben már is van teljesítmény, 

sőt teljesítés is – nemcsak ígéret.  

Erdei a legfiatalabbal, Fonó Leven-

tével kezdte értékelését, aki a 

debreceni Medgyessy Gimnázium-

ban tanul képzőművészet tagoza-

ton.  
 

Erdei Sándor:  

 „Kevés vonallal is beszé-

des tud lenni, ezt leginkább bizo-

nyítják A Szent Grál nyomában 

valamint a Zsófi döntése című 

munkái, melyek esetében szinte a 

minimal art megjelenési formáival 

van találkozásunk. Az érdekli, hogy 

az arcban megragadja a rá legjel-

lemzőbb részletet, a mimika leg-

fontosabb mozzanatát, s azt, a 

legjellemzőbbet mutassa meg. 

Szabó Magdából például a töpren-

gő múltba révedőt, a hajléktalan-

ból az elhagyatottság, a kitaszított-

ság fájdalmát, a feleslegesség érzé-

sét; mintha azt mondaná ez az arc: 

istenem, mért hagytál el engem” – 

vélekedett az újságíró Fonó Leven-

te munkái kapcsán. 

 „László Noémi képző-

művész-tanár, képein mintha út-

ban lenne a látvány és az absztrak-

ció között, a valóság és az absztra-

hálás között. Szeret ciklusokban 

gondolkodni, egy-egy témát ráérő-

sen elemez, keresi a kifejezés leg-

adekvátabb módozatait. Ilyen mély 

művészi témavizsgálatot mutatnak 

Ablakok-képei. S amikor pasztell-

képein szép látványkölteményeket 

mutat, akkor azt észleljük, hogy 

tetszeni akar, s tudja is, hogy tet-

szik, belefeledkezik, beleandalodik 

ebbe az impozáns foltvilágba, vo-

nalhálóba, élvezi saját festménylírá-

ját. Képein nem elbeszél, hanem 

lírizál.” 

 „Papp Károlyra is jellem-

ző a tudatos építkezés. Több cik-

lust is láthatunk a kiállításon (Ady-

variációk, Kerub, De profundis...), 

az egyik, az Egyenes labirintus 

például triptichon.” Erdei szerint 

ez a tudatosság, nemcsak egy-egy 

tárlatanyagon belül jellemző rá, 

hanem egész művészetére igaz. 

„Akkád és sumér jelábrázolások 

jutnak eszünkbe a lapjai láttán, 

barlangfestmény-hangulat ejt rabul, 

ha munkái előtt lépegetünk, elmúlt 

idők nyomában járunk. Vitéz Fe-

renc művészeti író úgy fogalma-

zott, amikor művészetét elemezte, 

hogy Papp Károlynál megfigyelhető 

a primitív revitalizálása, nemcsak 

szakrális viszonylatok közé helyez, 

hanem olykor deszakralizálással is 

találkozunk nála, s művészi nyelvé-

ben keverednek az ősi jelkultúra 

feltámasztott elemei a modern 

avantgard kifejezéskészletével” – 

mondta értékelésében Erdei. 
(TIKKK) 

Tanító és tanítvány a címe a debreceni Élettudományi Galériában, 2011. június 

18-án nyílt tárlatnak, amelyik az alkalmi triumvirátus, Fonó Levente, László 

Noémi Dóra és Papp Károly képzőművészeti alkotásait sorakoztatja elénk.  

Cserép Zsuzsanna a Debreceni Egyetem Orvos- 
és Egészségtudományi Centrum Közművelődési 

Titkárság Kulturális és Szervezési Iroda nevében 

hívta meg kiállítani a három fiatalt. 
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Kerékgyártó Krisztina versmondó 
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Erdei Sándor újságíró 

Fotók: TIKKK 



Kádár Emese 

kiállítása 

Széleskörű társadalmi részvételre alapoz a TIKKK, 2011. évi tevékenysége során 
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 A 2011-es nemzetközi 
rajzversenyről (1 old.), mint az Európai 

Évhez csatlakozó eseményről Német-

országban is olvashatott az érdeklődő.  

A rendezvényről, valamint az idei 

tervekről Fonó Leventét, a TIKKK 
Egyesület projektigazgatóját kérdez-
tem, aki a díjátadón tartott nyitó be-

szédében így érvelt a közhasznú mun-

ka fontossága mellett : „Goethe Faust-

jától megtanultam, hogy az élet értel-

mét a közösségért végzett munka 
adja”. 

 - Kérem, meséljen az ön-
kéntes programról, annak céljáról. 
 - A család fontosságát 

feldolgozó rajzverseny díjátadó ren-
dezvénye a „2011 az Önkéntesség 

Európai Éve” című, Magyarország 
Nemzeti Programjának munkatervén 
alapuló eseménysorozat részévé vált. 

