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Előszó

A felelősség kérdését járta körül az a konferencia mely márciusban zajlott s mintegy száz-
ötven embert szólított meg. A jelenlévők lelkesedése, az elhangzottak magas színvonala és fon-
tossága miatt lényegesnek tartottuk, hogy másokhoz is eljusson az üzenet. Felelősek vagyunk 
önmagunkért, tetteinkért! A következményeket azonban nemcsak mi, hanem környezetünk és 
a következő generációk is viselik, így nem tehetjük meg, hogy szemet hunyunk! Ez azonban 
nem elsősorban teher, hiszen a felelősség tesz minket valóban emberré, ez adja a szabadságunk 
igazi zamatát! 

Pszichológiai, teológiai, szociológiai szempontok sokasága hangzott el és olvasha-
tó itt. Beszélt ifjúságsegítő, országgyűlési biztos, apáca és intézményvezető. Több országból 
(Németország, Ausztria, Románia, Szlovákia, Ukrajna) lehettünk együtt magyarok és nem ma-
gyarok. Öröm volt látni a sok fi atal arcot, és délutánonként a műhelyekben hallani azokat a 
kezdeményezéseket, több éve működő programokat, melyekben a résztvevők tevékenykednek. 
Együtt mozgós programban is a jelenlévők kezdeményezései valósulhattak meg, a kiállításon 
számtalan civilszervezet mutatta be kiadványait, programjait.

Fogadják hát szeretettel ezt a kiadványt, melyben az előadások szövegei mellett, a részt-
vevők és partnereink szervezetei is bemutatkoznak egy-egy oldalban.

A konferencia egy nagyobb több találkozóból és képzésből álló program részeként va-
lósult meg az Európai Unió támogatásával, illetve a sok magyar fi atal részvételét a Gyermek 
és Ifjúsági Alapprogram támogatása tette lehetővé. Egyúttal köszöntjük a Nagyító Alapítvány 
alkalmi és rendszeres önkénteseinek a programban nyújtott segítséget, őket név szerint is kö-
szönjük az utolsó lapon! 

          
Szerkesztők 
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Dr. Fekete Károly1

Egy protestáns teológus megjegyzései a „felelősség – felelősségvállalás” 
kérdésköréhez

Tudományterületem, a teológia szempontjából a felelősség és a felelősségvállalás olyan 
kérdéskör, amely szorosan hozzátartozik emberségünkhöz, sőt emberi küldetésünkhöz. Az em-
berre bízatott a teremtett mindenség, amelyért felelős, mégpedig koncentrikusan táguló körök-
ben. Az ember felelőssége nagyon speciális: felelnie kell azért, ami rábízatott. Az ember élete 
éppen emiatt a feleletadási kötelezettség miatt válik egészen különlegessé, halálosan komoly 
felelősséggé. 

A keresztyénség alapvető tanításainak egyike az, hogy amikor kimondjuk „Hiszek egy 
Istenben…”, akkor azt is megvallom, hogy ez a valaki az, „aki eljön ítélni eleveneket és holta-
kat”, azaz létezik Valaki, aki számadásra fog hívni mindenkit, hogy mit tett ki-ki a saját életé-
vel, a felebarátjáéval és mit tett a környezetével, a világgal.

Ennek a ténynek visszahatása, következménye van az ember gondolkodására és minden 
cselekedetére nézve.

Az, aki nem tud és nem ismer egy olyan végső tekintélyt maga fölött, akinek valamikor is 
felelnie kell, annak sokféle kibúvó kínálkozik, hogy ne cselekedjen felelősen. 

Albert Einstein emlékeztet: „Milyen különös a mi helyzetünk, a föld gyermekeié. Csak 
rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja miért, de néha azt hiszi, hogy sejti. A mélyebb 
szemlélődés nélküli mindennapi élet szempontjából azonban tudjuk: a többi ember miatt va-
gyunk itt — azaz pontosabban: azok miatt, akiknek kacajától és jólététől a saját boldogságunk 
függ, és a sok ismeretlen miatt, akiknek sorsával, együttérzésünk láncolata fűz össze.”2 

Úgy is mondhatnánk Einstein szavait, hogy felebarátaink miatt, a többi ember mi-
att vagyunk ezen a földön, azért hogy „szeresd felebarátodat!” Ez a jézusi összefogla-
lás a keresztyén élet szabályozója. Döntő, hogy Jézus a felelősség dokumentumát, a 
Tízparancsolatot nem negatívan adja elő (Ne kívánd..., Ne csinálj...), hanem az uralkodó 
felszólítás pozitív formájú: „Szeresd felebarátodat!” Előjelcsere történik, és így nem tiltás 
ez a parancsolat, hanem kívánság, nem elnyom, hanem felszólít a cselekvésre, nem tilalom-
fa-gyűjtemény, hanem védősánc. 

Jézus nagyon jól tudja, hogy a szeretetet nem lehet megparancsolni. Jól mondta 
Dosztojevszkij: a szeretet csak tökéletes szabadságban és örömmel gyakorolható. Jézus nem 
parancsot fogalmaz meg, hanem egy olyan „programot” ad a keresztyén ember életére nézve, 
amelyről elmondhatjuk azt, hogy az, az Isten- és emberszeretet Magna Charta-ja, amelynek 
a bibliai szeretetfogalom, az agapé ad értelmet (E. Stauffer), amelynek jelentését úgy lehetne 

1 Debreceni Református Hittudományi Egyetem, egyetemi docens
2 Albert Einstein: „Hogyan látom a világot?” Budapest, 1994. 13. 
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érzékeltetni, hogy a másikért lenni. Minden igazi emberszeretet gyökere az Istenszeretet és 
minden igazi Istenszeretet gyümölcse az emberszeretet! Emberi szeretet-mértékünk helyett te-
hát Isten mércéjével kell mérnie a keresztyén embernek önmagát és felebarátját. 

Az Ószövetségben a saját népükhöz tartozó embert tartották felebarátjuknak Ábrahám 
fi ai: a honfi társat, a másik zsidó embert, akivel testvéri és baráti szálak kötik össze. Ezt a le-
szűkített felebarát-értelmezést Jézus kevésnek tartja, s kiterjeszti minden olyan emberre, akivel 
kapcsolatba kerülünk. (Sőt még tovább megy Jézus, és eljut a szeresd ellenségedet gondolat 
megfogalmazásáig. Ezzel még tovább tágítja a kört, s az ellenség szeretetének parancsolatával 
a szeretet-fogalom végső határához ér el.) Elveti a beszűkült gondolkodást. Akinek szüksége 
van rám, az a felebarátom. A maga kikerülhetetlenségével Isten helyezi elém a másikat, hogy 
szeretetem alanya lehessen. Ezért a felebaráti szeretet is csak akkor valódi és célba érő, ha az 
teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből és teljes erőből történik. 

„Szeresd felebarátodat, mint magadat”, azaz felebarátodat úgy szeresd, mint a saját életedet. 
Mi itt a követelmény? Semmiképpen sem az önszeretet, az önféltés, az önimádat vagy az önzés mér-
téke! Jézus a „mint magadat” szeretet-fokára azt mondja: „Mert aki meg akarja menteni az életét, 
az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt” (Mk 8,35 vö. 
Jn 12,25; ApCsel 12,11, 1Kor 13,5-7). A jézusi radikalitás mércéje ebben az esetben sem áll meg az 
önszeretetnél, hanem önszeretetünk meghaladására hív! „A jézusi értelemben vett felebaráti szere-
tethez hozzátartozik a felebarátnak örvendezés: öröm az előhaladásán, intelligenciáján, humorán, 
zsenialitásán, lendületén, éppen úgy, mint a tisztelő szomorúság ferdeségei, ostobasága, nyomorú-
sága, megátalkodottsága, vétke miatt.” (E. Stauffer) Az ilyen töltéssel rendelkező felebaráti szeretet 
fokozott felelősséggel fordul a másik emberhez, amit igazol és megerősít az aranyszabály útmutatása 
is: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek ve-
lük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták” (Mt 7,12). 

Ha ezeket szem előtt tartva gondoljuk végig a Tízparancsolat második felét, akkor az „elő-
jelcsere” vagyis a pozitív fogalmazás és az önszeretet meghaladása minden parancsolat gaz-
dagságából tár elénk új színt, mégpedig igazi felelősséggel és igazi felelősségvállalást ígérve: 

Szeresd felebarátodat szüleidben, mert magad is tiszteletre vágysz gyermekeid részéről!
Szeresd felebarátodat a másik emberben, mert magad is erőszakmentes életet 
szeretnél élni!
Szeresd felebarátodat, mert magad is szerelmi háromszögtől mentes, tiszta 
házasságra áhítozol!
Szeresd felebarátodat, mert a modern rabszolgaság élet-lopó kötelékeiből csak 
együtt van menekvés! 
Szeresd felebarátodat, mert életed legdöntőbb ügyeiben, csak az igaz tanúbizonyság 
szerezhet felhőtlen örömöt! 
Szeresd felebarátodat, mert akkor nem környékez meg a tevékeny megkívánás 
kísértése!
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Furcsa világban élünk, amely Janus-arcú, s ambivalens érzéseket kelt bennünk. Az iszo-
nyatos végletek korává vált a mi korunk. Egyrészt a növekedés igézetében és a telhetetlenség 
megszállottságában rohanunk, másrészt találékony önpusztítással faljuk fel életterünket és zsi-
gereljük ki önmagunkat, teremtménytársainkat és a Földet.

Az újabb keresztyén etikák a felelősségről értekezve, felhívják a fi gyelmet a felelősség jö-
vőt munkáló jelentőségére.3 Különösen a gazdaságetikában nem csak annyit jelent a felelősség, 
hogy mit tettünk, hanem hogy tetteink hogyan hatnak a következő nemzedékre.

A kutatók és a szakemberek hangsúlyozzák, hogy új erkölcsi iránytűnek kell vezetnie 
bennünket a XXI. században. A kulcskérdés az, hogy sikerül-e megváltoztatni az emberek 
nézeteit és értékrendjét, hogy elérhető legyen a fenntarthatóság?! A közgazdaságtudomány leg-
kiválóbbjai egyértelműen rámutatnak arra, hogy morális vezetési stílus nélkül, etikai megfonto-
lásokat kizárva kezelhetetlenné válik a jövőnk. A szakírók megkülönböztetnek e téren is sekély 
és mély etikát. „A sekély etika csak az emberekre korlátozódik, a Természetet érintő etikai 
megfontolások korlátozottak, s a természeti javakat emberi használat szempontjából erőforrá-
sokként kezeli. A mély etikában az Ember mellett az élő és élettelen Természet is fi gyelmet kap 
a holisztikus ökológiai közelítésmóddal.”4

A fejlődés fogalmának újraértelmezése szükséges, mert elvesztettük felelősségérzetünket 
a jövő generációk iránt. Tökéletesen igaz az indián közmondás: „A földet nem a szüleinktől 
örököltük, hanem a gyermekeinktől kölcsönözzük”.

David C. Korten meg van győződve arról, hogy e most véget érő korszakban Nyugat 
kudarcai és sikerei egyaránt az önmagunkról és a világról alkotott elképzeléseink egyen-
súlyhiányaira vezethetők vissza: „Hiszem, hogy Kelet és Nyugat, Dél és Észak jövője most 
egy olyan fokozatos együttfejlődő (koevolúciós) átalakuláson múlik, amely létünk szellemi 
és anyagi vetületeit egymást kölcsönösen erősítő (szinergikus) egységbe egyesíti, teljes em-
bereket, közösségeket és társadalmakat alkotva. Spirituális ébredésünk nélkülözhetetlen 
lehet politikai ébredésünkhöz. Spirituális természetünktől való elidegenedésünk manipu-
lálhatóvá tett bennünket mind a reklámozók számára, akik a spirituális kapcsolatokra való 
vágyódásunkat telhetetlen pénzhajhászásra változtatják; mind a politikai demagógok szá-
mára, akik viszont pénzszerzési igyekezetünket kapcsolják tőkés érdekekhez. Ahogy a ter-
mészettudomány kulturális üzenetei a spiritualitás iránti érzéketlenségben tartanak ben-
nünket, hasonlóképpen tesznek minket a tőkés libertariánizmus ideológiai tanai politikai-
lag fásultakká. A Kopernikuszi Forradalom szétválasztotta a tudományt és a vallást és rá-
ébresztett bennünket létünk anyagi oldalának nagy lehetőségeire. Az Ökológiai Forradalom 
arra hív fel bennünket, hogy az élő univerzum lehetőségeinek feltáró kutatása során, spiri-
tuális életet élő és politikailag aktív résztvevőként tapasztaljuk meg önmagunkat.”5

3 Artur Rich: Wirtschaftsethik I, Gütersloh, 1984, 37kk.
4 Felelősségünk az élő világért – szimpózium anyaga, Kindler József utal előadásában Gudynas megállapítására, 32.
5 David C. Korten: Tőkés társaságok világuralma, Kapu Kiadó, Budapest, 1996, 403.
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A „spirituális élet” szópár is sejteti, hogy „a személyes kapcsolat fontosabb, mint az elszá-
moltatás képe, amely könnyen a félelem fogalmát helyettesíti be a felelősség helyébe.”6 

A különböző világlátások harcában mi vagyunk a célpontok. Szeretnének közel férkőzni 
hozzánk és meghódítani bennünket ezek az áramlatok. 

Voltak és lesznek is törvénycentrikus, merev, csőlátású világképre csábítók, akik tilalom-
fák mögé rejtik életüket. 

Voltak és lesznek is bálványcentrikusságra hajlók, a hamis isteneknek engedők, a mani-
pulációknak behódolók, divatból kegyeskedők, ál-vallásosok, akik csak ritkán, vagy soha nem 
tudtak az igaz Istenig emelkedni.

Voltak és lesznek is ismeret-központú, mindent tudni vágyó, információmániás embe-
rek, akik a tudás hatalom jelszavával visszaélve, kisajátítják maguknak az adatokkal, titkokkal 
együtt a magasabb rendű pozíciókat is.

Voltak és lesznek is egocentrikus világlátásúak, akik sztárolják magukat, akik könyör-
telenül csak saját zsebre dolgoznak, erőszakos könyökléssel, gázoló lábakkal, akik a mondatot 
mindig „én”-nel kezdik és önmaguknál be is fejezik.

Ezekből a kategóriákból kerülnek ki a nagy túlélők, az életművészek, a magukat mindig 
átmenteni tudók. Mivel ezek a típusokkal számolnunk kell, ezért van jelen olyan makacsul a 
félelem a mi világunkban is. A fortélyos félelem törvényszerűségei hatnak, mert a törvényeske-
dőknek is, a hamis isteneknek engedőknek is, az információ-betyároknak is és az önzőségben 
szenvedőknek is „barátjuk”, velejárójuk a félelem. Egy gyékényen árulnak a megfélemlítéssel, 
sőt eszközük, fegyverük, következményük a félelemkeltés.

János, a szeretet apostola ezeket az életstílusokat, irányzatokat ismerve szól a levelében, 
hogy tudjuk meg: ezeknek a világképeknek lejárt az idejük, mert volt valaki a világtörténe-
lemben, akiben nemcsak egy új alternatívát vagy vetélytársat kaptak az emberi elképzeléseken 
alapuló világképek, hanem amely felválthatja, felülírhatja azokat, mert a részlegességből, a 
töredékességből és a kicsinyességből akar kiemelni. „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes 
szeretet kiűzi a félelmet...” (1Jn 3,8) Az erőszak és a katasztrófák korában élő ember számára 
biztonság, védelem, elrejtettség, létbátorságot tápláló állítás ez. Egy új világkép tárul fel az 
előtt, aki komolyan veszi ezt az állítást.

Megjelent ebben a világban a szeretetközpontú világkép. (Jn 3,16) Az Isten Fia legyőzte a 
félelemre okot adó erőket: a halált, a törvényeskedést, a hamis isteneket és hamis krisztusokat, 
a racionalizmust és az önzést is. Nincs többé korlát, hogy az ember ne lásson tovább önmagán, 
mert Jézusban maga az Atya állt az ember elé, és ez az Isten szeretet-köntösben jött, örömhírrel, 
szabadítással, végtelen bocsánattal, mélységes bizalommal. 

A Krisztus által hozott szeretetet minősítő teljes szó nem a mennyiségre utal, még csak 
nem is a fi lozófi ai értelemben vett tökéletességre utal, hanem a szeretet funkcionalitására mu-
tat, mert a teljes szeretet megfelel a szituációnak: rendeltetésszerű, célszerű és célba juttató,

6 Szűcs Ferenc: Teológiai etika, Budapest, 1993, 61. 
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integratív és nem szeparatív, magához ölelő és nem eltaszító. Tudja szabályozni a mértékét, s 
nincs túladagolás belőle, de nem is vonja magát ki egy kapcsolatból, ahol érzelem-mentesen 
történnek a dolgok. 

Akiben működik ez a teljes szeretet, az egy fi nom hangolású érzékenységgel tud élni 
családban, baráti körben, munkahelyen, közéletben, az adott életterében, mert engedi, hogy 
önmagában és a környezetében a szeretet rendezze a sorokat, a gondolatokat, a döntéseket, a 
felelősségi köröket, az erkölcsiséget és az értékeket.
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Katona Mária1 
Megnyitó

Amikor egy téli napon felkérést kaptam e konferencia megnyitására, először szabadkoz-
tam, hogy miért is én, egy észak-alföldi, amikor ezt a rendezvényt a dél-alföldiek szervezik, ők 
a kezdeményezők.

Aztán meg azért is, hogy ki szeret igazán közszereplés elvállalni… hát én nem annyira. 
De a Nagyító Alapítvány annyira értékes, jó ügy iránt elkötelezett, felkészült, nagy 

tapasztalattal, módszerbeli tudással rendelkező szervezet, hogy úgy gondoltam legalább 
ennyivel tartozom munkájuk elismeréseként.

Aztán annak is örültem, hogy éppen itt Berekfürdőn, ahol már nekünk is, az Észak-alföldi 
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodának is annyi kellemes, jó emlékű találkozása, képzése volt, 
éppen itt kerül megrendezésre ez e konferencia. 

Aztán az is eszembe jutott, hogy itt évekkel ezelőtt egy egyesület született, amit fi atalok 
hoztak létre. Berekfürdői Ifjúsági Egyesület néven. Szerettek sportolni, pillanatok alatt a közeli 
és távoli településekkel a sport által teremtettek széles kapcsolatokat. Aztán mára semmit sem 
tudunk róluk. Megszűnhettek.

És ha már így az ifjúsági közösségekre tereltem a szót illő lenne néhány szóban bemutat-
nom régiónkat.

387 település van régiónkban. A 15-30 évesek száma az össz lakosság 64%-teszi ki. Így 
fi atal régiónak tekinthető. E mutatók alapján és a civil szervezeti mutatók alapján is második 
helyen állunk a régiók között. 

Közel 5400 civil szervezetet tart nyilván a KSH. Ennek valamivel több, mint 1/5 olyan 
szervezet, melynek tevékenységében a fi atalokkal való foglakozás megjelenik vagy úgy, hogy 
a fi atalok számára szolgáltatnak, vagy úgy hogy egyes tevékenységeik célcsoportja maguk a 
fi atalok. 

100 körüli az a szervezet régiónkban, mely mint bejegyzett egyesület, tagjainak legalább 
70 % -a maga is fi atal, és tevékenységük önmaguk és kortársaik felelős felnőtté válását szolgálja.

Régiónk jellegzetessége, hogy az azt alkotó három megye közül kettő, Szabolcs és Hajdú 
mindig is kiemelkedő szerepet játszott a civil élet megerősítésében. Aktív szerepet vállalt a 
nonprofi t törvény és az 1%-os törvény létrehozásában, de az önkéntes törvényt előkészítő tár-
sadalmi vitafolyamatban is. 

Régiónk gazdagságát jelzi az is, hogy itt ebben a régióban az ifjúsági kezdeményezések is 
jelentősebbek, számukat és innovatív jellegét tekintve az ország más régiójához viszonyítottan. 

A szervezetek jelentős része a megyeszékhelyekhez köthetők, illetve a megyei jogú vá-
rosokat övező 30-40 km-es térségekhez. Sajnos szinte csak szórványként vannak jelen a régió 
keleti és délkeleti határ területein a civil és ezen belül is az ifjúsági szervezetek. Ott azonban, 

1 Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda irodavezető
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ahol ezek megerősödtek, hatást gyakoroltak a térség környező településeire. Ám ez a megye-
székhelyhez köthető virágzó civil élet más régiókban is így van. 

Régiónkban elsőként szerveződött meg 2004 elején a regionális ifjúsági fórum, mely a 
régió ifjúsági célú egyesületeinek, alapítványainak érdekképviseleti szerve. Egy delegáltja vé-
leményezési joggal vesz részt rendszeresen az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács mun-
kájában. E képviseleti szervezet megújulásának lehetünk éppen ezekben a hónapokban tanúi. 
Kezdetben irodánk, most 2-3 civil szervezet vállalta azt a szerepet, hogy a szervezetek közötti 
együttműködés tartalmi kereteit kialakítsa, és a képviselet gyakorlásához szükséges kompeten-
ciákat megtervezze és fejlessze a tagszervezetek körében. A felélesztést vállaló szervezetek egy 
újfajta hálózat építését szeretnék elindítani és modellezni. 

Régiónk hálózati együttműködései közül ki kell még emelnem az ifjúsági közösségi tere-
ket működtető közösségek hálózatát, mely szintén most jutott történetének új szakaszába. 

Ifjúsági közösségi teret működtető közösségek száma régiónkban meghaladja a 10-et. 
Meg kell még említenem a közösségi rádiókat működtető ifjúsági közösségeket is, melyek 

mind tevékenységükben, mind vállalt célkitűzéseikben jelentős hatással vannak az adott tele-
pülés civil életére is. Vannak olyan közösségi rádiók, melynek kisközössége arra vállalkozik, 
hogy fi atalokat, szervezeteket segítsen új kezdeményezések elindításában. Ilyen a Hang-Kép 
Kulturális Egyesület és a Szóla Rádió, mely azonban mára már csak internetes felületen műkö-
dik, és ilyen 

a Mustárház által támogatott diákközösségi rádió, a Mustár Fm 89, mely tevékenységével 
2009-ben mintaprojekt címet nyert el.

Régiónkban 5 ifjúságbarát önkormányzat –i díjjal kitüntetett önkormányzat van. Az ön-
kormányzatok ifjúságügyi elköteleződését elismerő díjat 2003-ban alapította az Észak-Alföldi 
Regionális ifjúsági Tanács. Minden évben nyilvános pályázatot hirdet a díj elnyerésére a Tanács. 
Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben a Dél-Dunántúli Regionális Tanács pályázati fel-
hívásában is megjelent az ifjúságbarát önkormányzati díj pályázati felhívás.

Több mint 10 éves múlttal rendelkezik a diákpolgármester intézmény rendszer, mely 
Nyíregyháza város önkormányzatának támogatásával és együttműködésével tevékenykedik.  

2006-tól ifjúsági és gyermekjogi ombudsman intézményrendszert is működtet a város. 
Az 2008. év ifjúságbarát önkormányzat díj nyertese is ez a város lett, a régióban ötödikként.

Szolnok város diák közélete, a szolnoki Diáktanács munkája az utóbbi 4-5 évben került 
országosan is refl ektorfénybe. Elköteleződésüknek köszönhetően mára már gyermektanács is 
működik a városban. 

Régiónkban a gyermek és ifjúsági önkormányzatok a 90-es évek közepén alakultak, elsők 
között az országban. Közülük sok már nem működik, de vannak olyanok is, mint a derecskei 
Anonimus Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, mely töretlenül tevékenykedik Derecske vá-
rosában. Jelenlegi 7-8 Települési Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat -i szerveződés van az 
Észak-alföldi régióban. 
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Büszkék vagyunk továbbá azokra a kiadványokra, melyek megjelenését jó részt a 
Regionális Ifjúsági Tanács támogatta, és amelyek hozzájárulnak az ifjúsági munka professzio-
nálissá válásához, a jó példák, a legjobb gyakorlatok elterjesztéséhez. Ilyen kiadványok, mint a 
Gyémántcsiszolók, a Sós és édes, a Közösségi címtár és még sorolhatnánk.

Irodánk gondozásában, ebben az évben a Hurrá bejegyeztek, és az ifjúsági részvételről 
szóló, munkatársam, Bánszegi Zsuzsa által készített könyv jelent meg. Kiadás előtt áll a helyi 
célú feladatvállalás és az önkormányzatok ifjúság ügyi elköteleződésének tapasztalatait be-
mutató kiadványunk, valamint az ifjúsági térkép, mely a régió ifjúsági munkájának metszetét 
térkép formájában kívánja megjeleníteni. 

Sok mindenről kellene még beszélnem itt és most, de ez a konferencia, melynek megnyi-
tás előtti pillanataiban vagyunk éppen ezt a címet viseli:

ITT ÉS MOST - Konferencia a Felelősségvállalásért 
Vajon mit üzen? 
Mit akar üzenni a konferencia szervezője, a Nagyító Alapítvány és milyen üzenete van 

számunkra résztvevőknek?
Ezekre a kérdésekre a három nap alatt mindenkinek lesz lehetősége, hogy a saját válaszait 

megtalálja.   
Mit üzen számomra a konferencia címe?
Itt és most… e szófordulatot- összetételt általában akkor használjuk, amikor valami na-

gyon aktuális, valami miatt valami nagyon sürgős. Az „itt” helyhatározó, a „most” időhatározó. 
Itt ezen a helyen, ebben a körben az érintettek bevonásával. Most, mert időben aktuálissá vált. 

Most kell erről beszélnünk és itt. Veletek- Velem- Velünk. 
És mi is annyira sürgős, fontos? A felelősségvállalásért tenni!!
E konferencia programelemeinek jó része azt kínálja, hogy megismerjük majd itt e néhány 

napban a felelősségvállalás szintjeit, a személyes felelősségvállalástól a közösségi felelősség-
vállalás és a globális felelősségvállalásig vezető utat. 

A hármas egység: Önmagunkért, másokért és a nagy egészért vállalt felelősség
Legfőképpen egy fi gyelem felhívás annak érdekében, hogy a felelősségvállalásért ki –ki 

a maga helyén tegyen!!
Miért örülök nagyon ennek a konferenciának?
Nemcsak azért, mert egy általam elismert, nagyra becsült szervezet kezdeményezte és 

vállalta ennek megrendezését, hanem azért is, mert olyan fontos téma, mint a felelősségvállalás 
több oldalról való kibontása, feldolgozása kerül a három nap fókuszába.

Bizonyára szó lesz a felnövekvésről a felnőttség határvonaláról, és magáról a felnőttségről 
(arról, hogy mit engedhetek meg magamnak?), a felelősségről, hogy valakiért, valamiért fele-
lősséget vállalunk, és a felelősség és a felnőttség viszonyáról is. 

Hogy miért is fontos ezeket körbejárnunk?
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Azt gondolom, azért mert ezek fejlesztésének egyik legfontosabb eszköze, mondhat-
nánk tanulási tere, maga az ifjúsági munka.

Hiszen mi is az ifjúsági munka végső célja: A fi atalok részvételhez segítése annak 
érdekében, hogy felelős állampolgárok (jó polgárok) közéletért aktív, tenni akaró embe-
rekké váljanak, hogy saját életük irányításához megfelelő információ birtokában hozzák 
meg felelős döntéseiket. 

„A részvétel az, amelynek a segítségével a fi atalok önbizalmat és önbecsülést szerezhet-
nek, készségeket és képességeket sajátíthatnak el, gyakorolhatnak, felkészülhetnek arra, hogy 
olyan felelős felnőttekké váljanak, akik egyben érzékenyek kisebb nagyobb közösségük ügye-
ire is.”  (Wootsch Péter kézirat) 

Más megfogalmazásban „az ifjúsági munka egyik célterülete a társadalmi részvétel elő-
segítése, a közösségért tenni akarás és felelősségvállalás előmozdítása valamint a fi atalok minél 
hatékonyabb bevonása a közéletbe.” ( Bánszegi Zsuzsa Fiatalok társadalmi részvétele 2009. 
Mobilitás Könyvsorozat) 

Ezekkel a gondolatokkal szeretném megnyitni a konferenciát kívánva kellemes perceket, 
értékes előadásokat, jó beszélgetéseket itt Berekfürdőn!
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PROGRAM

március 20.
Felelősség önmagunkért

 „Ha majd belefáradsz abba, hogy az legyél, aki nem vagy, akkor majd végre 
élvezheted az életet. Idővel rájössz, hogy ez nemcsak örömet szerez, hanem valami 

sokkal 
mélyebbet ad: értelmet az életednek.” – Coelho

14.00 Regisztráció

15.30 Megnyitó 
Dr. Fekete Károly (Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
Katona Mária (Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda irodavezető)

16.10 Enyém? Tiéd? Miénk? avagy kié a felelősség -  Zöldy Pál (szociálpedagógus) 

17.00 Műhelyek (beszélgetések, tréningek)
1. Önismeret, kié a meló? - Novák Gyöngyi és Szűcs István (Nagyító Alapítvány)
2. Fókuszolás, amit testem tud rólam - Pálfi né Kováts Ágnes (fókusz tréner) 
3. Kiégés – Zöldy Pál
4. Test, szellem, lélek, az ember különböző dimenziói – domonkos szerzetes nővérek
5.  Szociálterápiás szerepjáték – Máramarosi Mária (képző)

19.00 Vacsora
20.00 -22.00 Műhelyek A péntek délutáni műhelyek ismétlése

1. Önismeret, kell-e nekem rózsa? - Novák Gyöngyi és Szűcs István (Nagyító Alapítvány)
2. Fókuszolás, amit testem tud rólam - Pálfi né Kováts Ágnes (fókusz tréner)
3. Kiégés - Zöldy Pál (szociálpedagógus)
4. Test, szellem, lélek, az ember különböző dimenziói – domonkos szerzetes nővérek
5. Szociálterápiás szerepjáték – Máramarosi Mária (képző)

22.10 – Holdköszöntő, esti gondolatok
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március 21.
Felelős vagy a rózsádért

„Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. 
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre 

egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és 
melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, 

mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint 
a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.”

Weöres Sándor

7.45 Napköszöntő
8.00 Reggeli

9.00 Védelem – Bevonás – Támogatás- ifjúságfejlesztési koncepció - Ditzendy Károly Arisztid 
(Nagyító Alapítvány)
9.40 A felelősség és a felelősségre nevelés – Prof. Dr. Bagdy Emőke (Károli Gáspár Református 
Egyetem)
kérdések, szünet
11.00 Műhelyek:

1. A hajszálgyökerek credoja, erdélyi történetek – Lepedus István (Szatmári egyházmegye) 
2. Civil felelősségvállalás – Ditzendy Károly Arisztid (Nagyító Alapítvány)
3. Mit jelent ma Magyarországon felelősen gondolkodó fi atalnak lenni és felelősen 

tevékenykedni? – Farkas Éva (Őrhegy Egyesület, Kamaszparlament) 
4. Felelősségvállalás a családban –Kovács Réka (Sapientia EMT Egyetem)
5. Kortárssegítés a karrier építés szolgálatában?! - Juhász Béla (Lelkierő Egyesület) 
6. Természetvédelem: érdekünk, vagy passziónk? - Csáki Roland (WWF)

13.00 Ebéd

14.30  Mozogjunk együtt! (foci, fürdés, jóga, tánc, outdoor feladatok… ide a résztvevők 
jelentkezhetnek programvezetésre a jelentkezési lapon)

16.30 Felelősségre nevelés Németországban– Bernward Bickmann (FBW igazgató, politológus)

17.30 Műhelyek 
1. Iskola mint kicsinyített társadalom, felelősségre nevelés Németországban  – Bernward 

Bickmann, Marica Zelenika (FBW Németország)
2. „Általunk lesz jobb” Felelősségvállalás a jövő nemzedékekért –  Bencze Györgyné 

(Mobilitás Ifjúsági Szolgálat)
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3. DiNaMit  DÖK vezetőképzés a Felvidéken - Diákhálózat
4. Konfl iktusok és összetartás. – Fleisz Kinga (Szatmári Caritas)
5. Miért félünk az önismerettől, avagy kortárssegítés egy lépés önmagunkhoz? - Berényi 

András (Debreceni Egyetem)
6. Természetvédelem: érdekünk, vagy passziónk? – Csáki Roland (WWF)

19. 30 Vacsora – Állófogadás 
21. 00  Improvizációs színház
Beszélgetések zene mellett, de lesz játszóház és esti tábortűz is, ha elég jó az idő!

Március 22.
Kitekintés 

… arról beszélek, amit Egyetemes Felelősségnek nevezek, 
s ami annyit jelent, hogy mindannyian felelősek vagyunk egymásért, 

minden élőlényért és a természet egészéért. 
Dalai láma

7.30 Ökumenikus istentisztelet

8. 30 Reggeli

9. 30 
Globális kihívások és válaszlehetőségek –  Dr. Fülöp  Sándor (a jövő nemzedékek ombudsmanja) 

Globális kérdések etikai vonatkozásai  – Baritz Sarolta Laura OP 

11.00 Nyitott tér – „Open space”- beszélgetések a felelősségvállalásról a résztvevőkkel
Mit viszek haza? Miért vagyok felelős?….

12.30 Konferencia zárása

13.00 Ebéd

Hazautazás
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Együttműködő partnerek

Lelkierő Egyesület
Őrhegy Egyesület – Kamaszparlament

Katolikus Ifjúsági Mozgalom

KIKK Perigeum Egyesület (Románia)
„Pro HelPers” Egyesület – Segítők Baráti Köre(Románia)

Tenerum Egyesület (Románia)
Franziskanisches Bildungswerk (Németország)

Diákhálózat (Szlovákia)

Támogatók

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram

 
Európai Unió
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Zöldy Pál1: 
Enyém? Tiéd? Miénk? avagy kié a felelősség?2

Eredeti foglalkozásom könyvtáros, alanyi költő. Jelenleg a segítő foglalkozást választot-
tam, mert megrendítő fölismerésem volt Kárpátalján, Técsőn, az árvíz idején. Sose láttam előtte 
még a rászorultságnak, szegénységnek, kiszolgáltatottságnak ilyen képeit. Vízvonal alatti talá-
latot kapott az életem, és azt a nagyon viszonylagos jólétet és nyugalmat sem tudtam ezek után 
nyugodtan élvezni, amit nagy nehezen teremtettem meg családom számára. Három gyereket 
neveltünk fel feleségemmel, ma már két unokánk van. Mint embernek rendben voltak a körül-
ményeim, mint kereszténynek, nem.

Felelős vagy azért, amit otthagytál. Amit azért nem csinálsz, mert segítőfoglalkozású 
vagy. Ha semmit nem hagytál ott, vigyáznod kell, mert lehet, hogy menekülsz valahonnan, 
valami elől. 

Én is nagyon szép történetnek tartom a Szent Erzsébet legendát. Amikor beviszi a hajlék-
talant, és az ágyába fekteti, s mikor férje hazajön, akkor Jézust találják a takaró alatt. Úgy érez-
tem, ez nagyon messze van tőlem. Nem, hogy behívjak egy hajléktalant, de még a látványukat 
se bírom. Nem szerettem az orvosságok, a betegség szagát sem.

Éreztem, hogy ez nincsen rendben. Mert én is leszek öreg és beteg és akkor mi lesz? 
Akkor majd elvárom, hogy mások ne idegenkedjenek tőlem?

Pályát módosítottam. Idősek otthonában dolgozom öt éve. Az első három év nagyon nehéz 
volt. Komoly, nagy távolságot tartottam a lakóktól. Igyekeztem segíteni, ha kértek, de magam-
tól nem nagyon avatkoztam be, tiszteletben tartottam mások autonómiáját.

Egy alkalommal Tóni bácsi kérte, hogy menjek be hozzá. Nagyon pedáns ember 
volt, patikatisztaságú szoba, minden pontosan helyén. Szabatosan szépen beszélt, és 
nagyon kritikus volt. Nem csak önmagával szemben, hanem velünk is. Nagyon szigorú 
feddést kaptam, hogy milyen alapon kapott ő infúziót, mikor ő már szeretne meghalni. 
És egyáltalán. Amikor kijöttem a szobájából percekig álltam a folyosó ablakánál, és 
nagyon méltatlannak éreztem a helyzetet. Azt, hogy mindent elkövetünk az öregért és 
ez a hála. 

Ekkor gondoltam először arra, hogy ha valaki, akkor én biztosan a mennyországba kerü-
lök. Na! Akkor mégiscsak van értelme annak, hogy tűr az ember. De a következő pillanatban 
az jutott eszembe, hogy Tóni bácsi odabenn most lehet, hogy ugyanezt gondolja. Vele?! Egy 
örökkévalóságon keresztül? Mert meg fog találni, az biztos… És nekem már nem is volt olyan 
kívánatos az egész.

Tudod-e, hogy miért végzed ezt a munkát? Ha nem ezt tennéd, kinek lenne rosszabb 
- azoknak, akiknek segítesz, vagy neked?

1 Zöldy Pál - szociálpedagógus
2 A konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.
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Emlékezetes eset volt ez nekem, mert összetört az a merev pajzs, amivel távolságot tud-
tam tartani a rászorultaktól. Megértettem, hogy nem azért teszem, hogy ideálissá formáljam 
az időseket, hanem, mert ha jól csinálom, akkor sokat tanulhatok magamról, a világról és 
róluk. S végső soron az Istenről, akinek végtelen irgalomra van szüksége, hogy kezelni tud-
jon engem. Ilyenek ők, Tóni bácsi és a többiek, gondoltam, és nem is lesznek másmilyenek. 
Kiszolgáltatottak. 

A másik lakó például, aki mindent összeszedett és már alig lehetett belépni a szobájába, az 
nem önzésből gyűjtögetett, hanem ez betegség. És nagyon szelíden lehet csak közelíteni ehhez 
a kérdéshez. 

Ettől kezdve el tudtam fogadni az öregek szagát, nehézségeiket, azt, ahogyan meghalnak. 
Amikor meghalt valaki, akivel sokat beszélgettem, pontosabban beszéltem hozzá, és magyaráz-
tam neki, hogy milyen jó lesz majd, ha összeszedi magát, és újra sétálunk a folyosón – kincstári 
szomorúság vett rajtam erőt és valójában magamat sajnáltam. És féltem, mert nem értettem a 
halált.

Semmit nem látok, amit nem Isten lát, mondták az öregek. 
Lajos bácsi is hosszan készült a halálra. Először neki is beszéltem fölösleges dolgokat, 

mert féltem csendben ülni mellette. Féltem a haláltól. Aztán megtanultam, hallgatni. És meg-
próbáltam megtalálni azokat a szavakat, amelyeket ő már nem tudott kimondani. És láttam a 
tekintetéből, hogy melyek ezek a szavak. „Pihenni, pihenni akar, ugye? Sokat dolgozott, sokat 
szaladt, sokat ment az életben, jó lesz már elpihenni.” Láttam, hogyan enyhülnek vonásai, mert 
valaki elfogadja, hogy ő ebben a helyzetben van. Megtanultam ebből a helyzetből, hogy saját 
félelmeim milyen erősek. Mert én féltem a haláltól addig, nem ők. 

Fiatalokkal is foglalkozom. Szakmunkás fi úkkal. A gimnazisták és a szakmunkások kö-
zött ég és föld különbség van. A szakmunkások valahogyan természetesebbek. Nosztalgiával 
néztem a Pál utcai fi úk című fi lmet. Emlékszünk ugye arra a részre, mikor Nemecsek visszalop-
ja a vörös ingesektől a zászlót? Mikor elkapják ott a Füvészkertben és megfürdetik. S mikor el-
megy onnan, akkor Ács Feri azt mondja, hogy „tisztelegjetek!” Itt megállítottam a videót, mert 
felismertem valamit. Rádöbbentem, hogy én mindig Ács Feri szerettem volna lenni gyerekko-
romban, de nem mertem soha mondani, mert megköveztek volna. Ugyanis gimnazista környe-
zetben nőttem fel. Ott csak Boka Ferik lehettünk, vagy legrosszabb esetben Nemecsekek. De az 
ő emberi nagyágát a vörös ingesek előbb ismerték fel, mint csapattársai. Jézus is vörös ingeseket 
talált magának a halászok között. Sajátos módon nem a rabbi képzőben keresett tanítványokat.

A szakmunkás fi úkkal különleges a kapcsolatunk, mert hittant tanítok nekik, ami hihetet-
len közönyt vált ki belőlük. Meg is mondták, hogy ez a téma nem érdekli őket. De nekem meg ez 
a dolgom, hogy ezt tanuljuk, úgyhogy javasoltam, keressünk valami kompromisszumot, mert 
valamit azért kellene tanulniuk.

Megkérdeztem, ki keresztény közülük. Nagy tanácstalanság volt. Harmadáról kiderült, 
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hogy katolikus, néhányan más vallásúak, de a többi az nem is értette, hogy mit kellene tud-
nia. Meredek vidék nekik hittant tanítani. Fontos tudni, hogy én klasszikus katolikus vagyok. 
Ötgyerekes családból származom, apám-anyám hitvalló keresztény, katolikus középiskolába 
jártam, teológián két évet végeztem, tehát mélyen benne voltam ezekben a dolgokban, de lát-
nom kellett, hogy ezeknek a fi úknak ez semmit nem ér, őket ez nem érdekli. 

Egyben kritikát is éreztem saját keresztény gyakorlatunk iránt, mert ezekben a fi úkban 
fel sem merült eddig a kereszténység. Láttam, hogy valahogy meg kell, értessem velük. Azt 
mondtam, nézzétek, mi keresztények születésünkkor kaptunk egy egész lószerszámot, felsze-
relést: nyerget, kantárt, zablát, csatokat, mindent. Gyönyörű! Azóta viszont nehezen tudunk 
mozogni, mert a vállunkon cipeljük ezt a nyerget, és nehezen férünk be szűkebb ajtókon, tehát 
elég bonyolult dolog kereszténynek lenni, mert akadályoz bennünket a mozgásban. Tegyük 
ezt le, hagyjuk ezt a kereszténységet, és keressünk egy lovat! Mindenki jegyezze meg, hová 
tette a szerszámot, és menjünk el lovat keresni, mert anélkül nem sokra megyünk. Ez pedig az 
Ószövetségben van leírva. 

Így kezdtünk tehát az Ószövetséggel foglalkozni. A fi úk őszintesége engem is rávezetett, 
hogy nagyon elfelejtettük ezeket a zsigeri, indulati dolgokat. Nagyon szépeket tudunk monda-
ni, szépeket tudunk gondolni, de igazából nem tudunk helytállni azokért, amiket mondunk. S 
ezeket a gyerekeket nem lehet átverni. Egyszer nagyon zajongtak, nem tudtam egy mondatot 
sem végigmondani. Elhallgattam. Aztán a beállott csendben elmondtam, hogy engem végig 
szoktak hallgatni, mert nem beszélek hülyeségeket, és van, hogy fi zetnek azért, hogy beszéljek. 
„Akkor mér’ csinálja?” Mivel nekik nem lehetett hazudni, azt mondtam. Figyeljetek, tisztáz-
zuk: én nektek nem akarok jót. Világos? Nem azért vagyok itt, mert jót akarok. Én magamnak 
akarok jót, azért beszélek. Elismerően vágtak közbe: maga legalább őszinte! Én azt akarom, 
folytattam, hogy a következő generáció életképes legyen. Én azt akarom, hogy amikor majd 
haldoklom, valaki adjon nekem egy pohár vizet, valaki majd eltemessen. Ez ilyen egyszerű. A 
legegyszerűbb szerveződésű népeknél is alapvető követelmény, hogy életképes utódokat nevel-
jenek. Azóta jóban vagyunk a fi úkkal.

 Tudod-e, hogy mi a „hasznod” abból, hogy itt vagy? Az őszinte beszéd felelőssége 
meghatározza a tetteidet. 

Az, hogy felelős vagyok, az azt jelenti, felelni tudok. Olyan helyzetben vagyok, hogy rá-
kérdezhetnek arra, amit tudok, mondok, teszek. S az tud felelni, akinek van szava. Szava annak 
van, aki nagykorú. Aki nagykorú, az szavazhat, és ez felelősség.  

Felelőssége van annak is, akit követnek a többiek. Soha nem tudhatod, hogy nem követ-e 
valaki. Akit utánoznak, aki vezet. 

Felelőssége van annak is, aki utánoz, aki követ valakit, mert ezzel megerősíti a vezetőt. 
Itt kitérőt tehetnénk, hogy mi is ez a felelősség, az áldozatvállalók felelőssége. Mert ti, 

segítő foglalkozású emberek áldozatot vállaltok. Legyünk egyszerűek: normális ember nem 
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megy el tisztába tenni másokat, nem megy el etetni öregeket, és hasonló fölösleges dolgokkal 
nem foglalkozik, hanem túlórázik, pénzt keres, pihen, szórakozik, kultúrálódik. 

Tehát mi, akik segítő szolgálatot vállalunk valamilyen módon természetellenesek va-
gyunk. Jó esetben természetfölöttiek. Vagy éppen vezeklünk. Jézus Krisztus természetfölötti 
rendet adott nekünk, mert a normális az, hogy visszaütsz, ha megütnek. Az a természetes, hogy 
azt hívod meg, aki téged is meghív.

Elmenni az elmélet felé, nagy veszély, láttuk a Szent Erzsébet legendáját. Mind ismerjük 
ezt a történetet, mégis kevesen próbáltuk ki. Pedig alany lenne rá, akit befektetünk ágyunkba, 
de ezt már nem. Én sem vittem még be, de azóta csendesebb vagyok a kereszténységet illetően. 
Mert amit én nem tudok megtenni, azt annyira erősen nem mondom. Különösen mióta ezekkel 
a fi úkkal kapcsolatban vagyok! Nagyon sokat köszönhetek nekik. 

Aki viszont megtesz ilyen dolgokat: nem ebédel, amíg az öreg bácsi, néni nem ebédel, 
vagy nincs tisztába téve, vagy nincsenek átkötve a sebei, azok mind valahogy többet akarnak, 
mást akarnak. Hogy miért, erről kiscsoportban fogunk többet beszélni. 