Tudni kell, hogy az Európai Év hazai 
megvalósításáért, végrehajtásáért a 

civil szervezetek és a kormányzati 
oldalt képviselő, delegált személyekből 
álló Nemzeti Koordináló Testület a 

felelős, melynek titkársági feladatait a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
um Társadalmi és Civil Kapcsolatok 

Főosztálya látja el.  
A Testület jóváhagyása alapján elké-

szült Nemzeti Program célja, hogy 
felhívja a magyar társadalom figyelmét 
az önkéntesség jelentőségére és hoz-

zájárulására az össztársadalmi célok 
megvalósításához és közös problémá-

ink megoldásához. Úgy érzem, szerve-
zetünk maximálisan azonosulni tudott 
az említett kihívásokkal. Ezt bizonyítja, 

hogy a TIKKK megkapta a rendezvény-
sorozat hivatalos lógójának használati 
jogát. E jogosultságot az OTP Flagship 

Team önkéntesei is elnyerték, hiszen 
közös volt úgy a kezdeményezés, mint 

a megvalósítás. 
 Az önkéntesekkel kapcsola-

tos terveinket illetően, a május 15-i 

ünnepség csupán az első, önkéntesek 
közreműködésével megvalósult ren-

dezvényünk volt. Az OTP önkéntesei 
megállapodtak az egyesülettel a hosz-

szabb távú együttműködésben, így 

minden idei esemény is, közreműkö-

désükkel valósulhat majd meg.  

Projektjei keretében, az egyesület 
nyitott minden szakmailag felkészült és 
érdeklődő önkéntes fogadására, hiszen 

kapcsolataikra és kapcsolatteremtő 

készségükre építve kívánjuk biztosítani 

a minél aktívabb társadalmi részvételt 

a kulturális és tudományos tevékeny-
ségben. Nem csak a közhasznú munká-

ban való részvétel arányának növelésé-
re, hanem szolgáltatásainkat igénybe-
vevők körének bővítésére is törek-

szünk. Kimagasló eredménynek tar-
tom, hogy szervezetünk részese lehet 

az európai léptékű önkéntes program-
nak - mondta a projektigazgató, felki-
áltva: Európa, itt vagyunk! 
 

 - A napokban alakult a 
Panoráma Világklub Hajdú-Bihar Me-

gyei Társklubja, 
melynek egyik 
fontos feladata 

összehozni a 
külhoni és helyi 

m a g y a r o k a t . 
I s m e r e t e i m 
szerint Ön is 

részt vett az 
alakuló ülésen. 

Vannak-e közös 
terveik a Világ-

klubbal? 

 - Valóban részt vettem az 
alakuló ülésen, de mint magánember. 

Vojtkó Ferenc, a megalakult társklub 
elnöke, beszédé-

ben kiemelte, 

hogy a klubtevé-
kenység egyik 
eleme a helyi 

civil szerveze-
teknek is lehe-

tőséget terem-

teni a bekapcso-
lódásra, a közös 

programokban való részvételre. Az 
általam képviselt szervezet céljai pedig 

több területen is hasonlítanak a Világ-

klub céljaihoz. Ha a tényleges lehető-

ség majd megnyílik, azzal természete-

sen élni fog az egyesület, ezzel is nö-
velve társadalmi bázisát. Ugyanis az 
együttműködéseknek mindig van hoza-

déka valamennyi fél részére. Ebben 

annyira erős hitem, hogy az ülésről 

már tagként távoztam – mondta Fonó 

Levente. (M.K., Stuttgart) 

 Wass Albert Üzenet haza című 
verse ma már a magyar irodalom egyik 
legtöbbet idézett alkotása. Mégis szívek 
szorultak össze, könnyek csillantak a sze-

mekben, amikor Miske László, erdélyi 
születésű, debreceni színművész ajkain 
elevenedtek meg a költő sorai a Panoráma 
Világklub Hajdú-Bihar megyei társklubjának 
2011. június 17-i, debreceni nyitórendezvé-

nyén. 
 A Dr. Tanka László által alapí-
tott Panoráma Világklub 2003 óta ápolja az 
emigrációban élő vagy onnan hazatelepült 
magyarokkal, valamint a Kárpát-medencei 
nemzettársakkal a kapcsolatot, teret ad 

annak, hogy az anyaországi és a határon túli 
magyarok közelebb kerüljenek egymáshoz. 
A Hajdú-Bihar megyei szervezet a Debrece-
ni Nyári Egyetem, a Debrecen Televízió és 
a Debreceni Művelődési Központ összefo-
gásával jött létre, tizenhatodik társklubként.  