Az biztos, hogy sebzettek vagyunk, és csak akkor tudjuk jól végezni ezt a munkát, ha is-
merjük sebeinket. Mert az igazi valónk krízishelyzetekben derül ki. Mert azt, amit tanultunk, 
azt jól föl tudjuk mondani. De vészhelyzetben, hirtelen helyzetben, akkor mit teszünk, hogy 
viselkedünk? Itt derül ki, hogy milyen szinten vagyunk valójában. 

A felelősségnek súlya van. De mekkora? Amekkora a bizalom, mely felruház. Ki ruház fel 
téged felelősséggel? Ki von felelősségre téged? Mi volt Jézus felelőssége? Volt-e felelőssége? Ki 
felé volt felelőssége Jézusnak? Kinek tartozott Ő elszámolással? Csak az Atyának? Vagy a sza-
mariai asszony felé is? Péter felé? Nekünk keresztényeknek Jézus mintája a zsinórmértékünk, 
amit közelítünk, néha elérjük. 

Te hogyan kerülsz ide, erre a helyre? A segítő szolgálatba? Hívott valaki vagy kül-
dött valaki?

Őszinte vagy, ha bemész egy idős ember szobájába, és azt mondod, hogy ez disznóól, 
megmondtam, hogy tessék rendet csinálni. De ha téged Jézus küldött oda, akkor te nem a ren-
detlenséget fogod látni, hanem azt, hogy ez az ember, ez az öregember félt mindent, és retteg 
attól, hogy elveszel tőle valami ócska nejlonzacskót vagy papír fecniket, amiket összegyűjtött. 

 
Felelősség az, ha szülő vagy, vagy gyerek, valakinek a gyereke, valakinek szülője. Óriási 

felelősség, hihetetlenül összetett, hogy a gyerekedet szülőként hogyan fogadod el. Nyilván az is 
felelősség, hogy a szülődet hogy fogadod el. Anyámat, aki kizsarolja a lelkemet, és nem akarja 
észrevenni, hogy már saját életem van, hanem mindig újabb és újabb igényeket támaszt. Hol van 
az a határ, mikor meg tudom mondani? Hol tudok felelni? 

Vészjóslónak tűnik ez a felelősség szó, holott lehetőség. Igazából akkor élsz, ha van, akiért 
felelős vagy, amiért felelős vagy. És ez a ti problémátok, meg az utánatok következő generáció 
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problémája. Hagyunk nekik felelősséget? Vagy mindent megteszünk helyettük, és csodálko-
zunk, hogy felnő egy felesleges generáció. Mert mi csak azt hisszük, hogy megtettünk valamit 
helyettük – ők pedig azt érzik, hogy elvettük az életlehetőségüket. 

 Viktor Emanuel Frankl azt mondja, hogy az élet minden helyzete kihívást jelent, és szá-
momra olyan problémát fogalmaz meg, amit meg kell oldanom. Ennek alapján megfordíthatjuk 
ezt a kérdést, és azt mondja: Ne azt kérdezd, hogy mi az élet értelme, hanem azt, hogy én va-
gyok az, akit az élet kérdez. Mit válaszolok? Válaszként éld az életedet és felelősséggel. Mikor 
a haldokló ágya mellett ülök, az egy kérdés volt, és én beismertem, hogy én félek a haláltól, és 
nem ő. Amikor a fi úk azt mondták, miért kell a kereszténységről annyit beszélni, akkor meg 
kellett mondjam, hogy én sem értem igazán. Tehát választ tudtam adni. Olyan választ, amiért 
helyt tudtam állni. Akkor élsz igazán, hogyha válaszként éled az életed, mert az emberi egzisz-
tencia lényege a felelősségvállalás. 

Frankl koncentrációs tábort járt ember. Ő mondja azt is: hogyha egy sakk-nagymestertől 
megkérdeznéd, hogy mi a legjobb lépés, valószínű nem tudna konkrét választ adni, hiszen így 
értelmetlen feltenni a kérdést. Ugyanígy állunk a felelősséggel is. Ahogy egy sakkjátszmában a 
következő lépést rengeteg részlet határozza meg, ez a felelősségünkre is igaz. Az, hogy milyen 
felelősséget vállalok, veszek át, azt csak én tudom meghatározni. Hogy a másik mit vállal, mit 
vesz át, azt ő tudja meghatározni. Tudatosítanom kell a külső és belső elvárásokat, határokat, 
igényeket. Minden helyzet, döntési lehetőség,- fogadj el, és adj, ahogy a magad és mások szá-
mára akarod. Tedd, amit magadnak tennél. Legyél olyan őszinte, amilyen magadnak lennél. 

Nagyon tanulságos kérdés számomra Sámuel elhivatása. Éli főpap felügyelete alatt élt 
Sámuel, és egy éjjel ott feküdt az Úr templomában, ahol Isten ládája volt. Az Úr szólította 
Sámuelt, és ő felelt, itt vagyok, majd odafutott Élihez, az öreghez és mondta, hívtál engem, itt 
vagyok. Ő azonban így válaszolt: nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment és lefeküdt. De 
az Úr újra szólította Sámuelt, az pedig felkelt, odament Élihez és azt mondta: hívtál engem, itt 
vagyok. Ő azonban így felelt: nem hívtalak fi am, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem is-
merte az Urat, az Úr még nem jelentette ki neki az Igéjét. Az Úr azonban harmadszorra is szó-
lította Sámuelt, ő pedig felkelt, odament Élihez és azt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ekkor 
értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Ezért azt mondta Sámuelnek: menj, feküdj le, és ha 
újból szólít, ezt mondd: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment és lefeküdt. 

Hol vagyunk mi ebben a történetben? Ha Sámuel vagy, kihez szaladsz oda? Ki szólított 
meg? Én odaszaladok Tóni bácsihoz, aztán odaszaladok a szakmunkásképző fi úkhoz, de ugye 
mindig azt kapom, hogy nem ez a lényeg. Meg kell halljuk, oda kell, szaladjunk Élihez, mert ő 
azt fogja mondani a végén, hogy menj vissza a helyedre, és ha újra szólít, mondd azt, hogy szólj 
Uram, mert hallja a te szolgád. Mert Isten az, aki megszólít. 

Ez a kanóca a mi életünk gyertyájának, a segítők életének, hogyha bennünk van ez, hogy 
„Szólj Uram, mert hallja a te szolgád”. Mi univerzális emberek vagyunk, rendkívüli emberek, 
mert olyan sebünk van, ami megnyitott bennünket a többiek felé. 
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Foucault testvér gondolataival zárnám, ki azt mondja: „Ha lelassulsz vigyázz, mert a töb-
biek megállnak. Ha te leülsz, ők lefekszenek, ha te elfáradsz, ők álomba merülnek. Ha te kétel-
kedsz, ők kétségbe fognak esni. Ám ha te felébredsz, ők is kinyitják a szemüket, ha te előttük 
haladsz, majd meg akarnak előzni, ha te a kezedet nyújtod, ők az életüket adják, s ha te imád-
kozol, ők szentek lesznek.” Pedig te nem is ezt akartad, hanem kimondtad, hogy „Szólj Uram, 
mert hallja a te szolgád.”

Ez a mi felelősségünk. Nekünk, akik a személyiségünkkel dolgozunk. Figyelj és 
mondd: „Szólj Uram…” 
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Ditzendy Károly Arisztid1: 
Védelem – Bevonás – Támogatás egy ifjúságfejlesztési koncepció

Közös gondolkodásra hívlak benneteket, bár ez a forma nehéz, azért tegyünk egy 
kísérletet.

Az elmúlt másfél évtizedben fi atalokkal és közösségeikkel foglalkoztam, sokat gondol-
kodtunk fi atalokkal a fi atalokról, az ifjúságról, többek között a felelősségvállalás témakörében 
is. Az utóbbi három évben viszont távolabb kerültem az ifjúsági munkától. (Ehhez a területhez 
ma már főleg a Nagyító, illetve ifjúságsegítői szakokon való oktatás köt.) Településeket fejlesz-
tünk, elsősorban leszakadt térségekben dolgozunk és próbálunk településeket, közösségeket, 
kisebb- nagyobb szervezeteket fejlődési pályára segíteni. Amikor a csapatnak a küldetést meg-
fogalmaztuk fontos kitétel volt számunkra, hogy a fi atalokat, mint erőforrást jelenítsük meg, 
vonjuk be, akár gazdasági fejlesztésről, akár különböző területfejlesztési koncepció összeállí-
tásáról van szó. Hadd legyen ez mindig ott, mint valamiféle heroikus program, önként vállalt, 
dédelgetett, édes felelősség. 

Fiatalság meghatározása

Mindenekelőtt –a felelősség kapcsán sem mindegy- hogy milyen defi níciót használunk a 
fi atalság, ifjúság meghatározására. Számos defi níció létezik a pszichológiában, a pedagógiában 
s van egy csokor a szociológiában is. Hármat szeretnék bemutatni, melyek a felelősség három 
megközelítését tükrözik. 

Az új ifjúságsegítésről szóló könyvben2 található a következő defi níció részlet: „…egy karak-
teres életszakasz, a gyermek és serdülőkori kiszolgáltatottság, és a felnőttkor függetlensége között.”

A másik defi níció szerint: az egyén ebben az időszakban már nem függ kizárólagosan a 
családtól, iskolától, illetve más intézményektől, szocializációs színterektől. Egyrészt tehát a 
saját felelőssége jelenik meg, másrészt a munkájában, a magánéletében még nem tekinthető a 
társadalom teljesen független polgárának. 

Egy műhelyben pedig, így fogalmaztuk meg ezt az időszakot: A fi atalság valahol akkor 
kezdődik, amikor az ember már saját álmait álmodja, mikor már saját víziónk van, mikor belá-
tom a pályámat, s valahol akkor ér véget, amikor ezek az álmok eltűnnek, feladom őket. 

Ha az utolsó meghatározás szerint haladunk egészen más eredményre jutunk, mint a szo-
ciológiai defi níció alapján. Kiderül az, hogy sokan vannak köztünk olyanok, akik már nagyon 
régen fi atalok és azok is maradnak, de az is kiderül, hogy nagyon sokan vannak közöttünk olya-
nok, vagy foglalkozunk olyanokkal, akik csak életkoruk szerint fi atalok. 

1 Nagyító Alapítvány kuratóriumi tagja, a HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ igazgatója
2 Nagy Ádám (szerk.): Ifjúságsegítés, Probléma vagy lehetőség az ifjúság?
Új Mandátum–Belvedere–Palócvilág Alapítvány, Budapest–Szeged, 2007.432 old., B/5
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Történelmi áttekintés

Most nézzünk meg, hogy az egyes történeti szakaszokban hogyan jön létre a társadalmi 
felelősség, milyen lépésekben válik az ember felelőssé. 

A nem iparosodott, archaikus társadalmakban a gyerek – amellett, hogy csaknem kicsi 
felnőttként kezelték többnyire valamilyen rituálé, beavatás keretében közvetlenül lép be a fel-
nőttkorba. Nincs külön időszak, amikor felkészül a felnőtt életre.

Az iparosodott társadalmakban megjelenik a fi atalkor, mint felkészülési időszak a tár-
sadalomba, a társadalmi, gazdasági reprodukcióba való teljes körű belépésre. Az ipari társa-
dalmakban már foglalkoznak a fi atalok speciális problémáival. Ezen társadalmak fi ataljainak 
már nem csak erkölcsi, de gazdasági-társadalmi hatások is jutottak „osztályrészül”. Miután a 
gazdasági-kulturális folyamatok ekkor kaptak lendületet, a fejlődés üteméhez leginkább alkal-
mazkodni képes korcsoport, a fi atalok súlya, problémáinak jelentősége megnőtt.

Korunkban a fi atalkor és felnőttkor közé beékelődik még egy életszakasz, az ún. poszta-
dolencia időszaka. E szakaszban lévők még nem teljesen függetlenek a szülői háztól. A szexu-
ális érettség és az anyagi-szociális függetlenség közötti időszak egyre tágabb lesz. A felnőtté 
válás dimenziói egymáshoz képest elcsúszva jelentkeznek: pszichológiailag már igen, de szoci-
ológiailag még nem felnőttek. Így a felelősségvállalás is késik.

Kihívások

Hosszú leltárhoz jutunk, ha globális szempontból vizsgáljuk milyen nehézségek, felelősségek, 
kihívások szembesülnek a fi atalokat, mire kell felkészítenünk őket. A teljesség igénye nélkül a 
legfontosabbak:

 ♦ Globális környezeti veszélyek
 ♦ energiaválságok
 ♦ szennyező anyagok kibocsátása
 ♦ globális felmelegedés, ózon-lyuk
 ♦ A fenntartható fejlődés problematikája, ami nem pusztán környezeti kérdés
 ♦ ökologikus termelés és elosztás
 ♦ a fogyasztással kapcsolatos problémák
 ♦ civilizációs csapdák, amelyekkel szembe kell nézni, akkor is, amikor települési stra-

tégiákat dolgozunk ki, illetve helyi problémákat akarunk megoldani..
 ♦ Leszakadó térségek, válság-térségek, amelyekben az alapvető civilizációs és 

életfeltételek
 ♦ biztosítása nehézségekbe ütközik, illetve lehetetlen
 ♦ Világméretű migrációs hullámok, amelyek a fejletlen térségekből a fejlett térségek felé
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 ♦ irányulnak, s amik nem állnak olyan messze, mint ahogyan azt néhány éve gondoltuk 
volna,

 ♦ Maga a globalizációs folyamat
 ♦ termelési és elosztási központok centralizációja és decentralizációja
 ♦ a globális tőke „mozgása” a nemzeti piacok felett
 ♦ az Internet és az új kommunikációs technológiák világméretű elterjedése és új háló-

zatok, a média szerepének megváltozása
 ♦ Mindezek együttes hatásaként a nemzetállami keretek átalakulása,
 ♦ a politika változásai
 ♦ az integrációs folyamatok erősödése
 ♦ a centrumok és a perifériák átrendeződése

Talán távolinak tűnnek ezek! Mégis ez a keretrendszer kell, hogy meghatározzák a gon-
dolkodásunkat, amikor leülünk egy településen közösen gondolkodni a település életében elkö-
telezett, feladatot vállaló vezetőkkel, közösségekkel. Amikor először beszélünk a polgármes-
terekkel, településvezetőkkel és először átnézzük a legsürgetőbb problémáikat, akkor anélkül, 
hogy ezt különösebben rájuk erőltetnék az első 3-5 között merül fel a fi atalok kérdése. Kétféle 
probléma van (elsősorban kistelepüléseken): Az egyik az, hogy ott vannak a településen a fi a-
talok, mert nehéz velük dolgozni, mert balhéznak, mert felgyújtották az ifjúsági klubot, mert 
kocsmában vannak, stb. A másik probléma pedig az, hogy nincsenek fi atalok a településen. 
Tehát az egyik probléma, hogy vannak, a másik meg, hogy nincsenek. 

A néhány éve megjelent Társadalmi metszetek3 című könyvben jó néhány szociológus 
a rendszerváltás, az újkapitalizmus, a globalizáció kapcsán elemezte merre halad a magyar 
társadalom. Laki László tanár úr szerint, ha fel szeretnénk vázolni a fi atalság helyzetét, akkor 
szembe kell néznünk: 

az ifjúsági munkanélküliség megjelenésével és állandósulásával, 
a munkavállalásnak, a pályakezdés idejének a kitolódásával, az iskolában 
eltöltött időnek az eltolódásával, 
a szülőről és családról való leválás időszakának kitolódásával. 

Az országról, az őket körül vevő társadalomról reális képe van a fi ataloknak, ebből azon-
ban rossz társadalmi közérzet következik. A társadalmi környezetről alkotott negatív képüknek 
számos következménye van. Látni kell a települési különbségeket, a nemzeti intézmény rend-
szer átalakulását és válságát különböző területeken, illetve az ifjúsági csoportoknak, ifjúsági 
szubkultúráknak a problémáját. 

3 Kovách Imre(szerk): Társadalmi metszetek Hatalom, érdek, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon
 Napvilág Kiadó, 2006
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 Kompetenciák

A fi atalok felkészítéséhez, egészséges fejlődési pályára állításához, új kompetenciákra 
van szükség. Kompetenciákról nem régiben esett szó a Mobilitás nem formális képzés műhe-
lyén, ahol pedagógusokkal, ifjúsági munkát végző szakemberekkel, pszichológusokkal arról, 
gondolkodtunk, hogy a nem formális képzés hogyan jeleníthető meg az ifjúsági munkában. Itt 
erősítettük meg újra, a már sok helyen ismert meghatározást, ami szerint a kompetencia:

egyrészt ismeretanyag, 
másrészt gyakorlati tudás, és 
adaptációs képesség. 4

Ebből emeljünk most ki egy pontot, a hitelesség kérdését. Ezzel is foglalkoznunk kell, 
ahhoz, hogy kimondhassuk a fi atalok vagy a fi atalokkal foglakozók kompetensek egy adott 
kérdésben. A hiteleséggel kapcsolatos felelősséget különböző megközelítésből vizsgálhatjuk. 

Kell egy papíralapú meghatalmazás, valamilyen szertifi káció arról, hogy ifjúságsegítő vagyok. 
A hitelességnek és felelősségem másik területe pedig az, hogy elfogad-e engem az a kö-

zösség, akiknek körében ez a bizonyos kompetenciám, képességem gyakorolom. Ha nem fogad-
ják el, hiába vagyok érettségizett, hiába vagyok fi atal munkavállaló, hiába vagyok szülő, lelkész 
és folytathatnánk a sort. Ha ezt a szerepemet nem fogadja el a környezet, akkor ez a dolog nem 
működik, akkor ez a kompetencia nem él, nem tudom megélni az adaptációt. 

A harmadik terület a felelősség és kompetencia szempontjából az, hogy én magam számára hiteles 
vagyok-e. Tehát elfogadhat engem papíron a hivatalos társadalom, elfogadhat engem a környezetem vala-
minek, de ha én magam nem tudok azonosulni ezzel a szereppel, ha magam számára nem vagyok hiteles, 
ha nem hiszem el, hogy az adott kérdésben felelősen cselekedni tudok, akkor az egész nem sokat ér. 

Az ifjúsági politikával (ifjúsági részvétellel), az európai, nemzeti és helyi ifjúságpoliti-
kákkal, az ifjúsági munka cél- és eszközrendszerével foglalkozó műhelyek új kompetenciák 
megszerzésére irányítják a stratégiai gondolkodás fókuszát, amelyek

 ♦ a tanulással, a felkészüléssel kapcsolatosak
 ♦ a tájékozott, önmagáért és másokért egyaránt felelősséget érző, aktív és a környeze-

téért és a környezetében cselekvő polgár eszméje
 ♦ a tudással, valamint azokkal a készségekkel és képességekkel kapcsolatosak, amelyek 

lehetővé teszik azt, hogy a fi atalok „megtalálják a helyüket” a világban, a munkaerő-
piacon, a környezetben, a társadalomban, a nemzetközi, többkultúrájú közösségben

4 A kompetencia ebben a felfogásban az ismeretek, ezek alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz szükséges 
megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége. Igen leegyszerűsítve szükség van fejre, kézre és szívre. (szerk. 
jegyzete)
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 ♦ a szociális kiszolgáltatottság elkerülésével kapcsolatosak 
 ♦ leszakadás, kirekesztettség, szegénység, egészségügyi vagy szociális ellátatlanság 

helyzeteinek megelőzése, kezelése
 ♦ társadalmak kiegyensúlyozottságához, békéjéhez, fejlődéséhez való hozzájárulás ké-

pességével kapcsolatosak
 ♦ életszemlélet, életmodell-megközelítés kialakítására irányuló törekvések

Európai folyamatok

Ezzel a gondolati háttérrel, helyben megvalósítható stratégiákat kell alkotni. Európai 
szinten az ifjúsági folyamatokat kulcsfontosságú dokumentumok fémjelzik. Ilyen az Ifjúsági 
Fehérkönyv5.és a Youth Packt, az Európai Ifjúsági Egyezmény vagy Paktum6. 

Az EU Lisszaboni Stratégiája 2000-ben került elfogadásra, fő víziója, hogy: „tíz éven 

belül Európa legyen a világ leginkább versenyképes tudás-alapú gazdasága, a fenntartható 

gazdasági növekedésnek a megteremtése több és jobb munkahely és erősebb társadalmi ösz-

szetartozás segítségével” 2005-ben, amikor ezt felülvizsgálták kiderült, hogy Európa az első 
hatban sincs benne és ez a pozíció ráadásul nem is fölfelé változik. Ez nagyon komoly belső 
vizsgálatokat indított el az Unióban. Miért alakulhatott ez így? 

A válasz valahogy úgy fogalmazható meg, hogy gazdasági fejlesztési stratégiát al-
kotni társadalmi fejlesztési stratégia nélkül nem lehet, tehát a gazdaság emberek nélkül 
nem működik. Ha a gazdasági fejlesztési indikátorokhoz nem kötjük hozzá a humán indiká-
torokat, akkor képtelenség racionális fejlesztési rendszereket felépíteni. Ez természetes szá-
munkra, ha a családunkról, városunkról, osztályközösségünkről gondolkodunk, mégsem jelent 
meg a Lisszaboni Stratégia megalkotásánál. Csak a felülvizsgálat után 2005-ben egészült ki a 
Stratégia egy harmadik fejezettel, az európai humán erőforrás fejlesztési területtel. Ennek kap-
csán indult el az fent már említett Európai Ifjúsági Egyezmény előkészítése is. A fi atalokkal 
már, mint erőforrással, a társadalmi és gazdasági újratermelődés kulcstényezőivel számolnak. 
A fi atal hordozza az embert, a tudást, a kompetenciákat, amivel növekedési potenciált létre lehet 
hozni. Az egyezmény fő vonalaiba érdemes beletekinteni. 

Hol látja Európa felelősségét ifjúsági kérdésekben? Mi tartalmaz az Ifjúsági Paktum?
Először is a fi atalok foglalkoztatását, integrációját, társadalmi előrelépését célzó intéz-

kedéseket fogalmaz meg. A másik az oktatás és szakképzés javítása a mobilitás növekedésének 
érdekében, harmadrészt a családi élet és a hivatás összeegyeztetését célzó intézkedések iránt meg-
jelenő szükséglet.

5 http://www.mobilitas.hu/kdriszi/ifjusagimunka/ifjusagireszvetel
6 http://europa.eu/youth/news/index_1794_hu.html
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Tehát túl azon, hogy az ember humán erőforrás, mint piaci, mint gazdasági újratermelés-
ben kulcsszereplő erőforrás, az egyezmény az ember intim személyes szféráját mindezzel a sze-
reppel is összeegyeztethetővé teszi, csökkenti az elidegenedést ezen a területen. Nagyon fontos, 
még hogy a szakpolitikákban, tehát a más ágazatokban horizontálisan megjelenő szempontként 
jelenik meg ezentúl az ifjúság.  