 A társklub alakuló ülésének 
résztvevői ízelítőt kaptak a Debrecen 
Televízió új, ötrészes dokumentumfilm 
sorozatából, melynek címe: „Üzenem az 
otthoni hegyeknek…”. - Az alkotás az 
Amerikai Egyesült Államokban élő magya-

rok életét mutatja be és azt, hogy miként 
próbálják meg továbbadni őseik örökségét: 
a magyar nyelvet és kultúrát az újabb gene-
rációk számára. A filmsorozattal olyan világ 
tárul a néző elé, amely példaértékű lehet az 
itthoni közösségek számára – összegezte a 

filmbemutatót követő előadásában Széles 
Tamás, a Debrecen Televízió ügyvezető 
igazgatója. (F.L., Debrecen) 

A debreceni sétálóövezetben tekinthette meg 

az arra járó, Kádár Emese festményeit, 2011.  

április 9 - május 8. között. A Medgyessy Gim-

názium tanulójának Vitrinkiállítását Fonó Le-

vente szervezte, a Batthyány utcai TIKKK Mini 

Galériában. (TIKKK) 

Európa, itt vagyunk! 

Maria Kiss riportja 

Fonó L. a Világklub nyitó ülésén 
Fotó: Internet 

Vojtkó F. a Panoráma Világklub 

társklubjának debreceni elnöke  
Fotó: Internet 

 

„Üzenem az otthoni he-

gyeknek...”  

Hódít  a digitális 

technika Székelyud-

varhelyen  
Debrecen — A székelyud-

varhelyi Cimbora Klub 

tanulói a legújabb digitális 
technikát alkalmazzák a 

rajzolásban.  

 „Az én csalá-

dom” című 2011-es nem-
zetközi rajzversenyre 

beérkezett pályázatokból 

kiderült, kiváló számító-

gépes rajzok születnek az 

erdélyi műhelyben. Pál 

Csaba, a Klub igazgatója 
és Cotar Éva tanár büsz-

kék lehetnek tanítványaik-

ra: Józsa Mátéra, Huszár 

Hunorra, Balázs Csongor-
ra és Mihály Dávidra, akik 

felnőttet meghazudtoló 

módon bánnak a digitális 
ecsettel – állapította meg 

Fonó Erzsébet, a TIKKK 

elnöke. (TIKKK) 

Martinek Emília  

Szabadkáról, büszke 
lehet tanítványaira 

 

Nem számítottak díjazásra, ezért 

nem készültek fel az utazásra 
 

   Debrecen — A vajdasági 

pedagógus, a Jovan Jovanovic 
Zmaj általános iskolából, vala-

mint az „EmArt” műhelyből is 
benevezte tanítványait a 

TIKKK Egyesület nemzetközi 
rajzversenyére. A döntés jónak 
bizonyult, mert szinte valam-

ennyi alkotásuk elismerésben 
részesült 2011. május 15-én, 

de az elért eredmény váratlanul 
és felkészületlenül érte a sza-

badkaiakat. 
   A legérdekesebb munkákat 

Milánovity Teodóra, Kávai 
Rita, Dékány Máté, Grubanov 

Dorottya és Karamatity 
Mihaela készítették. - Igazi 
őstehetségekről van szó – véle-

kedett László Ákos, a szakmai 
zsűri elnöke. 

   Sajnos a gyerekek nem tud-
ták személyesen átvenni okle-

veleiket, mert sem ők, sem 
szüleik nem rendelkeztek a 

váratlan utazáshoz ma még 
szükséges – érvényes –

útlevéllel – mesélte lapunknak 

Martinek Emília pedagógus. 
(TIKKK) 

Dékány Máté szülinapját rajzolta meg. 

 

Határon túli pályázók 

http://www.pano-rama.hu/images/panoramavilagklub.jpg
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"Az én családom" című nemzetközi rajzverseny  

Díjazottak névsora 

Kiadói ny. szám: 

1110 6302

10020

Fődíj 

Arany fokozat (I., II., és III. korcsoport) 

Baricsa Kitti Derecske 

Kiss Laura Budapest 

Jenei Gréta Szatmárnémeti 

Ezüst fokozat (I., II., és III. korcsoport) 

Horgász Rebeka Csökmő 

Horváth Barnabás Lébény 

Koncsik Loretta Fanni Kecskemét 

Bronz fokozat (I., II., és III. korcsoport) 

Fehér Viktória Debrecen 

Tóth Angéla Zsanett Berettyóújfalu 

Turzó Kristóf Székesfehérvár 

Különdíj (I. korcsoport) 