 
Ugrunk egyet Európából, s beszéljünk a NIS- ről, a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról. Ez 

egy dokumentum, s valahol a politika útvesztőjében jár7, nem először a magyar ifjúságpolitika 
történetében. De a lényeg az, hogy amikor újra elkezdték előkészíteni, akkor összeültek az ille-
tékesek és arról kezdtek el közösen gondolkodni, hogy melyek azok a kihívások, amikre a stra-
tégiának válaszolnia kell. Az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a fi atalok társadalmi 
integrációjának elősegítést határozták meg, mint kulcskérdést. A következő területekkel foglal-
kozik az iromány: a fi atalok sikeres integrációjához szükséges környezetnek a fejlesztése, a fi a-
talok és közösségek érvényesülésének az elősegítése, a gyermekvállalást segítő családi környe-
zet, versenyképes tudás és kompetenciák, kirekesztés-kirekesztettség, társadalmi kisodródás, 
bűnelkövetővé és áldozattá válás, területi különbségek, a munkavállalás, egzisztenciateremtés, 
és az ifjúságsegítő szakma, fi atalokkal való foglalkozás, mint szakmának a megjelenése. 

Ebben a rendszerben keverednek a célok és eszközök, de ennek így kellett felépülnie. 
A közösségek és a személyek érvényesülésének az elősegítésénél kulcskérdésnek az ifjúság-
politika feltételrendszerét tartották. Ilyen kérdés a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítése, a 
forráselosztási rendszer. A közösségi aktivitás, a társadalmi és egyéni felelősség, az interkul-
turális környezet, az ifjúsági szolgáltató szervezetek és a részvétel a döntéshozatalban. A NIS 
első változatának kidolgozásában olyan 40-50 szakember vett részt, akit ma döntés előkészítő 
v. döntéshozó pozícióban vannak a területen. Rátok bízom, hogy a fent felsoroltak mennyire 
adnak választ a problémákra, amelyeket a korábbiakban felvázoltunk. Mindenesetre, akik if-
júsági területen dolgoznak, illetve akik pozícionálták magukat azok ma, ezen a területen látják 
az intézkedés szükségességét. Azt gondolom, hogy az is egy érdekes dolog, hogy melyek azok 
a területek, amelyek fehér foltok maradtak a kérdésben.

Vidékfejlesztés

És újabb nagy ugrás. Amikor elkezdtünk járni a településeket, a téma amivel foglalkoz-
tunk az elmúlt másfél évben leginkább a közösségfejlesztés volt a vidékfejlesztésben.  Az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program 5000 fő alatti településekre ún. 3-as tengely, 3-as in-
tézkedés csoportjában a vidéken élő lakosság életminőségének és a közszolgáltatásokhoz való 

7 Közben júniusban a kormány elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát és az erről szóló országgyűlési határozati ja-
vaslatot a benyújtotta a parlamentnek. http://www.parlament.hu/irom38/09965/09965.pdf 
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hozzáférésének javítása  szerepel. Döntően az FVM és az agrártárca területén folyik munka, 
ahova bekerült egy 30 milliárdos humánfejlesztési csomag, amivel nem sokat tudtak kezdeni. 
A dolog onnan indult, hogy művelődési házakat kellene felújítani, és ezek felújításán túl a kö-
zösségi tereket kellene revitalizálni, és mindezekre szükséges  egy programot kidolgozni. A 
program 1 év alatt született meg, azután volt egy társadalmi vitája és úgy tűnik, hogy körülbe-
lül 7-800 településen indul ez az úgynevezettet „integrált közösségi szolgáltató tér” program. 
Természetesen nem így fogják hívni az intézményeket, mert az borzalom lenne, továbbra is 
faluháznak közösségi háznak, vagy valami hasonlónak fogják ezeket nevezni. Az a lényeg, 
hogy egy olyan modern szolgáltatói illetve közösségi modell próbál lábra kapni, illetve erősöd-
ni, amely többek között azokra a problémákra, arra a felelősségre próbál választ keresni, amely 
kihívásokat látunk a vidék kapcsán. Folyamatosan próbáltuk ebben a koncepció rendszerben 
az ifjúsági felelősségnek a fi atalokkal kapcsolatos felelősségnek a problémáját megjeleníteni. 
Itt jöttek azok a polgármestereknek a kérdései, akik elmondták az első problémák között az if-
júsági problémát, amiről beszéltem s kellett valamilyen választ adni arra, hogy amikor a helyi 
ifjúsági koncepciókban, amikor a helyi felelősségben gondolkodunk, akkor ez hogyan foglal-
ható rendszerbe. 

Fejlesztési modell

Erre született meg ez a voltaképpen vitatható, de szemléletes modell (ami miatt voltaképp 
felkértek, hogy beszéljek ma) amit már néhány helyen bemutattunk. Ez egy olyan ifjúsági fej-
lesztési modell, ami országos vagy helyi szinten próbál választ adni arra, hogy mi lehet a sze-
repe illetve a felelőssége a politika alkotóknak a kérdésben. 

Gyerekekkel kapcsolatban az alapvető attitűd a védelem, a biztonság biztosítása. Tehát az 
alapvető felelősség az, az hogy a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges feltételrendszert 
biztosítsák, a biztonságát teremtsék meg azok a szereplők, akik ebben szerepet játszhatnak. 
Ennek a feladatnak a kerete, alapvetően a család, mint intézmény. Az intézmények, amik sorra 
szűnnek meg. Hogyan tudunk mégis biztonságos, kiszámítható – nemcsak a gyerek számára, 
hanem a gyermekért felelősséget vállaló számára is kiszámítható és biztos környezetet megva-
lósítani? Esélyteremtő programok, amik azt biztosítják, hogy akik ebből a biztonsági hálóból 
kiestek, azokat a visszaállítsuk erre a pályára. A cél az optimális fejlődés lehetőségének bizto-
sítása, illetve ennek a védelme.

A második szakasz a fi atalról szól. A fejlesztési attitűd a bevonás. A saját sorsnak, saját 
életpályának az alakításába, a magáért felelősséget vállaló polgár szerepének a kialakításában 
való bevonás. A keretei vidéken, kistelepülésen az integrált komplex közösségi terek lehetnek, 
máshol az ifjúsági terek adnak ezeknek otthont. Ehhez szükségesek közösségi és önfejlesztő 
programok. A cél a kulcs kompetenciák kialakítása, felkészítés a társadalmi részvételre. Ennek, 
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az operatív közösségi irányítók szerint, két kulcs területe van: Az egyik a gazdasági, tehát a 
munka világába való belépésnek a biztosítása, a másik a társadalmi közéleti közösségi terü-
letre való belépés segítése.  Mindezek a bevonás az attitűdjével. 

A fi atal felnőtteknél a támogatás az, ami fontos. Legyen ő felelős a sorsáért, de annak ér-
dekében, hogy meg tudja valósítani céljait, hogy fejlődő pályára tudjon állni a fi atal, a közösség 
támogatására van szüksége. Ennek a kerete foglalkoztatás, a család, vállalkozás, támogatási 
rendszerek, közösségi terek, demokrácia intézmény rendszere. A célja a munka és az egzisz-
tencia kialakítás támogatása, a család alapítás támogatása, közösségi részvétel támogatása stb. 

A három így összekapcsolódik, a fi atal a megfelelő bevonódás után, támogatás révén ké-
pes lesz olyan hátteret biztosítani, amely biztonságot jelent a következő generációnak. Ilyen 
értelemben az ifjúságneveléssel nemcsak egy adott korosztályért vagyunk felelősek, hanem a 
következőkért is.

Köszönöm a fi gyelmet és a lehetőséget!
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Prof. Dr. Bagdy Emőke1 
A felelősség és a felelősségre nevelés2

Tiszetelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon örülök ennek a meghívásnak, 
hogy együtt lehetünk, együtt gondolkodhatunk és kicsit elétek tárhatom, hogyan gondolkozik 
a pszichológia a felelősségről.

Ahogyan az egyes pszichológiai iskolák a felelősség kérdését megközelítik, úgy egyben 
arra is rávilágítanak, hogy hogyan nevelheted a gyermeket felelősségtudó lénnyé. 

Nézzük meg, honnan ered etimológiailag ez a szó, felelősség. 
A szótő a felelni, vagyis választ adni egy kérdésre. Ami eléd áll, arra, kérlek, válaszolj!
Kérdésekre válaszoló lények vagyunk. A Teremtőtől kaptuk meg az első kérdést, a férfi  

is és a nő is, az édenkerti bűnbeesést követően. Nézzük meg, melyek voltak ezek a kérdések! 
„Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda neki: Hol vagy? 

És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és 
elrejtezém.” Móz I. 3.9. 

Aztán az Úr az asszonyt is kérdezi: mit cselekedtél? 
Az első és végső kérdést Isten teszi fel az embernek, férfi nak és nőnek egyaránt. Nekünk 

pedig, felelnünk kell a hozzánk intézett kérdésekre. Már a méhből kibújó kis emberke is meg-
kapja az első hangot, az emberi szót, amelyből lassan kibontakozik az a kérdés, amely ráirá-
nyul. Előbb azonban ő kérdez bennünket, felnőtteket, mire azután ő is fel tud tenni általánosabb 
kérdéseket a világról a „miért” korszakban. 

A felelősség kialakulását vizsgálva szinte szükségszerű belegondolnunk, hogy vannak 
tilalmak, akadályok és szabályok. A társadalmi együttélés legelső szabályai a családból ered-
nek. Később a társas együttélésben, másodlagos szocializációs műhelyekben megkapjuk azo-
kat a nagyon szigorú szabályozókat, amelyek mentén a feladatainkat teljesíteni kell, és el kell 
számolni róla; mert a leckét meg kell írni, a tanár kérdéseire válaszolni kell és így tovább. 
Felelnünk kell, és egyben felelősséget kell vállalnunk azért, akik vagyunk, és amit teszünk.

Azt mondhatom, hogy a felelősség területeiben már úgy gondolkodhatunk: felelősség 
önmagamért, saját személyiségemért, saját emberi mivoltomért, minden tettemért, sőt hitünk 
szerint még a gondolataink tisztaságáért is. A felelősség a társas együttélésben a másikért, a 
családban a közvetlen szeretteimért, aztán tágasabban már a gyerektársaimért és aztán egymá-
sért és így a felelősség kiterjed végül, a legegyetemesebben, ha körökben rajzolom, a világért 
vállalt felelősségig. Hiszen az a világ, amiben élünk, tér-idői korlátokkal rendelkezik. „Egész 
világ nem a mi birtokunk, amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondha-
tunk”, üzeni Vörösmarty Mihály költőnk. Az a kis kör a mi világunk, amiben mozgunk, élünk. 

1 Prof. Dr. Bagdy Emőke ― a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető tanára
2 A konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.
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Nagyon különböző, jelentős pszichológiai gondolatrendszerek is foglalkoztak a felelős-
ség kérdésével. A jól ismert pszichoanalitikus gondolatmenetre szeretnék először rávilágítani. 
Hisz mind tudjátok, Freud rendszerében a három entitás három része a személyiségnek, amely-
ből összetevődik. A tudattalan, akárcsak az édenkerti embernek a teljesen örömre irányuló és 
minden szükségletet kielégítő, vágyakozó, vagy vágyak által meghatározott magatartása, az 
örömre törekszik. Arra, hogy legyen neked jó. Ahogyan a mai konzumvilágnak az egyik szlo-
genje mondja: legyen neked jó, mert megérdemled! Ez az az ösztön, amelybe- természetesen 
éppen a társas együttélés szabályai miatt, hogy adaptálódni, alkalmazkodni tudjak a valóság-
hoz- beépül az ego, az a rendszer, amely mind az ösztönvilág felé parancsol, mind pedig kifelé 
rendez. De azt is tudjuk, hogy van egy korszaka a személyiségfejlődésnek, ez az ödipális kor, 
amikor belép egy olyan szabályozó hatásrendszer, amelyben éppen a szeretet indítja arra a kis 
emberi lényt, hogy a külső tilalmakat- egyelőre a szülőknek és a számára fontos személyek ti-
lalmait- beépítse és magáévá tegye. Így kialakul egy belső tilalmi rendszer, amelynek lesz egy 
működtető motorja. Ez a működtető motor a lelkiismeret. Ezt kérdi: mit tettél? Vigyázz, mert 
ez következményes! 

Miért tesszük a szülői elvárásokat bensővé? A pszichoanalízis nyelvén ez az agresszorral 
való azonosulás. Ki az agresszor? Az apa személye legelőször is, akit a gyerek követ. Ha az apa 
megfelel az apai funkciónak, és kellő határozottsággal terel, irányít, szoktat, nevel, vagyis lete-
szi a szabályokat, akkor meg is határozza a megfelelő együttélés kereteit, megszabja, mit-hogy 
lehet. Mind tudjuk, hogy a dackorszak mennyire ellenáll minden szabálynak. Az emberi lény 
fejlődésében az a küzdelem, hogy a határokat próbálja lebontani, szabályokat próbálja áttörni, 
minek utána aztán elfogadja a szabályokat, ez jellegzetes fejlődési sajátosság. Ha belegondo-
lunk, a dackorszakban a gyerek sokszor ellenáll a szülői követeléseknek, kívánságoknak, vagy 
az apai parancsoknak. Igen, de miért építi be mégis a lelkébe? Miért lesz mégis lelkiismere-
tünk? Ha a modellszemély, akit szeretünk, vagy akitől félünk, egy olyan ragaszkodó kapcsola-
tot alakít ki velünk, amelyben tudjuk, hogy szeret. Ez a tudom, hogy szeret engem, ez a szeretet 
teszi aztán ezeket a tilalmakat bensővé, mert meg akarok felelni, nem akarom elveszíteni a 
szeretetét.

A freudi rendszerben a felelősségtudat ott kezdődik, ahol a gyereknek van lelkiismereti 
rendszere. Addig igazán felelősségre vonó, számon kérő attitűd csak úgy lehet, hogy helyze-
tileg egy-egy dologgal kapcsolatban szeretettel, terelgetve rámutatunk arra, „ne így, hanem 
máshogy”. Azt is tudjuk, hogy a nevelésben az ilyen terelgető magatartásnak sokkal nagyobb 
a jutalomértéke és eredményessége, mint a kőkemény büntetéseknek, olyan korban, amikor a 
gyerek még ezt nagyon súlyosan éli meg és nem tudja igazán hova tenni a fejlődő lelki rend-
szerben, mert a büntetés kényszerzubbonyként fogja meg. Ő saját megértési lehetőségeiben 
érzelmi hatásra építi be a szabályt. Gondoljunk csak egy kegyetlen szülőre, hiszen a parancs 
akkor is beépül, de a gyermek olyan szorongó lénnyé válhat, aki állandóan retteg a külvilági 
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szabályozásoktól. Rosszabb esetben maga is agresszorrá lesz. Nagyon kényes dologról van szó, 
a fejlődő lelkiismereti rendszernek - amit Freud superegonak, fölöttes énnek nevezett- fi nom 
működéséről. Sokféle oka lehet, amiért ilyen lelki rendszer nem tud kialakulni. Ha az a mo-
dellszemély antiszociális, akivel a gyerek azonosulni akar, akinek elfogadja az intelmeit, an-
tiszociális, az apa pedig úgy gondolkodik, mint ahogy Villon írta a versében: miért büntetsz 
társadalom, mert kemény rendedet vakon megszegtem én? Gondoljuk el, hová vezet ez! A sza-
bályszegő, a törvényt nem tisztelő modellszemély, aki antiszociális modellt ad a gyereknek, 
nyilvánvaló, hogy szabályszegő magatartás felé tereli. Ha az apa nem vállal felelősséget, biz-
tosak lehetünk benne, hogy a gyermeke is olyan lesz, aki nem képes a tettei következményeit 
vállalni. Akiben a felettes rendszer nem elég izmos, vagy ha igen, akkor antiszociális irányban, 
annál a fékező rendszer nem tud megfelelően működni, rosszabb esetben nem is fejlődik ki.  

A szociális tilalmak beépítése akkor is megtörténik, ha nincs apa, mert az édesanya pó-
tolja, talán csekélyebb erővel, hiszen kettős szerepnek kell megfelelnie. Az apai erélyt az anyai 
szív nehezebben tudja érvényesíteni. A szocializáció során sokan vannak még, akik a viselke-
désünket befolyásolják, de mindig csak azok, akiket szeretünk, akiket magunk felett érzünk, 
mint mintaképet, ideált. Ha rátekintünk arra, hogy hogyan hívja fel a fi gyelmet a felelősségre 
nevelés egészséges lelki rendszerének a kialakulására a pszichoanalízis, akkor azt mondhat-
juk, teljesen igaza van abban, amit a fejlődéspszichológia alátámaszt. A szeretet a megalapozó: 
én csak annak fogok engedelmeskedn,i akit szeretek, félve-tisztelve viszonyulok hozzá. Akit 
nem szeretek, akivel nincs kapcsolatom, akihez nincs közöm, akihez nem kötődöm, annak nem. 
Ebből következik, hogy a megalapozás szeretettel történik. Amikor mi felelősségvállaló maga-
tartásnak megfelelő lelki rendszerről gondolkodunk, akkor a szeretetkapcsolat abszolút elsőd-
leges. Legyen odatartozás, legyen fontosság, legyen elfogadás, legyen szeretet, tehát legyek va-
laki számára fontos a világban! Angyal András (korán Amerikába szakadt hazánkfi a) írta azt, 
hogy egy alapvető fontosság van mindnyájunkban, ezt úgy nevezhetjük, hogy szükségeltségi 
szükséglet: valakinek legyen úgy szüksége rád, hogy tudd, tökéletlen, boldogtalan, szerencsét-
len élete lenne, ha te nem léteznél az ő számára.

Ez, hogy te vagy fontos a másiknak, olyannyira különleges előnyt képvisel, hogy mintegy 
segíti a lelki rendszer legoptimálisabb működését. Megteszek érted mindent azért, mert rád van 
szükségem! 

Ezekben a motivációkban tovább gondolkodva a felelősséget: kiért felelek? Önmagamért, 
a másikért és a tágabb társadalomért, a világért. Ebben a belső lelki rendszerszabályozó képes-
sége az, amely lehetővé teszi, hogy egyáltalán saját magamért felelősséget vállaljak, a társakért 
és a viselkedésemért, a következményeket pedig megfelelően tudjam vállalni. Nos azzal, hogy 
tudattalan fogalma polgárjogot nyert a pszichoanalízisen keresztül; mégiscsak szerves része az 
emberről való gondolkodásnak. 
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A másik nagy irányzat, amiről azért muszáj beszélnem nektek és azért érdemes irányza-
tilag áttekinteni, hogy ki mit gondol a felelősségről, mert az ember eldöntheti, hogy mivel tud 
egyetérteni.

Nyilvánvaló, hogy például azzal a ténnyel személyesen sem nem tudok egyetérteni, hogy 
a tudattalan felmentést ad a felelősség alól. Nem adhat felmentést azért, mert te öntudatlanul, 
akaratlanul, szándéktalanul valamilyen következményt idéztél elő, akár legyen egy tünet, egy 
magatartás, amellyel esetleg sértesz, bántasz másokat. A tudattalan fogalmával való gondolko-
dás lehet jogos, de nem menthet fel a felelősség alól, tehát az ember alapvetően felelősségvállaló 
lény. Ezt teszi le a ’60-as évek humanisztikus pszichológiai irányzata, a Rogers-féle személy-
központú pszichológiai irányzat. Ennek az irányzatnak fantasztikus értékű üzenete van az em-
beri együttélés és a felelősségvállaló magatartás szempontjából. Azt mondja: nem fogadjuk el 
a tudattalannak azt a fajta felfogását, hogy felmenthet. Ezért félreteszik a tudattalan fogalmát, 
és azt mondják: te emberi lény 100%-osan felelős vagy mindenért, de 100%-osan szabad is. 
Nagyon kemény az, amit kimond. Ez az egzisztencialista pszichológiai vagy fi lozófi ai meg-
közelítés alaptétele: 100%-os szabadság, 100%-os felelősség. Vagyis mindent tehetsz, de csak 
úgy, ha elvállalod a következményeket. Ez a következmény-etika, vagyis a következmény-fe-
lelősség kérdése döntő. Előbb mérd fel, mi a tetteidnek a következménye, hogy hogyan hat az 
rád, ha pusztítod önmagad (pl. agyon dohányzod magad), vagy ha mondjuk a másik embernek 
ártasz azzal, hogy semmibe veszed, vagy nem megfelelően kommunikálsz vele. Tehát ez a fajta 
megközelítés, amely azt mondja, hogy az ember alapvetően jó, és ez a lelki alapkésztetésünk 
az odatartozás szükséglete által. Hisz az ember alapvetően kötődő lény.! Belegondoltatok már, 
hogy mennyire alapvetően társas lények vagyunk? A másik ember létszükséglet, legyen társ, 
legyen másik, legyen emberi környezet, mindez alapvető! 

Ismeretes, ha az embert az emberi környezetből kiragadva tartósan izolálják, akkor kóros 
elmeműködés jön létre. Ha a gyereket olyan környezet neveli, ahol nincsenek emberi hatások, 
beszélni se tanul meg. Tehát végtelen fontosságú az emberi környezet. Az újszülött meghalna, 
elpusztulna az anya gondoskodó szeretete nélkül. Ezért az az alapvető tétel a pszichológiában, 
hogy a szeretetkapcsolat az odakötődésen keresztül alapozódik meg. A kötődés van előbb, és 
ez hozza létre magának a szeretetnek az érzését, hogy fontos az a másik, aki szeret, elfogad, és 
ezért nyílik ki bennünk az a megfelelési igény, hogy boldoggá tegyem a másikat, örömet sze-
rezzek, megfeleljek neki. 

A humanisztikus pszichológia kiemeli a felelősség kérdését azzal, hogy állítja: a szeretet és a 
feltétel nélküli elfogadás elsődleges. Nem valamiért szeretem a másikat, hanem a saját lényéért. A 
segítő kapcsolatban is alaptétellé válik, hogy mindenben veled vagyok, és együttműködöm veled, 
együtt gondolkodom veled csak azt a tételt fogadd el, hogy te felelős vagy. Önmagadért, a világért. 
Tehát a felelősség tétele etikai alap a személyközpontú, humanisztikus elméletben.. 
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De ugyanígy utalhatok Viktor Frankl könyvére is. Biztosan sokan olvastátok, az És mégis 
mondj Igent az Életre! című könyvét, amely a lelkierővel túlélésnek a csodája. Viktor Frankl 
csodálatos pszichológiai rendszert tár elénk, aminek alaptétele etikai arculatú: a világban az 
emberek egymáshoz való viszonyát az altruizmusra és egymást segítésre alapozza. Tételei: ha 
valakinek szüksége van valamire, és én meg tudnám adni, és nem teszem, ki tegye? Ha nem 
most teszem, mikor tegyem? Ha nem teszem, akkor ki vagyok én? Ez a három tétel a Frankl-i 
etikának az alapja. Frankl eleve úgy viszonyul az emberhez, hogy a legdöntőbb az élet értelme, 
a cél, ami felé haladunk az életben és az élet értelmének mindenképpen fellelése. A cél hogyan 
lelhető fel és miképp határozható meg? Azáltal, hogy az élet kihívásokat állít elém, meghatá-
rozott helyzeteket teremt. Elfogadom vagy nem fogadom el? A lehetőség adott, a döntés rajtam 
múlik. Frankl azt tanítja, hogy igyekezzünk mindig ezzel a bizonyos etikai alapállással, altru-
isztikusan viszonyulva a másik emberhez megtalálni a saját életünknek az értelmét, célját is, 
amely mindig túlmutat rajtunk, miként a látó szem önmagán túlnéz. Kimondja, hogy az emberi 
élet értelmének, ha egyáltalán lehet valamilyen közös célját kimondani, akkor ez egy tétel le-
het: a szolgálat maga. És itt az altruisztikus magatartást saját tapasztalatain át világítja meg. 
Leírja, hogyan élte túl a koncentrációs tábort, és hogyan segítettek az emberek egymásnak a 
legreménytelenebbnek tűnő helyzetekben is. 