Kiss Berta Berettyóújfalu 

Bácsi János Berettyóújfalu 

Csöregi Flóra Nyúl 

Pápai Katalin Debrecen 

Miklós Flóra Székelyudvarhely 

Simó Kata Székelyudvarhely 

Benedek Bianka Veszprém 

Szőke Elizabet Berhida 

Sárközi Patrik Berhida 

Lipták Napsugár Salgótarján 

Popescu Gyürky Lunna Sepsiszentgyörgy 

Szőcs Torma Márton Sepsiszentgyörgy 

Kovács Fanni Hajdúszoboszló 

Márton Tamás Hajdúszoboszló 

Németh Szofi Hajdúszoboszló 

Arnhoffer Kata Veszprém 

Taricska Viktor Debrecen 

Kerékgyártó Krisztina Debrecen 

Sarkadi Sára Székelyudvarhely 

Hegyes Dzsenifer Földes 

Bakó Izabella Debrecen 

Kávai Rita Szabadka 

Dékány Máté Szabadka 

Különdíj (II. korcsoport) 

Bodrogi Annamária Debrecen 

Molnár Norbert Berettyóújfalú 

Király Dóra Mezőkövesd 

Dancs Petra Záhony 

Harangi Levente Hajdúböszörmény 

Bíró Henrietta Földes 

Szörnyi Heni  Földes 

Németh Vivien Záhony 

Farkas Dorka Hanna Záhony 

Jakab Vivien Kinga Miskolc 

Pénzes Andrea Berettyóújfalu 

Szabó Szamanta Gara 

Fekete Péter Kecskemét 

Kiss Anna Debrecen 

Dancs Emese Debrecen 

Mihály Tamara Hajdúszoboszló 

Bartal Zsuzsa Petra Hajdúszoboszló 

Milánovity Teodóra Szabadka 

Dömény Veronika Hajdúszoboszló 

Kovács Dóra Földes 

Nyisztor Evelin Debrecen 

Különdíj (III. korcsoport) 

Szőke Tóth Éva Kecskemét 

Bors Titanilla Kecskemét 

Szőnyi Nóra Budapest 

Különdíj (speciális kategória) 

Szabó Dávid Debrecen 

Vaskó Anett Debrecen 

Szakács Máté Debrecen 

Simonyi Noémi Zsófia Debrecen 

Halász Krisztina Debrecen 

Szentesi Júlia Debrecen 

Dunai Nikolett Győr 

Baranyai Szilárd Rum-Kastély 

Bárány Dorothy Rum-Kastély 

Dicsérő oklevél (I. korcsoport) 

Tóth Ádám Derecske 

Somogyi Cecilia Paks 

Szabó Máté Debrecen 

Oláh Dominik Debrecen 

Németh Hella Berettyóújfalu 

Lazsádi Katalin Marosvásárhely 

Grubanov Dorottya Szabadka 

Kovács Klaudia Veszprém 

Horváth Avarka Debrecen 

Sándor Zsófia Debrecen 

Kemény Zoltán Debrecen 

Lódi Eszter Veszprém 

Balogh Krisztina Veszprém 

Szücs Zsolt Hajdúnánás 

Iklódi Bence Derecske 

Dienes Ágnes Derecske 

Nagy Levente Veszprém 

Kállai Zsófia Veszprém 

Maiczen Laura Salgótarján 

Seprenyi Laura Berettyóújfalu 

Tóth Dominika Záhony 

Görgicze Gergő Záhony 

Balogh Tamás Hajdúböszörmény 

Papp Adrienn Kazincbarcika 

Kanyó Bernadett Sepsiszentgyörgy 

Katinszky Márk Hajdúszoboszló 

Dicsérő oklevél (II. korcsoport) 

Hegedüs Tamás Budapest 

Dancs Dzsesszika Hajdúböszörmény 

Fehér Virág Miskolc 

Tiszai Nagy Anna Hajdúszoboszló 

Deák Alexandra Debrecen 

Danku Lilla Miskolc 

Vachter Dóra Debrecen 

Kiss Fanni Debrecen 

Oláh Barbara Debrecen 

Bereczki Ádám Berettyóújfalu 

Futó Heni Földes 

Baranyi Abigél Kecskemét 

Murányi Mária Lili Mezőkövesd 

Harangi Judit Szeréna Hajdúszoboszló 

Karamatity Mihaela Szabadka 

Szabó Sára  Földes 

Dicsérő oklevél (III. korcsoport) 

Borsos Krisztina Kecskemét 

Miksa Benkő Etyek 

Parádi Petra Kecskemét 

Tóth Petra Debrecen 

Ötvös Alexandra Berettyóújfalú 

Dicsérő oklevél (speciális kategória) 

Gombás András Rum-Kastély 

Váczi Nikolett Győr 

Megjegyzés: 

I. korcsoport = 3-7 évesek 

II. korcsoport = 8-11 évesek 

III. korcsoport = 12 évesektől felfele 

< Baricsa Kitti-arany 

Kiss Laura-arany > 

< Jenei 

Gréta-arany 

Horgász Rebeka-

ezüst > 

< Horváth Barnabás-ezüst 
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< Fehér Viktória-bronz 

< Tóth Angéla 

Zsanett-bronz 

Turzó Kristóf-bronz > 
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