Nagyon szeretnék nektek beszélni arról, hogy a másik embernek segítő magatartás külön-
legesen pozitív következményekkel jár. A Frankl-i etikához kapcsolva szeretném nektek legalább 
felvillantani, mit jelent a felelősségvállaló magatartás, milyen égi jutalma van annak, ha a másikért 
felelősséget vállalok. Például ha bajban van, akkor segítek neki a tőlem telhető módon. Ez szinte a 
szöveteinkbe, sejtjeinkbe van implantálva, mint egy ősi tudás, ez az úgynevezett genuin altruizmus. 
Velünk született képesség, ugyanúgy, ahogy, hogy van úgynevezett intrinsic lelkiismeret. Vagyis: a 
legeslegkorábbi életszakaszban már tetten érhető a gyermek válaszreakcióiban az, hogy beépülten 
van egy még nem érett lelkiismereti rendszer, de már egy olyanfajta működés, amely a másikhoz 
való igazodásban érhető tetten. Már a legkorábbi életszakaszban látjuk a gyermeknek azt a küzdel-
mét, ahogyan egy belső erő mégis arra hajtja, hogy engedelmeskedjen, hogy igent mondjon arra, 
amit az őt szerető szülők kérnek tőle, noha mást szeretne tenni.

Egy példát hadd mondjak. Mikor a gyerek már feláll és jár, a szülő természetesen szeretné 
megvédeni káros dolgoktól. Ekkor hangzik el sokszor a nem: ne nyúlj hozzá, ne fogd meg, ne szaladj, 
vigyázz, vigyázz! A gyermekben a tiltakozásra ingerlő, viaskodó vágy és az engedelmesség harca 
szembetűnően nyilvánul meg, de már működik a bizonyos intrinsic lelkiismeret, vagyis az a belső 
program, ami „megfogja” a gyermek viselkedését. Másfél éves lehetett a kisebb unokám, mikor a 
következő eset történt: indult a fűtőtest felé, de az nagyon meleg volt, és ő ezt tudta, mert már meg-
mondták, hogy ne nyúljon hozzá. Ő megállt félúton, a szüleire nézett majd a fűtőtestre, egy pillanat-
ra hezitált, majd szépen engedelmesen nem tette meg azt, ami tiltott. Így küzdi le a belső tilalom a 
vágyat már akkor is, amikor még nincs kifejlett felettes énünk.
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Nézzük az altruizmust! Amikor én segítek neked, ki késztethet engem arra, hogy segít-
sek? Mi az bennem, ami azt súgja, hogy kérlek, segíts rajta, ha bajba jutott? Miféle erőt érzünk 
magunkban, mi szólít meg? Nyílván erre könnyű úgy válaszolni, hogy a lelkiismeretem. De 
akkor nézzük csak meg, hogy is van ez a lelkiismereti működés?

Az altruista viselkedésnek három fontos pillére van: önzetlenség, önkéntesség, szolgá-
lat. Frankl mit is mond? Ha van egyáltalán az emberi életnek értelme, akkor az az egyénen 
túlmutat. Ez a személyesen túlmutató értelem transzperszonális. Vagyis amikor én a másikat 
segítem, a másikat szolgálom, akkor egy transzperszonális mozzanat történik az életemben. A 
személyes érdekszférámat kinyitva a másik ember érdekeit helyezem a sajátom elé.

Mi történik ilyenkor a biológiai rendszerünkben? Képzeljétek el, bizonyító kísérleti ada-
tok vannak arra, hogyha te szívből segítesz a másik embernek, akkor az immunrendszered 
elkezd erősödni, a szervezeted önvédelmi képessége tehát megnő. Miféle erő az, amely azt a 
programot kapcsolja be az agyadban, hogy az immunrendszernek parancsoljon, miközben te 
segítesz a másiknak, hogy a te saját belső, önmegtartó, egészségben tartó erőid erősödjenek? 
Miféle égi jutalom, mondhatnánk, a jó cselekedet nyomán az, hogy a te immunrendszered lesz 
jobb, ha a másik emberrel valami jót teszel?

Ide egyetlen kísérletet, a Teréz anya effektust szeretném elmondani nektek.
A Harvard Egyetemen végezték ezt a kísérlet. Most gondoljátok el, hogy mi vagyunk itt a 

kísérleti személyek és kalkuttai Teréz anya jótéteményeiről egy fi lmet nézünk most meg. Előtte 
és utána mindenkitől nyálmintát vesznek, mert az immunerősséget jelző Az immunglobulint a 
nyálból ki lehet mutatni, tehát ha van változás, az mérhető. 

A fi lm után a kérdező biztosok mindenkinek egy kérdőívet adnak, hogy írja le, mit gon-
dol, hogy van megelégedve. Az amerikai egyetemisták, akik nézték ezt a fi lmet, több mint 70 
százalékban ilyeneket írtak: nagyon jó, hogy valaki ilyen jó cselekedetekre képes, hogy odaál-
dozza az egész életét, de ez már egy kicsit irreális a mi világunkban. És mit mondott az immun-
vizsgálat? Itt ámuljunk el! Mindenkiben volt egy kis elmozdulás pozitív irányban az immun-
rendszerben, ami összegződött olyanképpen, amit szaknyelven úgy hívunk, hogy szignifi káns 
javulás állt be az immunaktivitásban. Ez pedig azt jelenti, hogy még azok is megkapták a jó 
cselekedet jutalmát, akik csak nézték másnak a jó cselekedeteit. 

Elvégezték ápolókkal is ezt a kísérletet. Egy kórház különböző osztályain, ahol krónikus 
betegeket, illetve daganatos betegségben szenvedőket ápolnak, az ápolókat mind vizsgálat alá 
vetették. Hogyan? Megfi gyelték, hogyan bánnak a betegekkel, mennyire odaadók, személye-
sek, úgy is mondhatnánk, mennyire veszik emberszámba a másikat. Megvizsgálták, hogy mi-
lyen magatartás milyen immunaktivitással jár együtt. A szolgálati idő elején nyálmintát vettek 
tőlük, majd beálltak a szolgálatba. 250 magatartási jegy szerint osztályozta két egyetemi hall-
gató egy-egy ápolónak a betegekkel való viselkedését, attitűdjét, s ezeket mind összegyűjtöt-
ték. Akik az immunvizsgálatot végezték, semmit sem tudtak arról, hogy a magatartásmintát 
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vizsgálók mire jutnak kinél-kinél. A vizsgálati személyekről volt egy számmal ellátott lista, és 
ugyanilyen számmal volt egy összesítés minden ápoló magatartási mintáiról. Megnézték, hogy 
milyen magatartásminták a tipikusak. Két fő csoport volt elkülöníthető. Az egyik az úgyneve-
zett személyes csoport volt. Bennük valóban megvolt a személyes felelősségvállalás a betege-
kért, akit embernek tudtak tekinteni a szó nemes értelmében. Áprily Lajos, a költő, szavaival 
élve: az ápolók „fenn tudtak lenni, fenn az ember magasán”, tehát szeretettel, odafordulással, és 
az embertársnak szóló gyöngédséggel viselkedtek. Ez volt tehát az egyik, a személyes csoport. 
A másik, akik nagyon rendesen elvégezték az ápolási munkát, kötöztek, tisztába tettek, min-
dent tettek, amit kellett, csak éppen nem volt szemkontaktus, érintés, nem volt meleg emberi 
kapcsolat, pl. érdeklődés, hogy van, mikor jönnek látogatóba hozzá stb. Ez volt a személyte-
len csoport. Ha valaki köztetek volt beteg és kipróbálta a magyar kórházrendszert, akkor azt 
mondhatom, hogy a személytelen csoportot jól el tudjátok képzelni. Kitaláljátok-e vajon, hogy 
mikor az immuneredményeket egybevetették a fő magatartási mintákkal, mit találtak? Nyilván 
tudjátok, és ez csodálatos! Aki személyes, aki a másikért felelősséget tud vállalni, akinek nem 
egy tárgy a másik, hanem személy, aki közeli kapcsolatba tud kerülni a másikkal, annak az im-
munaktivitása szignifi kánsabban jobb volt a szolgálati idő végén. 

Fontos, hogy a felelősség kérdését az altruisztikus viselkedéssel összefüggésben tudjuk 
szemlélni. Hogy vajon amikor a másik emberért felelősséget vállalsz, vagy amikor a másik 
embernek segítesz, akkor ez valami öncélú dolog-e, vagy társadalmi kényszer, mint Sigmund 
Freud mondta, és ezzel a kényszerzubbonnyal hozta összefüggésbe a neurózis kialakulását. 
Vagy egyszerűen a genuin altruizmus utat nyit a bennünk lakó segítő erőknek, amelyek fel tud-
nak támadni, hogy megvédjük egymást, miközben ki-ki megkapja ezért az égi jutalmát. 

Ha tovább megyünk a felelősség kérdésében, akkor egy új, úgynevezett negyedik erő-
irányhoz jutunk a pszichológiában, ez a transzperszonális pszichológia. Már mondtam, hogy 
Viktor Frankl értelmezésében a transzperszonális a személyes érdekviszonyokon túlmutató, 
magasabb rendű énünk megnyilvánulása, a bennünk élő Logosz (isteni törvény) kifejezésre ju-
tása. A humanisztikus pszichológia pedig továbbvitte ezt a gondolatot. Abraham Maslow szük-
séglet piramisát mindnyájan ismerjük. Az emberi alapszükségletek hierarchiát alkotnak, ezek a 
fi ziológiai, biztonság, szeretet, tisztelet és az önaktualizáció szükségletei. Maslow eljutott oda, 
és ezzel átkötötte elméletét a transzperszonális tanok felé, hogy amikor az önmegvalósítást, 
mint legfőbb hajtóerőt, mint az ember legmagasabb szintű célját meghatározta, valójában be-
korlátozta az emberi életet egy perszonális dimenzióba. A következő képletet alkotta meg: van 
egy vízszintes perszonális tengely, amelyben az élet időbeli folyamatában zajlik: megszületek, 
felnövök, érési- fejlődési folyamatok visznek előre különböző korszakokba, amíg felnőtté válva 
az ember „megvalósítja magát”. A perszonális előrehaladás mégiscsak érdekvezérelt, egoiszti-
kus, önmagára irányuló, nincs benne foglalva a másik. Maslow szükségét érezte annak, hogy 
belefoglalja a perszonális fejlődésbe azt, hogy van embertárs, felebarát, és fontos, hogy te a 
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másik emberért bármit is tegyél, adj, nyújts neki. Ezáltal adj az „életnek” is valamit, ne csak a te 
személyes érdekednek. Ezzel máris a transzperszonális dimenzióba léptél, és Maslow ezt, mint 
vertikális dimenziót vázolta fel. Van tehát egy vízszintes tengelyünk, és van egy függőleges 
tengelyünk, ami felfelé mutat. Azt mondja: ahhoz, hogy az ember igazán ki tudjon bontakozni, 
hogy az emberi lényeget ki tudja magából hozni, ahhoz a fejlődésnek kétágúnak kell lenni. 

Részint perszonálisnak, részint transzperszonálisnak, azaz ha vertikálisan felülemelkedsz, 
és rátekintesz a saját életedre és a környezetedre, láthatod, kihez-mihez tartozol. Identitás, gyö-
kereink, kiért vállalsz felelősséget, kik fontosak neked?

Szeretném újra hangsúlyozni: a felelősségvállalás alaptétele, hogy legyen valamilyen szemé-
lyes kapcsolat. De erre azt mondhatjátok: hogy vállaljak az univerzummal személyes kapcsolatot? 
Megvizsgáljuk, hogy a transzperszonális pszichológia mit mond erről. Mindezt úgy ajánlom a fi -
gyelmetekbe, hogy gondolkodjunk mindannyian azon, vajon mennyire tudunk érzelmileg is egyet-
érteni vele! Tehát transzperszonális, vagyis följebb emelkedsz és rátekintesz saját életedre. Jól van, 
én már valahogy jutottam valamire, és a szeretteim? A szeretet, a kötődés, a kapcsolat, a másik 
ember, hiszen kölcsönös egymásrautaltsági törvény az élővilág alaptörvénye. Hiába akarod te saját 
magad előre vinni, hogyha egyszer azokkal nem tudsz megfelelő társas anyagcserében lenni, akiktől 
kapsz valami neked fontosat. Ez a kapok – adok viszony az, ami az emberi életben örök és előrevivő. 

Amikor rátekintesz az életedre, azt mondja a transzperszonális pszichológia, hogy egyre 
magasabbra tudsz emelkedni, és így végső soron egyszer csak rájössz arra, hogy te az univer-
zummal, azzal a világgal, amelynek része vagy, szerves kapcsolatban kell hogy legyél. Tehát a 
felülemelkedésnek van egy olyan szintje, ahol evidencia, hogy a világhoz tartozol. 

A transzperszonális pszichológia negyedik erőiránya a múlt század ’80-as éveiben bon-
takozott ki, és jelentős erőket képvisel a világban. Eleve leteszi a tételt, miszerint az ember az 
univerzum páratlan csillaga. Minden benne van, ami az univerzumban benne lehet bárhol a vi-
lágban, és egyben szerves része a világnak. Képzelj el egy hatalmas puzzle-t, ahol te egy fontos 
alkotóelem vagy, nélküled a világ szegényebb és kevesebb lenne!

Meghatározó a te léted, a te személyes fontosságod. A transzperszonális pszichológia azt 
mondja: az egyetemes szellem -ezt mi nevezhetjük Istennek- emanációja az a lélek, ami te-
benned van. Ez a fajta tanítás az, ami a transzperszonális pszichológiának a lelkiekről alkotott 
egyik legfontosabb tantétele. Tudniillik, így van benne az emberben a legfelső szabályozónak, 
az első- végső mozgatónak az a fajta lelkisége, ami a mi lelki életünkben például a genuin alt-
ruizmus formájában is meg tud nyilvánulni. 

Nagyon szeretném nektek átadni a transzperszonális pszichológiának azt a szellemiségét, 
ahol úgy van az ember a középpontban, hogy rögtön ott van mellette a másik, és a sokaság, és az 
emberiség maga. Ilyen értelemben, ha egyszer mi egyetlen emanációból részesülők vagyunk, 
ezen át beszélhetünk testvériségről. Ebben testvérek vagyunk.
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Miért fontos a transzperszonális pszichológiának a felelősségről alkotott nézetrendszere? 
Mert azt mondja: felelj saját magadért, felelj a másik emberért, felelj magáért az univerzumért! 
A felelősségnek eme köreiben, egyaránt felelősek vagyunk nem csak a fi zikai környezetért, 
hanem a szellemi környezetért is. Szellemi környezetszennyezés ugyanis létezik és éppoly ve-
szélyes, mint a fi zikai. 

A transzperszonális pszichológiában előtérbe került a kollektív emlékezet, a transzgene-
rációs emlékezet kutatása is. Őseid lelkiségéből átkerül a „tudás” a te egyéni lelki rendszeredbe, 
fi zikailag megalapozottan sejtmemóriádba ivódva, genetikailag átadva egy sor olyat, amiről 
te nem is tudod, hogy őseidtől hoztad. Érvényes tehát az a tétel, mely szerint: megbüntetem 
az atyák vétkét a fi akban harmad és negyedíziglen, de irgalmasságot cselekszem ezeríziglen 
(2Móz 20,5)… nem akarom folytatni ezt a bibliai idézetet, remélem, mindenkinek a fejében-
szívében ott van. Áthozhatunk olyan örökletes hordozókat, amelyek aztán a mi viselkedésünk-
ben, életvezetésünkben, akár mint vezeklés is szerepet játszhatnak. Létezik egy genetikailag to-
vább programozódó ősemlékezet, ez a kollektív vagy transzgenerációs emlékezet. Hadd mond-
jam azt a közvetlen példát, mivel igazolják ennek a létezését: Angliában a II. világháború előtt 
tejesüvegekben szállították a házakhoz a tejet, és letették a küszöb elé. Annak olyan kupakja 
volt, amit a cinkék a csőrükkel át tudtak szakítani, és így kiittak a tejből annyit, amennyit elér-
tek. Közben jött a II. világháború, amikor tej sem volt, más sem volt, közben cinkegenerációk 
születtek és pusztultak el. A háború után újra előkerültek a régi tejesüvegek, s elkezdték újra 
szállítgatni a tejet. Az első nap, ahogy kiszállították, a cinkeraj megdézsmálta. Honnan volt az 
emlékezet? Ma már nem nehéz elképzelni- mikor már genomról beszélhetünk-, hogy egy sejt 
mi mindent tárol magában, és vannak őssejtek, a memóriának is őssejtjei. Tehát már nem tart-
juk olyan furcsának vagy különlegesnek, de ennek az eredményét a pszichikus rendszerben is 
tudomásul kell vennünk.

Morfogenetikus mezők tana, morfi kus rezonancia. Pillangó- effektusnak nevezte el a fi zi-
ka azt a tételt, miszerint New Yorkban egy pillangó szárnycsapása Peking időjárását megváltoz-
tathatja. Ez a tétel képtelenségnek tűnik első megközelítésre, pedig csak annak a metaforája, azt 
próbálja kifejezni, amit igazol a szinkronicitás ( ez térben és időben egymástól távol eső dolgok 
között létesülő bizonyos kapcsolat, telepátia, extraszenzoriális percepció). Jung, aki e tételt ki-
dolgozta, úgy határozta meg ezt, hogy jelentésteli egybeesés. Pl.: megszületik egy gondolat a 
fejedben és tőled sok ezer kilométerre is ugyanez a tudás létrejön.. Voltál már úgy, hogy vala-
kire gondoltál, és az telefonált? Ez a szinkronicitás. Miért van ennek jelentősége? Egyszerűen 
azért, mert túllép a pszichológia azokon a határokon, amit a redukcionista, empirista elméletek 
vallanak, hogy csak az a biztos a pszichológiában, amit közvetlenül, konkrétan megtapasztalsz. 
Bizonyára értitek, hogy a tudományos pszichológia el kellett jusson oda, hogy a saját krízisében 
döbbenjen rá a modern fi zika eredményeit kölcsönvéve kell másként szemlélni az embert. Aki 
nemcsak az az ember, aki itt van a maga testébe zárva, és az a lelki rendszer, amivel működik, 
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hanem aki kapcsolatot tart világegyetemi szinten az emberiséggel. Ezt a bizonyos hálózatot ne-
vezzük morfogenetikai hálónak, a láthatatlan kapcsolati hálón keresztül egymással is szerves 
kapcsolatban vagyunk. Így beszélhetünk arról, hogy az emberiség alapjában egyetlen köteléken 
tartozik össze, és ebből akárki esik ki, a teljes egész sérüléséről van szó. 

A transzperszonális pszichológia etikája végtelenül emberközpontú, személyközpontú, 
úgy is mondhatnám, hogy szigorú. Ha magadnak fontos vagy, hogy a te életed fontos, egyszer 
s mind vedd magadhoz a felelősséget, hogy fontos a másik, hogy fontosak azok, akikkel te 
együtt élsz! A fontosság nem eszmei fontosság. Lényeges itt a két fogalomnak a különbsége: 
erkölcsiség és erkölcsösség. A mi világunkban is érvényes az erkölcsiség, azaz a fejedben ott 
vannak a törvények, tehát ha megkérdezném, hogy ismered-e a tízparancsolatot, vagy tudod-e 
melyek a társadalomnak törvénybe foglalt írott szabályai, azt el tudod mondani. Azt, hogy ne 
lopj, mindenki tudja., Erkölcsiség szempontjából nincs is túl nagy probléma, sokkal inkább az 
erkölcsösségben, vagyis abban, hogy a tényleges magatartásodban milyen vagy. Te beszélsz 
arról, hogy igazán szereted az embereket? Ne mondd! És hogy csinálod? Mivel bizonyítod azt, 
hogy valóban szeretet van benned? Gondoljunk Viktor Frankl-ra! Szolgálod? Mivel szolgálod? 
Miben segíted? 

Nézzük meg, hogy vagyunk a felelősség kérdésével napjaink konzumkulturájában, a fo-
gyasztói világban. A globalizációnak és fogyasztóiságnak olyan velejárói vannak, amelyekben 
az ember eldologiasodik, elembertelenedik, tárgyközpontúvá válik. Nem az ember az elsődle-
ges, a fontos, hanem a tárgy, a tulajdon. Pénzközpontú világ, az anyagiak és a „cucc ipar” áll a 
középpontban, olyan kérdésekkel, hogy van-e valamid, amivel több vagy, mint más?

Három szóval jellemezhetjük a fogyasztói kultúrát: tedd, vedd és edd. 
Tedd, vagyis dolgozz szakadásig, legyen pénzed! Vedd meg, de ha már picikét használt 

vagy tavalyi, akkor dobd el, vegyél új cuccot, van másik, vedd meg azt! Ezért is szükséges, 
hogy áttekintsük, végiggondoljuk a felelősség kérdését! Hiába szónokolom a felelősséget, ha a 
cselekvő magatartásomban egyáltalában nincs benne! Mert mi is van a tárgyközpontú kultú-
rában? Hogyha elromlik valami, megjavíttatod?  A fogyasztói szemlélet üzenete: dobd már el, 
vegyél másikat, van másik! 

Észrevettétek, hogy az emberi kapcsolatokra ez hogyan megy át? Éppen ti a fi atal-
ság körében ezt tapasztalhatjátok. Mi az, ami elterjedt? Nehogy megházasodjon az a fi ú! 
Tapasztalhatjátok, a házasságkötések száma ijesztően csökken, miközben bizonyította a pszi-
chológia, hogy archetipikus, mélyről jövő, sőt az agyműködésünkkel összefüggően női szük-
séglet az odatartozás. A férfi  legyen támasz és bizonyítsa az elfogadását, a nőnek adott bizton-
ságát azzal, hogy leteszi az esküt. A Károli Gáspár Református Egyetemen végzett vizsgálatok 
rámutatnak arra, hogy olyan családban, ahol együtt éltek ugyan, de nem vette el feleségül a 
férfi  a nőt, akitől a gyereke származott, az anya lelkiállapota is rozzantabb, és a gyermek is 
kiegyensúlyozatlanabb volt. Úgy gondoljátok el, hogy ilyen alattomos következményei vannak 
a konzumvilágnak! Ne köss házasságot, csak úgy éljetek együtt, álljatok össze! Természetesen 
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mondani lehet, hogy én felelősséget vállalok, de hol van ennek a biztonsága? Az ember alap-
szükségletét ( biztonságot!) frusztrálja az a világ, amely azt mondja, hogy nem kell házasságkö-
tés, lehet csak úgy együttélés. Nézzétek meg, a férfi akat milyen vándormadár tempó jellemzi! 
Nagy az elvándorlás sajnos. Miért? Éppen a bal agyféltekés kultúrának (ez a férfi agy) jellegze-
tessége miatt (ez az, mikor az ösztönuralom előtérbe kerül). Pszichológiailag bizonyított, hogy 
két dolog az, ami a férfi  ősi vágyaiban benne van: a szabadság és a bizalom. Adj nekem sza-
badságot és bizalmat! Lehetnének olyanok a párkapcsolatok, hogy „menj édesem, adok neked 
szabadságot!”, de ez csak úgy működhetne, ha tényleg bizalmat adnánk a másiknak. Viszont 
mivel alapvetően bizalmi válság van minden ilyen anyagi kultúrában, ahol a pénz van a közép-
pontban, ez nem működik. Személyes véleményem: az egész világkatasztrófa oka az általános 
bizalmi válság Ha az anyagiaknak a primátusa tevődik át az emberi világra is, akkor tényleg 
azt mondhatjuk, hogy despiritualizálódás átélői vagyunk., a pénzt középpontba állító és nem 
az emberért való orientációjú kultúrában élünk. Ebben szinte misszió a felelősség feladatát úgy 
képviselni, hogy a másik ember fontossága, a személyen túli, a transzperszonális dimenziónak 
viselkedéskultúránkba való feltétlen beépítése legyen a cél.

Az ember erkölcsi fejlődése olyan, amit a szülők és nevelők támogathatnak, segíthetnek 
elő. Ebben első a prekonvencionális szakasz, ami körülbelül hatéves korig tart, amíg iskolába 
kerül a gyerek. Akit a gyerek szeret, attól fogad el bármilyen szabályozást, és azt beépíti ma-
gába. De kell, hogy a külső személytől való érzelmi függés meglegyen, és a vágyak útjában, az 
ösztönkésztetések útjában ott legyen a belépő külső olyan akadályozó, aki ugyanakkor adja is 
a szeretetet. 

Ezt követi a konvencionális szakasz, amely kezdődik az iskolás korban, tart egészen az 
ifjúkor küszöbéig. Tudjuk, hogy a „jaj mit mondanak mások” ennek az etikának az alaptétele, 
és ehhez próbál igazodni a magatartás. Aztán jön az a szakasz, amiben a mi ifjúságunknak 
nehéz dolga van, pontosan azért, mert azok a hatások hiányoznak, amelyek megemelnék ezt a 
már differenciáltabb, úgynevezett posztkonvencionális szakaszt. Itt már nem kell nekem a tör-
vényeknek a leírt betűje, a közvéleménynek a láthatatlanul kifeszülő szabályozó hálója, hanem 
magamban építek ki egy olyan fajta személyes etikát, aminek a Kant-i kategorikus imperatí-
vusz adja meg a vezérlő csillagát. Bennem van és a középpontjában a másik ember áll. Ez tehát 
egy altruisztikus alapokon álló, másik emberre koncentráló magatartás.

Ha belegondolunk, hogy a mi világunkban hogyan állunk a felelősség kérdésével, azt 
látjuk, hogy e következmények nélküli társadalomban élünk. Nincs felelősségre vonás, azt ta-
pasztalja a felnövő gyermek, hogy mindenki tehet amit akar, hogy semminek nincsen következ-
ménye. Az agressziót könnyen, gyorsan tanulja a gyerek a televízióból, ahol látja az agresszív 
szcénákat. Nincs is semmi, ami megakadályozná őt, nincs következmény, nincs felelősségre 
vonás, nincs büntetés, nincs olyan szabályozás, amely odaállna, és amely kiizmosítaná a lelkiis-
mereti rendszert. Ha van biológiai gerincünk, lelki gerincünk nincs? Ha a testünket edzeni kell, 
a lelki rendszert nem kell edzeni? Fel kell építeni a lelkiismereti rendszer tartalmait. Ismeretes, 
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hogy az ifjúkor az, amikor életfi lozófi ára éhes a lélek, és  az identitásban már felépült, meg-
izmosodott a személyiség. Ekkor a közösségi kultúra az, amelyben egymásra hatással tudjuk 
formálni azokat az értékcsatornákat, amelyek felelősségvállaló életre tanítanak bennünket. Az 
értékvilágnak, a magasabb rendű életfi lozófi ának a kialakítása az ifjúkor feladata. Nekünk eb-
ben kellene egymást is segíteni, és ebben kellene az ifjúsági közösségek munkáját is segíteni, 
hogy ezt a szenzitív periódust felhasználjuk, kihasználjuk és hogy kiépítsük azt a lelki gerincet, 
ami után már nem kérdés, hogy az ember mennyire felelősségvállaló. 

Remélem, megegyezhetünk abban, hogy a felelősségvállalás mind az eszmei szinteken, 
az erkölcsiség és szabálytudat terén, mind a cselekvő magatartásban, vagyis az erkölcsösség 
szintjén kulcsfontosságú az emberi együttélés és a jövő szempontjából. Vigyázzunk a jövőnkre!
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Bernward Bickmann1

Felelősségre nevelés Németországban2

Köszönöm szépen a meghívást. A Nagyító és az FBW immár 15 éves együttműködésének ez a 
legújabb mérföldköve Nekem pedig, már a második Nagyítós szakkonferencia, amelyen előadhatok.

Németországban jelenleg nagyon aktuális a felelősségre nevelés kérdése. Nemrég tör-
tént egy szörnyű eset, egy 17 éves fi ú ámokfutása következtében több ember meghalt. 
Szembesülnünk kellett azzal a kérdéssel, hogy vajon hol rontottuk el? Ki viseli itt a felelőssé-
get? Hol van a felnőttek felelőssége ebben a konkrét ügyben? A felelősségre nevelés örökzöld 
téma abból a szempontból is, hogy az országnak igen sötét korszakai is voltak. A fi atalok nem 
készek arra, hogy felelősséget vállaljanak. Ez közvetlen összefüggésben áll azzal, hogy a fel-
nőttek nem vállalnak részt a felelősségből, nem vállalják a felelősséget.

Végzettségem szerint teológus vagyok. Egy olyan iskola mellett működő iskolán kívüli 
képzési intézménynél dolgozom, amely családsegítő munkát is végez. A munkánk a család és az 
iskola kontextusában értelmezendő. Az iskolában megjelenik a család: a gyerekek hozzák ma-
gukkal családjukat. Ilyen módon kerülünk kapcsolatba velük, így tudjuk kifejteni családsegítő 
tevékenységünket.3 Ezen az alapon úgy érzem hozzá tudok szólni a felelősség kérdésköréhez.

Engedjék meg, hogy a mostani előadásommal röviden a következő pontokra térjek ki:
a nevelés, 
a felelősség jelentése;
a német fi atalok helyzete;
a jelenlegi németországi társadalmi helyzet;
felelősségre nevelés során mit kell átadni,
a tanulás helyszínei.

Nevelés

A nevelés megközelítésem szerint két fontos területen valósul meg: Az első az, ahol szü-
lők, illetve ifjúsággal foglalkozó felnőttek célzottan el szeretnénk valamit érni, ez az un. inten-
cionális nevelés. A másik, az un. funkcionális vagy indirekt nevelés területe. Mit értek ez alatt? 
A fi atalokat körbevevő felnőttek közvetlen szándék nélkül, néha annak ellenére is példájukkal 
hatnak rájuk. Van egy olyan korszakuk is, amikor egyre fontosabb a kortársak viselkedése, 
amikor szülőként, apaként, már nem tudok olyan nagy hatást kifejteni a gyermekemre. De ilyen 
a média hatása is. Ezek mind-mind az indirekt nevelés területéhez sorolhatók.

1   Bernward Bickmann ― a Franziskanisches Bildungswerk (FBW) igazgatója, politológus, teológus, szupervízor
2  A konferencián német nyelven elhagzott előadás fordított, szerkesztett változata.
3 Az FBW egy ferences gimnázium mellett működő iskolán kívüli képzéssel és tanácsadással foglalkozó intézmény, 
részletes bemutatását lásd a résztvevő szervezetek között.
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Számomra a nevelés személyes, interaktív folyamatot jelent, amely különböző emberek 
között zajlik. Ha a gyerekekre megpróbálunk befolyást gyakorolni, neveljük őket, akkor a szü-
lők és gyerek között létrejön az interakció. Nemcsak a szülők gyakorolnak hatást a gyerekekre, 
hanem a gyerekek is nevelik, formálják és változtatják szüleiket. Ez a kommunikációs folyamat 
nagyon fontos!

A német nyelvben létezik egy érdekes szójáték: Weniger Erziehung, mehr Beziehung, ez 
magyarul így hangzik: Kevesebb nevelés, több kapcsolat4. Számomra ezt jelenti a nevelés. 

Felelősség

Ha felelősségről beszélünk, akkor feltételezzük, hogy személyként képesek vagyunk sza-
badon és tudatosan dönteni, szabad akarattal rendelkezünk. Ez teológiai szemszögből, hitem, 
hitünk szerint nagyon fontos. A Galata levélben is ez áll: „...szabadságra vagytok hivatva.”(Gal 
5,13). Személyes istenfelfogásomban is fontos szerepet játszik, hogy Ő megadta nekem annak 
szabadságát, hogy akár ellene is dönthetek. 

Emberi mivoltunkból fakadóan felelősséget kell vállalnunk önmagunkért és másokért is. 
Ez nem csupán személyes véleményem, a humanisztikus pszichológiai iskola szerint is a fele-
lősség áll a középpontban.

Max Weber szociológus egyik politikai témájú könyvében a következőket szögezi le: 
meggyőződéssel kell rendelkeznem ahhoz, tehát morális, erkölcsi alapon kell állnom ahhoz, 
hogy cselekedni tudjak. Tehát ha a politika szintjén szeretnénk tevékenykedni, erkölcsi alapon 
kell állni. Ehhez azonban, mondja Weber, nem elegendő csupán a szemlélet megléte, a hozzá-
állás. Felelősséggel is tartozunk, felelősséget is kell vállalnunk tetteink és cselekedeteink hatá-
saiért, a szemlélet mellett megfelelő ítélőképességgel is rendelkeznünk kell. A politika területét 
közelebbről megnézve megkülönböztethetünk egyéni, valamint közösségi, vagy közös felelős-
séget. Ez az a feszültséggel teli mező, amelyben minden egyes személy keresi magát. Az én és 
a mi között kell döntenie, illetve ennek megfelelően kell alakítania a cselekedeteit.

Számomra a felelősség a ferences szemléletben gyökerezik hiszen, a szó szoros értelmé-
ben, a ferences kolostorban dolgozom. Assisi Szent Ferenc az evangélium szerint szeretett volna 
élni, az evangélium vezette őt életében. Ebben felismert értékei a testvériesség, az igazságos-
ság, a béke, a teremtett világ megőrzése. Ha megnézzük ezeket a különböző szemléleteket, és 
meggondoljuk, hogy milyen világban élünk, arra a következtetésre juthatunk, hogy ma a hatá-
rok egyre kisebb szerepet játszanak. Globalizált világunkban el lehet utazni a világ egyik sar-
kából a másikba, így az egyik világban meglépett cselekedetünk kihatással van a másik világra. 

Nem az a lényeg, kinek van igaza, melyik megközelítés az igazi. Az a feladatunk, hogy 
ebből kiépítsünk a magunk számára egy ethoszt, etikát, erkölcsösséget, és ezt az egész vilá-
gunkra alkalmazzuk.

4 A két szó Erziehung, Beziehung (nevelés és a kapcsolat) a németben közös tőre vezethető vissza. 
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Német fi atalok

Hogy mennyire elkötelezettek a német fi atalok? Egy új felmérés szerint, melynek eredmé-
nyeit most hozták nyilvánosságra, jelenleg Németországban a 14- 24 év közötti fi atalok 36%-
a köteleződik el valamilyen szinten. Az volt a kiinduló tézisem a mai előadás során, hogy a 
felnőttek egyre jobban levetik magukról a felelősséget. Ez itt is tetten érhető, hiszen ez a 36% 
nagyjából a német átlagnak feleltethető meg.

Beszélgetéseink során -akár itt a konferencián is, de máshol is- nagyon sokszor azt hal-
lom, hogy arról panaszkodunk, milyenek a fi atalok, és milyen veszélyek fenyegetik őket. Ha 
végignézünk a történelmen, megállapíthatjuk, hogy már Arisztotelész óta megfi gyelhető ez a 
tendencia. Általában az a vélemény, hogy az aktuálisan mai fi atalok már mások, nem olyanok, 
mint régen. 

Milyenek és kik azok a fi atalok, akik felelősséget vállalnak? Az első mutató azt mondja, 
hogy minél magasabb a fi atalok végzettsége, annál inkább készek az elköteleződésre. A ne-
mek szerinti megoszlás azonban az utolsó időben megváltozott. Azt láthatjuk, hogy körülbelül 
ugyanannyi a fi úk és a lányok aránya. Habár az is igaz, hogy magasabb iskolai végzettséggel 
főleg a lányok rendelkeznek, vagyis több lány érettségizik, mint fi ú.

Az sem mindegy, hogy az adott fi atal milyen családból származik, van-e bevándorlói 
háttere. Azt mutatja a felmérés, hogy viszonylag kevés fi atal kötelezi el magát ezekből a csa-
ládokból. Valószínűleg ez összefügg a bevándorló család kulturális hátterével, illetve a fi atal 
származási országában szerzett tapasztalataival.

A nagycsaládokból származó gyerekek, illetve ha legalább két gyerek van a családban, 
már sokkal gyakoribb, hogy egyházi, illetve szociális területen köteleződnek el. A politika te-
rületén való elköteleződés ugyanolyan nagy, tehát nincs releváns különbség az egygyerekes 
családból érkező fi atalok, vagy a nagycsaládból érkező fi atalok között.

A települések nagyságára vonatkozóan a következőket lehet megállapítani: minél kisebb 
a település, annál nagyobb a szociális, illetve egyházi elköteleződés. Minél nagyobb viszont a 
település, annál nagyobb a politikai elköteleződés.

Korábban abból indultak ki, hogy az elköteleződésben a szocializáció játszik fontos szere-
pet, a családi környezet, illetve az iskolában végbemenő szocializációs folyamatok. Ma sokkal 
inkább azt a nézetet képviselik, hogy az elköteleződés szempontjából az számít, hogy az adott 
feladat beleillik-e a fi atal biográfi ájába, aktuális élethelyzetébe.

Mi készteti arra a fi atalokat, hogy elköteleződjenek, és melyek azok a tényezők, amelyek 
megtartják őket elköteleződésükben? Az indítékok között szerepel a közösség iránti igény, a 
tevékenység okozta öröm, valamint az elvárás, hogy saját érdeklődésüket is kielégíthetik az 
adott feladatban. A most megjelent tanulmányból is kiderül, hogy a fi atalok akkor maradnak 
a feladatnál, akkor köteleződnek el, ha pozitív tapasztalatokat szereznek, ha értelmét látják a 
feladatnak, ha önmaguk dönthetnek, ha megtapasztalják azt, hogy a felnőttek támogatják őket, 
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új kompetenciákat szerezhetnek, ha nincsenek egyedül, vagyis ha bevonást érzékelnek, tehát 
közösségre találnak, helyük lesz a közösségben.

A pozitív megközelítés után megnézhetjük azt is, hogy mikor nem köteleződnek el a fi -
atalok: ha hiányzik a megfelelő támogatás, ha nem ismerik el őket, ha nem találnak megfelelő 
kommunikációs partnerre, ha a felnőttek részéről azt tapasztalják, hogy nem bíznak bennük. 
De a kortársak érdektelensége is vissza tudja tartani a fi atalokat az elköteleződéstől, amikor 
felteszik nekik a kérdést: minek csinálod, mi értelme? Ilyenkor el sem köteleződnek vagy rövid 
időn belül otthagyják az egészet. 

Német társadalmi helyzet

Ezeknek az ismereteknek a hátterében a jelenlegi német társadalmi helyzetről is szeretnék 
beszélni. Az alapvető tendencia az, hogy a folyamatok, nemcsak a politikában, hanem általában 
a társadalmi folyamatok áttekinthetetlenek. A társadalmi viszonyok egyszerűen átláthatat-
lanok, mert minden mindennel összefügg. Ez nemcsak a fi atalokat érinti, hanem természetesen 
a felnőtteket is. Másrészről olyan politikai, illetve társadalmi konfl iktusokkal kell megküzdeni, 
mint például a pénzügyi válság, amely a családokat érinti, a saját bőrükön érezhetik a hatását. 
A munkahelyekre is nagy kihatással van, ez foglalkoztatja az embereket. Erre nincs egyszerű 
megoldás. Ez az átláthatatlanság, a tehetetlenség érzése nagyon hamar elvezethet odáig, hogy 
azt mondjuk: úgysincs semmi értelme, nem lehet mit tenni!

A mai társadalom sok értéket kínál, jellemző az érték-pluralizmus . Az érem egyik olda-
la az, hogy választhatok, hogy hogyan élem az életemet, a másik oldala pedig, hogy választa-
nom kell, muszáj választanom, hogy mely értékek mentén élek, különben egyszerűen magával 
sodor az ár. Ez nagy hatással van a családi és az iskolai nevelésre is. Egy osztályban nem 20-25 
olyan gyerekkel találkozom, akiket nagyjából ugyanúgy nevelnek, hanem 20-25 teljesen kü-
lönbözőképpen nevelt gyermekkel van dolgom. Azt is látnunk kell még, hogy szülőként egyre 
kevésbé osztjuk meg a többi szülővel azt, hogy mi fontos számunkra a nevelésben, nincsen 
kommunikáció egymás között. A neveléshez, hogy el tudjam dönteni, hogy hogyan nevelem a 
gyerekemet, hogy mely értékek vezetnek a nevelésben, ahhoz nagyon fontos a kommunikáció, 
a visszajelzés, hogy megtaláljam az utamat.

Az individualizáltság ebben a társadalomban is jelentkezik, azaz, hogy fontosabb az én, 
mint a mi.

A médiaközpontú társadalom fogalmát szeretném még kiemelni. Sokkal több informá-
cióforrás áll rendelkezésünkre, amely automatikusan ahhoz vezet, hogy egyre többet fogyasz-
tunk. Azonban azt is láthatjuk, hogy ahol a gyerekek konfrontálódnak a médiával, szülőként 
egyre inkább visszavonulunk a felelősségtől. Szülőként levetjük magunkról a felelősséget, mert 
átláthatatlannak tűnik a média által kínált nagy összevisszaság. A médiapedagógia tehát első-
sorban nem a fi atalokat érinti, hanem a szülők, felnőttek számára nagyon fontos.
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Mit kell átadni?

Hogyan tudjuk a fi atalokat az elköteleződésre ösztönözni, illetve továbbképezni őket ezen 
a területen? Három szintet különböztethetünk meg. 

Az első szint az úgynevezett kognitív szint -ami jellemző a német iskolarendszerre- egy-
szerűen tudást, ismereteket adnak át. Példa erre a politika területe. (Így néz ki a politikai be-
rendezkedés: kormányunk van, elnökünk, parlamentünk, tehát ismereteket adnak át.) Azonban 
a tudásból magából még nem következik a cselekvés. A mi felfogásunkban tehát szükség van 
a második szintre. 

Ez az akcionális szint, vagy cselekvési szint. Itt azokkal a készségekkel kell megismer-
tetni a fi atalokat, melyek segítségével felismerik, hogy hogyan tudják magukat aktivizálni, ho-
gyan tudnak elköteleződni, mely akadályokkal találják magukat szembe, milyen készségekre 
lesz szükségük, és hogyan tudják ezeket fejleszteni, illetve edzésben tartani. 

Az utolsó szint a motiváció szintje. Hogyan tudom a tudást átültetni a gyakorlatba? 
Hogyan tudom használni a szerzett tudást? A motiváltságot akkor tudom elérni, ha pozitív 
tapasztalatokkal rendelkezik a fi atal. Meglátásunk szerint ez kisközösségükben történhet meg 
leginkább, akár az iskolában is. 

A felelősség tanulásának helyei

A tanulás és a felelősségvállalás helyszíneit vizsgálva könnyen belátható, hogy az első a 
család. Itt meg kell jegyeznünk, és el kell fogadnunk azt, hogy a mostani családok már nem fe-
lelnek meg a 20. század ötvenes éveinek ideális családmodelljének. Tehát el kell fogadni, hogy 
ma különböző családszerkezetek létezhetnek, ezért is különösen fontos, hogy elsősorban a csa-
ládokat, illetve a szülőket támogassuk abban, hogy ne vessék le magukról a felelősségvállalás 
teherét.

A tanulás következő szintje lehet az óvoda, illetve az iskola. Itt lehet még az elkötelező-
désre és a felelősségvállalásra nevelni a fi atalokat, a gyerekeket. Ideális lehetőségeket nyújtanak 
ezek az intézmények, de egy autoriter iskolában nem fog sikerülni a felelősségre nevelés. Az 
elköteleződésre nevelés céljának összhangban kell lennie a módszerrel, amellyel megközelítjük 
a fi atalokat.

Harmadik szint az, amikor a fi atalok saját bőrükön, de már nem védett környezetben meg 
tudják azt tapasztalni, hogy milyen is az, amikor felelősséget vállalnak, amikor egy új területre 
lépnek, amikor dönteniük kell.

Több programja is van a szervezetünknek, amely ezekre a „helyszínekre” koncentrál, fog-
lalkozunk családsegítéssel plébániai, kisközösségi szinten. Fontos területe a munkánknak a fi a-
talok öntevékenysége az iskolában, így folyamatosan képezzük segítjük a diákönkormányzatot, 
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a fi atal tanulók befogadását (az iskolába 11 éves kortól 19 éves korig járnak a diákok) egy támo-
gató csoportot képzünk ki, akik több évig kísérik az új osztályok integrációját.

A Compassion nevű programunkban a fi atalok 10-14 napig egy szociális intézményben 
(pl.: idősek otthonában, óvodában, szociális ellátó helyeken) vállalnak önkéntes feladatokat. 
Kísérjük őket, s közben megtapasztalhatják, hogy más is létezik, mint amivel az addigi életük-
ben foglalkoztak.

Végezetül engedjék meg, hogy egy képpel búcsúzzam. Ez számomra nagyon jól szimboli-
zálja a felnőttek, illetve a fi atalok és a gyerekek felelősségvállalását. A képhez a következő fel-
irat tartozik: „Kisfi am, az élet olyan, mint a tágas tenger: vad és kalandos. Csak az érzi keserű, 
sós és izgalmas ízét, aki félelem nélkül és szenvedéllyel veti bele magát a hullámokba.”

Nos, felnőttekként azt hiszem az a feladatunk, hogy végre levegyük az úszógumit! 

Köszönöm szépen a fi gyelmet!
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Fülöp Sándor1

Hogyan helyezhető el az egyéni felelősség a globalizálódó világában?2

Hogyan helyezhető el az egyéni felelősség a globalizálódó világban? Ezt a nagyon érdekes 
címet adták meg a rendezők. Nyilván nem lehet végső igazságokat mondani. Ez egy folyamat, 
amiben mindannyian élünk, és amit nyilván mindannyian máshogyan látunk. Engedjék meg, 
hogy elmondjam, én hogyan látom ezt. 

Az egyén és a közösség kapcsolata

Az ember közösségi lény, és az egyénnek a közösségben meghatározott helye van. Ezt a 
viszonyt az alapvető összetartozás határozza meg.

A primitív társadalmakban néhány ezer évvel ezelőtt, de akár napjainkban is találunk 
a világ rejtettebb pontjain olyan közösségeket, amelyek ősközösség szintjén élnek. Ezekben 
a csoportokban a jog intézménye, például a büntetőjog másként működött. Aki megszegte a 
közösség normáit, azt elküldték a csoportból. Ezek az emberek többnyire néhány héten belül 
meghaltak. Nem azért történt ez, mert nem tudtak életben maradni az őserdőben. Hiszen ismer-
tek minden növényt és állatot, ismerték a túlélési technikákat. Egyszerűen az volt az ok, melyet 
később a modern kísérleti tudomány rekonstruált is, hogy felbomlott a hormonháztartásuk, 
legyöngült az immunrendszerük és különféle triviális betegségekben nagyon hamar, emberhez 
méltatlan módon meghaltak. Ez arra utal, hogy a közösséghez szinte biológiai szinten tartozunk 
hozzá, és nem nagyon hiszem, hogy ezt néhány ezer éven belül meg lehetne változtatni. Ezzel 
együtt ma már túléljük, ha kiválunk egy közösségből. Napjainkban már több közösségnek va-
gyunk tagjai. Nyílván mindenki megtalálja azt, ahol helye van.

Az ősközösséghez képest, ma a több közösség korát éljük. A közösségek száma megnőtt, 
és megjelentek a közösségpótlékok is, a virtuális közösségek. A távolság fogalma megválto-
zott. Megnyílt a lehetőség arra, hogy ha valamilyen speciális szakmai vagy egyéb igényekkel 
rendelkezik egy ember, és a tevékenysége folytatásához Magyarországon nem talál megfelelő 
társat, akkor a világ bármely pontján élő emberrel teremtse meg a maga kis közösségét. Ezzel 
megjelenik egy újfajta kapcsolatforma, amit úgy hívnak a tudósok, hogy hálózat. Azt szokták 
mondani, hogy a mi korunk a hálózatok kora. 

El is értünk az egyéntől, az egyén és a közösség problematikájától, a globalizációig.  A 
globalizáció folyamatát többek között úgy is le lehet írni, mint a hálózatok kialakulását. Az 
információ alapú társadalomban, az információ csere lehetőségeit kihasználva az állam és más 
határoktól független hálózatok jönnek létre. 

1 Fülöp Sándor – a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa
2 A konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.
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A kérdés az, hogy ez nyilvánvalóan az egyén szabadságát, elszabadulását, szabadosságát, 
- kinek hogy tetszik -, hozza-e magával? Az előadás témája, az egyén felelőssége a globalizáció 
korában. Az egyén felelőssége óriási mértékben megnövekszik, akár tetszik, akár nem. 

Az egyik probléma az, hogy régebben az emberiség sorsát meghatározó döntéseket, a 
minimum közösségek, az államok hozták nagyon bonyolult és nagyon sok kiegyenlítődést lehe-
tővé tévő rendszerekben. Ma már az is lehetséges, hogy akár egyes emberek, például a tőzsdei 
spekulánsok, vagy tőzsdei guruk döntései milliárdok sorsát befolyásolja. Ez nagyon nagy fele-
lősség. Nem vagyok egészen biztos benne, hogy erre a mi huzalozásunk, az agyvelőnk igazán 
alkalmas. Azt szoktuk mondani, hogy az emberiség problémája az, hogy amit meg lehet tenni, 
azt előbb utóbb valaki meg is teszi. Erre hadd mondjak egy elég profán példát. Itt sok fi atal van, 
akik még néhány éve szerintem aktívan nézték a rajzfi lmeket, lehet még most is, például velem 
is előfordul. Az egy jó ürügy, ha van az embernek olyan korú gyereke, vagy unokája, aki mel-
lett nézheti a mesét, mert közben vigyáz rá. A Dexter laboratóriuma című rajfi lmet szeretném 
példának hozni. Egy kis tudós gyerek valahol az alagsorban fantasztikus gépekkel, iszonyatos 
erőket mozgat meg, mint felelős tudós. Viszont van egy hebrencs kis nővére, Didi. Ő egyszer 
beszabadul a laboratóriumba. A laboratórium közepén egy hatalmas nagy piros gomb van, búra 
alatt, hatalmas feliratokkal: „Don’t touch!” „Warning!” „Danger!” meg halálfejek. És Didi be-
táncol, így szól: „huuuu, what does this button doooo?” És már meg is nyomja. Ebben ez az egy 
mondatban, ebben az egy mozdulatban annyira benne van az egész emberiség problémája, ami-
vel küzdünk. Ha már eltértem az akadémikus előadási stílustól, hadd tetézem ezt Új Péternek 
egy humoreszkjével. Szerinte a világ baja az, hogy túl szorgalmas, túl ’busy’, hogy mindenbe 
beleavatkozik, és sokkal jobban járna a világ, hogyha a lustaság ideológiája uralkodna el. El is 
képzelte magát a szerző, hogy éppen veszi át a Nobel díjat, mint lustaság ügyi professzor. Persze 
nem gyalog, mert ahhoz túl lusta, de a négy kedvenc tanítványa egy baldachinos ágyon viszi át 
a Svéd Tudományos Akadémiához és közben fáradtan rá teszi a kezét az egyik tanítvány vállá-
ra, és azt mondja: „Maga fi am tehetséges, csak sajnos nem elég lusta!” 

Nyílván nem ez lenne a megoldás, de a Didi féle viszonyulást el kellene felejteni. Az el-
gondolkodó, fi gyelő, megértő és mérlegelő attitűd lenne az, ami segítene. 

A globalizáció

A következőkben szeretném a globalizációt mint problémát, és a globalizációra különfé-
le szinten adható válaszokat elemezni. Két forrást használok. Az Egyházak Világtanácsa által 
kiadott Alternatív Globalizáció a népekért című dokumentumot3, angol rövidítése AGAPE,. ez 

3 Egy házak Világtanácsának (EVT) jelentős és ma is aktuális dokumentuma, amelyet közgazdászokból és teológu-

sokból álló nemzetközi szakértői csoport készített el Al ternative Globalization Addressing Peoples and Earth 
(AGAPE) http://www.vedegylet.hu/modules.php?name=News&fi le=article&sid=996 
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kiadja ógörög nyelven a szeretet, az elfogadó szeretet szavát.4. A másik forrás a magyar kato-
likus püspöki konferencia által, két hónapja megjelentetett körlevél: Felelősségünk a teremtett 
világért címmel5. 

A globalizációt, mint problémát, a következőben látják az előbb említett források. Az 
egyéni és a globális szint közé szorult szintek bajba kerülnek. A közösségekről már beszéltünk, 
nem tudom hogy ők kerülhetnek-e bajba, de előfordulhat. Mindenesetre az állami szint, az baj-
ba kerül. Azt látjuk, hogy azok a funkciók, amiket a nemzet államok gyakorolnak: a szociális 
háló fenntartása, egészségügy, oktatás, környezetvédelem, az ökológiai katasztrófa helyzetek 
kezelése, ezekre egyre kevesebb intézmény, egyre kevesebb költségvetési lehetőség jut. Nem 
azt mondom, hogy a globalizáció az egyénnek a paradicsoma. Egy Manuel Castells nevű fi -
lozófus azt mondja, hogy míg a globalizáció előtti korokban is a társadalmak nagy része igen 
rosszul járt, mert erősen kizsákmányolták őket. A globalizáció korában egyenesen tragikussá 
válik a helyzetük, mert aki nem kerül bele a hálózatokba azt nem csak, hogy kizsákmányol-
ják, hanem annál sokkal rosszabb történik velük. Egyszerűen nem fontosak, egyszerűen nem 
léteznek. Ez egy elgondolkodtató hatása a globalizációnak, az egyénekre nézve is. A két forrás 
alapján milyen szintű válaszok fogalmazhatók meg? 

Nemzetközi jog

Mivel a globalizáció nemzetközi szintű, így rögtön eszünkbe jut a nemzetközi jog. A 
nemzetközi jogról azt tanítják, hogy az nem igazi jogág. Az igazi jognak hármas szerkezete 
van: van egy hipotézis, egy diszpozíció, meg egy szankció: azaz bizonyos helyzetben tedd ezt, 
mert különben ez történik veled. A nemzetközi jogban a szankció nehéz, mert a nemzetközi 
kapcsolatok alapvető elve a nemzeti szuverenitás. Ha a nagy, erős államok valamit akarnak, azt 
nagyon nehéz megakadályozni. Azt látjuk, hogy a birodalmak többnyire semmibe vették, és 
semmibe is veszik a nemzetközi jogot. Példa lehet az Egyesült Államok, Oroszország és Kína, 
de azt kell mondanunk, sajnos, hogy nagyon sok tekintetben az Európai Unió is. Más a nem-
zetközi jog szerepe egy-egy ilyen nagy hatalmi csoportosulás számára. Azt gondolom, hogy a 
nemzetközi közjogot erősíteni kell. A jog válasza a globalizációra az lehet, hogy a nemzetközi 
szervezetek erejét, hatékonyságát növeljék. Erre egész komoly próbálkozások vannak. Egyre 
befolyásosabb nemzetközi civilszervezetek alakulnak, akik megtalálják a módját annak, hogy 
akár a nemzetközi korporációkat is ellenőrizzék. Ennek az a bája, ha az egyéni felelősségről 
beszélünk, hogy a civilszervezetek mindannyiunknak, adott esetben rendelkezésünkre állnak, 
tehát be tudunk kapcsolódni a munkába. 

4 Érdekes, hogy az eszkimók, 40 szót ismernek a fehérre, a hóra. A görögök három szót ismertek a szeretetre (erósz, 
fi lia, agapé), ezek közül a legmagasabb rendű az „AGAPE”. 
5 http://www.teremtesvedelem.hu/korlevel



HOGYAN HELYEZHETŐ EL AZ EGYÉNI FELELŐSSÉG A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGÁBAN?

55

„Jó globalizáció”

Az Agape könyveknek tulajdonképpen a legnagyobb üzenete, ami a címében is benne 
van: nem kell elkeseredni, hanem inkább lelkesedni és aktivizálódni kell, mert kétféle globa-
lizáció van. Erősen leegyszerűsítve van a rossz globalizáció, amiről eddig beszéltünk, de a há-
lózatok, és az információs forradalom eszközei az úgymond „jó oldalnak” is a rendelkezésére 
állnak. Mindannyian megtehetjük azt, hogy ezeket a hálózatokat a globális, a kulturális csere, 
a civil szervezetek erejének, vagy akár a globális szolidaritás szolgálatába állítjuk. A Fair trade 
mozgalmakról talán mindenki tud. Olyan terméket vehetünk ennek keretében, még akkor is, 
hogyha egy kicsit drágább, amikről biztosan tudjuk, hogy hogyan, milyen körülmények között 
készült. Ezt hiteles civilszervezetek ellenőrzik. A termékek nem gyermekmunkával, nem a pa-
rasztok éhbéren tartásával, nem iszonyatos vegyszerekkel, mindenféle boszorkánykonyhákban, 
hanem tényleg egészséges és korrekt módon készültek. Én azt gondolom, hogy egyre többen 
vagyunk, akik ilyen árucikkekért, főként élelmiszerekért, hajlandóak vagyunk egy kicsit többet 
fi zetni. 

Életet szolgáló gazdaság

A gazdasággal kapcsolatban a két forrás a következő kifejezést használja az ’életet szolgá-
ló gazdaság’. Arra kellene törekedni, hogy ne a profi t legyen az egyetlen hajtóerő, hanem adott 
esetben, ahogy a nemzetközi szakirodalomban mondják a ’wellbeeing’, a jóllét. Nemcsak azért 
dolgozunk, hogy csak a profi tot, vagy a keresményünket hajszoljunk, hanem célunk van az éle-
tünkkel. Erre mondja egy indián közmondás, amit a Greenpeace logóján is látni: „Ha kivágtuk 
az utolsó fát, megmérgeztük az utolsó folyót és az utolsó halat is kifogtuk, rájövünk, hogy 
a pénz nem ehető” És nem is csak az evésről van szó. Most már elég komolyan kezdenek a 
közgazdászok és a politikusok is azon gondolkodni, hogy egy gazdaság teljesítményét sem csak 
a GDP-vel, a nemzeti össztermékkel kellene mérni, hanem azzal, hogy mennyire járul hozzá a 
wellbeeing-hez. Merjük kimondani, akármilyen tudománytalanul is hangzik fontos szempont, 
hogy a gazdasági teljesítmény mennyire segíti elő az emberek boldogságát. Mert ez lenne a cél!

Emberi méltóság

Itt egy nagyon érdekes dologhoz jutottunk el: ez az emberi méltóság. Igen komolyan kap-
csolódik a boldogsághoz, a jóllét érzéséhez. A már fent említett művek, alapvetően a globalizá-
cióról, és a környezetvédelemről szólnak, és globális kérdéseket boncolgatnak. Érdekes módon 
az emberi méltóságról nagyon sokat írnak. Az Agape igazából egy kiáltvány, egy felhívás, egy 
ima. Mögötte nagyon komoly tudós csoport által végzett elemzés húzódik. Az Agape dokumen-
tum előkészítő anyagából származnak a következő idézetek. 
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„A jelenlegi kor értékrendje az anyagi jóllétet az emberi méltóság elé helyezi”. „A vál-
tozást létre hozó igazságosság gyümölcse az emberi méltóság és a béke”. „A fenntartható és 
igazságos közösségekben az emberek a főszereplői a méltóságteljes élethez vezető közös utunk-
nak.”. És egy harmadik, ami nem említi a méltóságot, de arról szól: „Az együttműködést felvál-
totta a verseny”. Érezzük, hogy ebben a méltóság is benne van. Ha csak versenyről van szó, ak-
kor a vesztes elveszti a méltóságát. Sokféleképpen csúfolják az amerikai középiskolákban egy-
mást, de ha valakiről azt mondják, hogy ’loser’ az kész, az a személy elveszti az arcát, ahogy 
az angol használja: ’losing his face’. Ebben a tényleg felgyorsult versenyre épülő korunkban a 
vesztes méltóságának a megőrzésére lenne szükség, illetve ennek a párjára a győztes alázatára. 
Lehessen úgy győzni, hogy az ne legyen megalázó a vesztesnek. 

Ugyancsak az Agape könyvben olvastam, Desmond Tutu dél-afrikai érsektől, az úgyne-
vezett ’ubuntu’ emberről. Ez egy zulu fogalom, az ’ubuntu’ ember nem érzi magát fenyegetett-
nek attól, hogy mások rátermettebbek, mert magabiztos. Tudja, hogy egy nagyobb egészhez 
tartozik, ami eltűnik, amikor másokat megaláznak, kínoznak, vagy elnyomnak. A méltóság, 
olyan mint a szabadság. Nem gondolunk rá, amíg meg nem fosztanak minket tőle. Viszonylag 
természetesen viseljük, amíg meg nem aláznak minket és akkor már nagyon hiányzik az elvesz-
tett méltóság. Ezt erősíti a körlevél egy fontos gondolata: „az emberi élet célja a kiteljesedés és 
tökéletesedés”. A mondat Arisztotelészig visszavezethető, Aquinói Szent Tamástól származik. 
Ha az emberben benne van a teljesség, ha több síkon éli az életét, akkor nehéz megalázni. Végül 
szeretnék a körlevélből is a méltóságról idézni. „Az ember az Istentől kapja lényegi méltóságát, 
és ezzel azt a képességét, hogy minden társadalmi intézményen felül emelkedjék az igazság, 
jó irányába.” Itt is arról van szó, hogy bizonyos közösségben, ahol esetleg a létem megnyomo-
rított, megalázott, ott felül tudjak emelkedni, egy nagyobb, egy másfajta közösség nevében. És 
egy másik idézet: „Az ember hivatása itt a földön az emberi méltóság védelmében és előmoz-
dításában fejeződik ki, amelynek eszköze a közjó szolgálata.” Itt is egy nagyobb közösséghez 
való kapcsolódás jelenik meg. Minden tudományos és technikai alkalmazás értékmérője az 
ember méltóságának megbecsülése, amelynek együtt kell járnia a többi teremtmény és az egész 
teremtés tisztelésével. Ez pedig már a környezetvédelemhez is kapcsolódik. 

Étkezés

Még egy dolog említenék, amit ezekből a művekből kigyűjtöttem és fontosnak érzem, 
hogy ebben a globalizáció és egyéni felelősség témakörben megosszam önökkel. Ez egy elég 
profán dolog: az étkezés. „Az étkezés összeköt minket azzal a szélesebb közösséggel is, akik 
előállították az ételt.” Ez egy mély gondolat és gondoljunk bele, hogy mi történik az étke-
zéssel a világban, amiben élünk. A tojást Chilében állították elő, a csirkét Kínában, a saj-
tot Lengyelországban, vagy Litvániában. Egy polgármesterrel beszéltem az egyik ügyünk-
ben Szerencs környékén és azt mondta, hogy borzasztó, hogy már az öreg nénikék, akiknek 
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egyébként ott van a háztáji, azoknak is könnyebb megvenni mindent. Meg is teszik ezt, hogy 
átsétálnak a szupermarketba, és onnan veszi meg, ahelyett hogy a kertben kihúzna a földből a 
zöldséget. Nagyon sok mindenhez kapcsolódik, ami a környezetvédőknél nagyon komoly prob-
léma és a globalizációval is összefügg: 

az exportorientáltság túlerőltetése, 
a genetikailag módosított szervezetek, és ezzel kapcsolatban 
a biológiai sokféleség megőrzése. 

Összefoglalás

Beszéltünk arról, hogy hálózatokat lehet építeni, és hálózatokhoz lehet csatlakozni. Itt a 
nyelvtudás, az információs technika alapvetően elsajátítandó dolgok. Ezek alapvető, de nem 
legyőzhetetlen feltételek. Itt a kulturális, tudományos és civil kapcsolatok nagyon fontosak. 
Egy fi atal embernek a saját szakmai meg emberi fejlődésében biztos, hogy jelentős szerepet 
fog játszani. 

Beszéltünk a kiteljesedésről és a tökélesedésről. Ennek az lehet az módja, hogy ellen ál-
lunk a fogyasztói társadalom ócska termékeket, kultúrát ránk erőltető hatásainak. Ez csak úgy 
megy, hogyha nyitottak vagyunk, és komoly hálózatokban próbálunk védekezni. Mások méltó-
ságát nem sérteni nagyon nehéz feladat, de ez egy kategorikus parancs. 

Az utolsó, amit mondtam az ember egészségére való alapvető fi gyelem. Nem szabad, mint 
a birkák mind megenni azt, ami nem igaz. Az élelmiszer tudatosságnak akármilyen olcsón meg 
egyszerűen is hangzik, nagyon sok komoly következménye lehet magára a rendszerre nézve. Ha 
az emberek egyszer megnézik, elkezdik komolyan kutatni, hogy milyen ivóvizet isznak, milyen 
élelmiszereket esznek, annak nagyon-nagyon komoly következménye lesz az egész globalizált 
világrendre. Minden összefügg mindennel, tulajdonképpen ezzel az egy mondattal elintézhet-
tem volna az egész előadásomat. 

Jövő Nemzedékek Országgyűlési Hivatala
Mit tesz a hivatal? Hogyan lehet kapcsolódni?

Arra kértek még a szervezők, hogy egy pár mondatot arról is beszéljek, hogy mit tesz a 
hivatalunk, és ahhoz hogy lehet kapcsolódni. Az ombudsmani hivatalok történetüket tekintve 
200 éve léteznek. 1808-ban alakult Svédországban az első ombudsmani hivatal. Alapjában véve 
két funkciója van. Az egyik az, hogy az ombudsmanhoz bárki panasszal fordulhat, ha a ható-
ságok megsértették a jogaikat. Ez már 200 éve így van, és nekünk ez a fő munkánk. A másik 
szintén klasszikus feladata az ombudsmanoknak, hogy szószólók legyenek, akár a parlament-
ben, akár más döntéshozó szerveknél „elkezdjék verni az asztalt”, hogy igenis a környezet, a 



DR. FÜLÖP SÁNDOR

58

természet, én esetemben jövő generációk érdekét is vegyék jobban fi gyelembe. Nálunk mindez 
kiegészül egy harmadik stratégiai funkcióval. Ebben két nagy programunk van, amit a rendel-
kezésünkre álló hat évben igyekszünk csinálni. Az egyik téma: a klíma, a nemzetközi klíma, 
ami egy globális téma. A másik lokális, glokális (össze is szokták vonni a két szót) programunk-
nak a címe: a fenntartható kis közösségek csírái. 

A klíma kérdésről most a brit kormánynak néhány hivatalnokával, és a nagyon komoly kutatói 
hátterével tudtunk kapcsolatba kerülni. Azt kommunikálják, azt hirdetik, hogy ez nem környezetvé-
delmi, vagy nem csak környezetvédelmi kérdés. (Ezt szomorúan hallja az ember, mert akkor ez azt 
jelenti, hogy a környezetvédelmi kérdés, ez olyan kicsit lesajnálható dolog) De a politikusok, ezt a 
nyelvet beszélik. Így azt sulykolják a politikusaik fejébe, hogy a klíma kérdése nem környezetvédel-
mi kérdés többé, nem csak, hanem nagyon komoly alapvető gazdasági kérdés és biztonságpolitikai 
kérdés. Egy-két évtizeden belül, ugye a víz és a többi erőforrás, az élelmiszer, nagyon komoly lo-
kális, sőt regionális háborúk kirobbantója lehet, nem beszélve az egyéb társadalmi konfl iktusokról, 
amit az ilyen éhség menetek, szomjúság menetek idézhetnek elő. Az emberiségnek olyan problémája 
ez, amin azonnal el kell kezdeni dolgozni. A brit kormány az, aki energia szempontból a teljes, tehát 
már a következő években is nagyon komoly 20-30 százalékban megújuló energiaforrásokat felhasz-
náló arányt akarnak elérni. Ha itt technológiai mérnököt kérdeznek, az azt mondja, hogy lehetetlen. 
A politikus ad a mérnöknek két nagy pofont, akkor elpuhul, és azt mondja, na jó, megpróbálom. De 
már 2020-ra, a többség 2050-re valóban egy olyan állapotot akar, amikor már nem rontunk a klímán. 
Nyilván van egy túllövése, tehát nem fog 2050-től már a klíma javulni, azt meg végképp nem lehet 
tudni, hogy milyen önmagukat erősítő folyamatok -már az emberektől függetlenül - lépnek majd 
működésbe.

Azt látjuk, hogy a fenntartható kisközösségek erejét meg kell erősíteni, még akkor is, 
hogyha nagyon sokszor az látszik, hogy ez nem fősodor, ez nem lehet minta mindenkinek. 
Most lehet, hogy még nem. Ha azt nézzük, hogy milyen gazdasági, kulturális és egyéb krí-
zisek rázkódtathatják meg a világot, csak azért, mert elfogynak bizonyos erőforrások, akkor 
erre igenis szükség van. Elfogynak, még hozzá belátható időn belül, az önök életében. A klíma 
megváltozik, és ennek már minden jelét látjuk. Már a jéghegyek jelentős része, nem egy-két 
százalékának az elvesztéséről van szó, a korallzátonyok és a tengeri élő világának a bölcsője je-
lentős 30-40-50 százalékos veszteségéről számolnak már be különféle források. Olyan változá-
sok állhatnak tehát be a Föld kultúrájában, gazdaságában, amik milliárdokat tesznek elveszetté, 
és akkor elkeseredetten csavargatják a fejüket. Akkor kell tudni olyan helyileg megvalósítható 
önerőből megvalósítható projekteket, cselekvési módokat mutatni, amik működnek és reményt 
és túlélési lehetőséget adnak. 

Köszönöm szépen a fi gyelmet és köszönöm a meghívást!
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Baritz Sarolta Laura OP1

Globális kérdések etikai vonatkozásai2

Szeretettel köszöntök mindenkit!

Nagyon jó dolgom van, mert az előttem előadást tartó Fülöp Sándor akarva- akaratla-
nul, nem kimondva, végig az etikáról és az erkölcsről is beszélt. Ugyanis amikor értékekről, 
emberi méltóságról, közösségi gondolkodásról beszélünk, gyakorlatilag az etika tárgykörét 
feszegetjük.

Az én feladatom most az, hogy beszéljek a globális folyamatok etikai vonatkozásáról. 
Amikor készültem az előadással, akkor végig egy dal járt a fejemben. Nem tudom, az ittlévők 
ismerik-e még a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalből az egyik leg-
népszerűbb slágert, melyet akkor együtt dübörögött az egész színpad: „arra születtünk, hogy 
a föld sebeit begyógyítsuk!” Akkor még hír sem volt globális felmelegedésről, sem azokról a 
problémákról, melyekkel most nézünk szembe. Akkor vietnámi háború és koreai háború volt, 
valamint hidegháború Amerika és a Szovjetunió között. Tehát akkor is megvoltak a problémák, 
a fi atalok pedig azon gondolkoztak, hogyan tehetnék ezt jóvá, hogyan tehetnék a Földet jobbá. 

A mostani konferenciának a felelősség a témája. Arra gondolok, ha az ember tényleg fele-
lősen akar gondolkodni, felelősséget akar vállalni az életéért, saját magáért és másokért, akkor 
ebbe a felelősségtudatba be kell vonnia az egész Földet, a környezetet is, a társadalmat is 
és a gazdaságot is. Globálisan úgy tudnánk felelősséget vállalni magunkért és egymásért, hogy 
vigyázunk az egész Földre, és megpróbálunk tenni érte. 

A globalizáció jegyében három vonatkozásról szeretnék beszélni: a környezetről, a társa-
dalomról és a gazdaságról. Mivel pedig a fő témánk az erkölcs, ezért az ezeket érintő erkölcsi 
kérdésekről is szólok. 

Miért gondolom, hogy ennyire fontos az erkölcsről beszélni manapság? Mert az erkölcs-
tannak és az etikának egy bizonyos rossz szájíze van. Ha azt mondom, éljünk erkölcsösen, 
többen azt értik rajta, hogy legyünk olyanok, mint a kislányok fehér blúzban, kék szoknyában, 
tegyük hátra a kezünket az iskolapadban, bólogassunk a tanár néninek, ne beszéljünk csúnyán, 
és menjünk szépen, egyszerre. Ez az erkölcsnek valamiféle negatív felfogása, az erkölcs egyál-
talán nem erről szól. 

Nemrég részt vettem egy etikai műhelyen a Corvinus Egyetemen. Ott azt fogalmaztuk meg, 
hogy az etika az emberiség közös nyelve. Vannak buddhisták, keresztények, nem hívő emberek, jó 
szándékú emberek. Sokféle spiritualitás létezik a világban, amely szerint az emberek gondolkoznak, 

1 Baritz Sarolta Laura OP- domonkos szerzetesnővér, közgazdász korábban a Pepsi kereskedelem-fejlesztési menedzsere
2 A konferencián elhagzott előadás szerkesztett változata.
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vagy élnek. Ezek mind hátterei lehetnek az etikának. Ezekből képes megszületni egy olyan közös 
nyelv, amelyen egyet tudunk érteni egymással. Ilyenek azok a fogalmak, hogy élet, emberi méltóság, 
igazságosság, szolidaritás, bizalom, tisztesség, becsület, melyek ugyanazt jelentik a buddhistának, a 
kereszténynek és egy jó szándékú embernek egyaránt. Tehát vannak közös értékeink, vannak kö-
zös elveink, amelyek mentén mindnyájan dolgozni, haladni szeretnénk. Az erkölcs erről szól. 

Manapság a gazdaság uralja az egész világot. Mondok egy történetet: egy főiskolán, vala-
melyik nyugati országban, mondjuk Amerikában, a diákok arról vitatkoznak, hogy milyen jó, 
hogy van egy zenegépük. Ez a zenegép megtestesíti a szabadságot, mert beledobnak fél dollárt, 
és hallható az a zene, melyet ők szeretnek. Mindenki beleteheti a maga kedvenc zenéjét, és fél 
dollárért hallgathatja. Akkor néhány diák azt mondja, hogy ő nem szeretne zenét hallgatni, ő 
csendben szeretne lenni. Vitájuknak az lesz az eredménye, hogy lemezre felvesznek három-
percnyi csendet, és berakják a zeneszámok közé. Ha valaki csendben akar lenni, dobjon be fél 
dollárt a gépbe, és hallgassa meg a csendet. 

Ez egyébként Herman Dalynek a For the common good - A közjóért című könyvében egy 
példája annak, hogy a mi világunk mindent be akar árazni, azokat a dolgokat is, melyek nem 
esnek a piac hatáskörébe, nincs pénzbeli értékük. Nézzük meg a reklámokat! A csokoládé a 
szeretetet akarja helyettesíteni, a bankszámla a biztonságot (A Maslow-i hierarchiában a máso-
dik szint az emberi biztonság). Megpróbálunk mindent materializálni, beárazni, anyagi értéket 
rendelni hozzá. Nem hagyjuk meg az ő saját értékét, az önértékét. 

Milton Friedman, a neoliberalizmus atyja mondta, hogy a gazdasági életben az erkölcs 
egyet jelent a részvényesek részvényértékének maximalizálásával. Tehát számára az egyetlen 
erkölcsi érték a profi t maximalizálása. A mai neoliberális gazdaság nem igen vesz tudomást az 
erkölcsről. A gazdasági életben a kinevezett gazdasági cél a profi t maximalizálása. Láthatjuk, 
hogy ez hova vezetett. Erről most nem akarok beszélni, elég újságot olvasni, tévét nézni, gon-
dolkozni, nézni a világ problémáit. Az erkölcs egy nem kizárólag materialista világhoz tartozik. 
Az erkölcs körbeveszi a társadalmat és a gazdaságot. 

A környezet olyan korlátot jelent, amelyet nem tudunk áthágni. Vannak a természetnek 
saját szabályai, amit az ember se tud megváltoztatni, bármennyire okos és technikailag ügyes. 
A környezet jelenti a legtágabb szférát a maga törvényeivel. Ehhez igazodna a benne található 
társadalom, és ezt szolgálná kicsi pontként a gazdaság. Tehát a gazdaságnak egész más szerepet 
adna az a fajta gondolkodás, amiről én beszélni szeretnék, mint ami most van. Ehhez erkölcsi 
értékek és etikai értékek szükségesek. 

 

A föld sebeiből indultunk ki, a föld sebeit szeretnénk meggyógyítani, néhány sebet na-
gyon gyorsan bemutatok. Azt nem kell mondani, Fülöp Sándor is beszélt róla, hogy a biodi-
verzitás pusztulása az ökoszisztémák a pusztulását jelenti. Tíz év alatt gyakorlatilag a pillangó 
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fajoknak az 50 százaléka eltűnt. Most csak a pillangókat mondom, de mondhatnék sok más fajt 
is. Napi gyorsasággal pusztulnak ki fajok a Földön. Csak utalás szintjén említem most, hogy a 
génmódosított szervezetek micsoda veszélyt jelentenek a természetes együttélésekre, a popu-
lációkra. A trópusi őserdőkről pedig annyit, hogy naponta egy futballpálya területnyi őserdő 
pusztul el, holott a föld 7%-át elfoglalva ők tartják el a fajok 50%-át. Megesszük a saját fenn-
tartó anyánkat vagyis a Földünket! 

Ha annyit szemetelne az egész világ, amennyit a fejlett országok, tehát Amerika és Európa 
együtt, akkor öt darab Földre lenne szükség ahhoz, hogy elnyelje a keletkezett hulladékot. A 
fenntarthatóság szempontjából nézve a Földön egy ember átlagos ökológiai lábnyoma 1,8 glo-
bális hektár. Gyakorlatilag, ha annyit fogyasztanánk fejenként, mint amennyit el tud tartani ez 
a terület, akkor lenne fenntartható a Föld. De a Föld 40%-kal túlfogyaszt. Amikor elkezdtem 
előadásokat tartani egy évvel ezelőtt, akkor 30%-ot mondtam. Ez most már felment 40%-ra. 
Tehát ahelyett, hogy csökkentenénk a fogyasztásunkat, az ökológiai lábnyomunkat növel-
jük, holott már mióta tudjuk, hogy micsoda problémáink vannak!

Energiaforrásokról már volt szó. Sok forrás említi, hogy egyes meg nem újuló energiaforrás 
készletek szűkösek kezdenek lenni, a gazdaságosan kitermelhető készletek nagysága csökken.

A globális klímaváltozás etikai vonatkozását szeretném megemlíteni. Ha szeretnénk le-
küzdeni a globális klímaváltozást, akkor elsősorban a gondolkodásmódunkat kell meg-
változtatnunk, és közösségi módon kell gondolkodnunk. A levegő széndioxid tartalmát nem 
tudom csökkenteni individuális módon. Én csökkentek tíz ppm-et magamnak, akkor nekem jó 
lesz majd a levegőm, de az nem érdekel, hogy a szomszédommal mi lesz. Sajnos a széndioxid 
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nem áll meg az én körömben, hanem közösségi módon megy ide-oda, és oszlik el a levegőben. 
Ezt csak közös gondolkodással tudjuk megoldani, tehát egész más etikáról kell szó legyen, mint 
eddig volt. 

Hemingway ma már nem tudná megírni a Kilimandzsáró hava című regényét, mert a 
Kilimandzsáró tetejéről elfogyott a hó. Ez is példaértékű, összefoglalja az eddigieket. 

II. János Pál pápa már 1990-ben, a Béke Világnapjára kiadott üzenetében elmondta, hogy 
az ökológiai válság erkölcsi probléma. Tehát ott vagyunk a gyökereknél. Nem csak környezeti 
probléma, hanem erkölcsi probléma az, amiről szó van a Föld gondjai között. A társadalomban 
is égbekiáltó igazságtalanságok vannak. 

Az AGAPE dokumentum� sorra megemlíti ezeket, főleg a gazdag és szegény országok 
vonatkozásában. A szegény országokat kizsákmányolják a munkaerő és az erőforrások szem-
pontjából, szemétlerakó helyei az északi országoknak. Egy érdekes adat: a Föld társadalmának 
felső 20%-a birtokolja a Föld javainak 84%-át, az alsó 60% viszont, tehát több mint az emberi-
ség fele, az erőforrások csupán 6%-át mondhatja magáénak. Egyszerűen iszonyatosan szörnyű 
adat, megint az égbekiáltó igazságtalanságról szól. Itt újra beszélhetünk az emberi méltóságnak 
a nem fi gyelembe vételéről, földbetaposásáról. 

A társadalom szempontjából nagyon érdekes a demográfi a vizsgálata is. Ezekből az ada-
tokból az derül ki, hogy a világ melyik régiójában hány gyerek születik. Azt olvashatjuk ki, 
hogy teljesen megváltozik a Föld képe. Ahhoz, hogy fenntartható legyen egy ország, egy világ, 
egy közösség, ahhoz egy férfi  meg egy nő, tehát egy házaspár két gyereket kell vállaljon. Tehát 
a két gyerek tartja fent a két embert, ez ugye világos. Ez 2,1 a gyermekhalandóság miatt, ahogy 
pedig az alábbi táblázatban látjuk, a világban 2,7. 

Demográfia – gyerekszám/család   átlagéletkor
Világ:                      2,7

Afrika:                      5,4                47 (Szaharai Afrika)
D-K Ázsia: 2,9
Amerika: 2,4 78
Európa:      1,6 69

Spanyolország:  1,1
Magyarország:   1,3 68/ 71
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Minden közgazdász attól fél, hogy túlnépesedik a föld, de nézzünk meg a régiók különbö-
ző képét! Fontos, hogy a fejlődő világban, Afrikában és Délkelet-Ázsiában sok gyerek születik, 
Amerika fenntarthatónak mondható a 2,4-gyel, Európa viszont kihal, az 1,6 ugyanis abszolút a 
kihalás felé mutat. Magyarország ugye 1,3-mal szintén rettenetesen alacsony. Már lassan nem 
10, hanem csak 9 millióan vagyunk. Az átlagéletkorok megint csak azt mutatják, hogy a fejlett 
világ sokkal magasabb életkort ér meg, mint a fejlődő. A szaharai Afrika a legalacsonyabb a 
maga 47 évével. 

Tehát ahhoz, hogy felelősen tudjunk gondolkodni Földünkről és a Föld népességéről, ah-
hoz megint egy egész más gondolkodásmód kell.

A társadalomban is az fi gyelhető meg, hogy az erkölcsi válság a legnagyobb, és valójában 
a pénzügyi válság hátterében ez áll. Gyakorlatilag visszavezethető az emberi gondolkodásmód-
ra a válság; a lufi , a spekulatív pénz tízszer akkora, mint a világ GDP-je. Óriási összeg ez az 
569 ezermilliárd (596.000 milliárd) dollár. Tízszer akkora, mint a mögötte lévő reálérték. Ez 
pukkadt most ki. Ez az ember felelőtlenségét, spekulatív kedvét, mohóságát és hazardírozását 
mutatja. Nincs mögötte semmi reália, semmi érték, semmi valós mozgás.

A fogyasztói társadalom megoldási variációja a gazdasági növekedés gyorsítása a fogyasztás 
növelésével. Folytatni az olaj alapú gazdaságot, mint például a mostani nagy olajvállalatok a Shell, a 
MOL, vagy BP. Ők továbbra is az olajalapra építenek. A BP „Beyond Petrol” című egyik hirdetése 
arról szól, hogy ő már a megújuló energiaforrásokba mennyit fektet. De ha megnézzük, a beruházá-
sok 97%-a még mindig az olajba megy. Tehát ez egy jó szlogen, csak nincsen mögötte valójában túl 
sok. Nagyon szép az, hogy Anglia megújuló energiaforrásokra szeretne átállni, és ez egy megoldás 
lenne az egész világ számára, de az üzlet rövidtávon az olajban van, ami növeli a széndioxid kibo-
csátást, így az üvegházhatást, s végső soron a Föld átlaghőmérsékletét.

Mi tévők legyünk? 
Van, aki letargiába esik. Megmondom őszintén, nekem is volt egy korszakom, amikor a 

sok szörnyűséget magamra zúdítva kaptam, és hagytam, hogy elöntsenek. Azt mondtam, en-
gem nem érdekel, menjünk akárhova, menjünk egy lakatlan szigetre, és ássunk kutat! Nincs 
mit tenni! 

Egy másik lehetséges reakció, hogy együtt iszunk, élvezzük az életet, úgysem lehet tudni 
mi lesz holnap, holnapután, legalább most legyen jó. 

Személyes megoldásom a hitem. Nekem nagyon sokat segített, hogy keresztény hívő va-
gyok, valamint a domonkos nővérségem. A Szentírásban vannak ilyen idézetek, hogy „egy 
csipet só megízesíti a levest”, „egy kevés kovász megkeleszti a tésztát.” 

Tehát ha én nem hagyom magamat a letargiától meg a nemtörődömségtől legyőzetni, ak-
kor elkezdhetném gyógyítani a Föld sebeit. Lehet, hogy én egyedül már számítok. 
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A káoszelméletet nagyon szeretem. A pillangó és a vihar analógiája ez. Lehet, hogy én 
leszek az a pillangó, akitől majd a vihar kitör, és akkor lehet, hogy nem a mostani gazdaság fog 
majd dominálni, hanem valami más típusú gazdasági rend. Ezzel kezdtem magamat bátorítani. 

Ekkor jött a századik majom története, amit szintén nagyon szeretek. Japán kutatók azt fi -
gyelték meg a Japán szigeteken, hogy ha egy majom megtanult egy új dolgot, akkor azt átadta a 
következő majomnak, egyesével terjedt az új információ, lineárisan. De mire a századik majom 
megtanulta az új dolgot, és az átadta volna a százegyediknek, akkor már nem csak egy majom 
tanulta meg, hanem az új információ robbanásszerűen elterjedt a környező szigetekre, tehát a 
terjedési sebesség sokkal gyorsabb lett. 

Kell tehát egy kritikus mennyiség, amikor az egész új információ új minőséget kap, és 
így elterjedtté válik. Nekem a századik majom történte nagyon kedves. Mindig azt nézegetem, 
hogy vajon van-e már egy másik majom, aki hasonlóan gondolkodik, vagy akikkel hasonlóan 
gondolkodunk. Azt kell mondjam, hogy van. 

A Corvinus Egyetemen volt egy konferencia környezeti témában. Ott egy ébenfekete, 
nagyon-nagyon szép menedzser hölgy Trinidad és Tobago-ból adott elő a megújuló energiafor-
rásokról. A végén azt mondta, hogy egyet szeretne üzenni, mert egy a lényeg: térjünk át az 
önzés gazdaságából az önzetlenség gazdaságába!

Akkor én azt mondtam: igen, ő is egy „majom”, tehát most már ketten vagyunk. A lényeg 
az, hogy az ember cselekedjen, mert nem tudhatja, hogy hol van a másik, aki ugyanúgy teszi a 
dolgát, mint ő. Így összejöhet a kritikus tömeg.

Ha gazdasági szempontból elemzem a dolgokat, akkor a gazdaság hátterében a haszonel-
vűség áll, az úgynevezett utilitarizmus. A XVIII. század óta dominálja gyakorlatilag nemcsak 
a gazdaságot, hanem a fi lozófi át és az egész emberiség gondolkodásmódját is. A fi lozófi a már 
túllépett ezen, a gazdaságnak ez a háttere.

Ennek ellenében szeretnék bemutatni egy másik gondolkodási rendszert, ami még ősibb, 
mint a haszonelv gondolkodásmódja. Ez Arisztotelészre vezethető vissza, aki Kr.e. 4. század-
ban élt, és utána Aquinói Szent Tamás vitte tovább Arisztotelész gondolatait, és teljesítette ki 
azokat. Ezt a két gondolkodási rendszert szeretném bemutatni, és összehasonlítani.

Az utilitarizmusban azt mondhatjuk, hogy az ember a gazdaságé. A gazdasági törvények 
uralják a világ gazdaságát: a piaci ármechanizmus és a profi t maximálás törvénye. Az ember 
ennek van alárendelve, ennek eszköze.

A másik gondolkodásmód viszont azt mondja, hogy ez nem így van. A gazdaság van az 
emberért, és az ember van a középpontban. Ennek is több teoretikusa van. Ismerős-e valakinek 
Ernst F. Schumacher? Ő az emberközpontú gazdaságról ír a Kicsi szép című könyvében. Vagy 
Muzslay István, aki egy jezsuita közgazdász volt a Leuveni Katolikus Egyetemen. A köny-
vének címe Gazdaság és erkölcs. Ő is arról ír, hogy az ember a gazdaság központja. Nem a 
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gazdaság ármechanizmusa határozza meg a gazdaságot, hanem az ember akarata, gondolkodá-
sa és cselekvése. Az emberen múlik, nem a törvényszerűségeken. A Szentírásban ugyanezt ta-
láljuk. Azt mondja Jézus: „Senki sem szolgálhat két úrnak. … Nem szolgálhattok Istennek és a 
mammonnak.” (Mt 6,24) Ha a pénzt az Isten helyére teszem, és célként fetisizálom, hogy pénzt 
akarok keresni, azt maximalizálni, hogy csak pénzem legyen, más nem érdekel. Ha a pénzt iste-
nítem, a pénz nekem a cél, Isten helyére tettem, akkor választanom kell a pénz és az élet között.

Viszont van egy másik logikám is, mely szerint nem kell választanom, mert megfér egy-
más mellett a pénz és az élet. A pénznek eszköz szerepe van itt, a pénzzel én jót tudok tenni. 
Batthyány Strattmann László sok jót tett a pénzzel. Vakokat, szegényeket gyógyított, egész gaz-
dagságát erre szánta. Ha a pénz eszköz, akkor megfér a kettő (a pénz és az élet) egymás mellett, 
a pénz szolgálja az életet, más értékeket.

Még egy összehasonlítást tennék. Martin Buber perszonalista keresztény fi lozófusnak 
van egy könyve. A címe Én és Te. Ebben kétféle gondolkodásmódot, emberi kapcsolatot mutat 
be. Az egyik az ÉN – AZ kapcsolat. Itt a másik ember számomra eszköz, eszköz arra, hogy ne-
kem jó legyen. Önző céljaimra használom a másikat. Például azért puszilom meg a mamámat, 
hogy zsebpénzt adjon nekem. Az ÉN – TE kapcsolat nem ilyen. Itt két egyenrangú ember az, 
aki egymással kapcsolatban áll. Ők egymás méltóságát tisztelik, egymással tisztelettel bánnak 
és egyenrangúak.

A haszonelv szerint a „jó” szubjektív. Az a jó, ami hasznot hoz nekem. Az a jó, ami kelle-
mes nekem és élvezetet okoz. Ez a hedonista elv. 

Én az vagyok, amit birtoklok. Nekem nem a létem számít, hanem a birtoklásom. Attól 
leszek több, ha három autóm van és öt házam. A másik embert is birtokolni akarom. A boldog-
ság itt a hedonizmus, az élvezetek halmozása, és a haszon maximalizálása. Az erény helyett a 
birtoklás, a hatalom és a mértéktelenség. Erich Fromm pszichológus szubjektivista önérdeknek 
nevezte ezt, ami nem más, mint az önzés. Ez az önző módón önérdekkövetés, az önzés maga. 

Az erényetika szerint a „jó” objektív. A keresztény gondolkodásban a „jó” Istenhez kap-
csolódik. A Felé vezető út jó. A létezés és az ember is jó, mert Isten teremtette. A „jó” Isten felé 
törekszik, ebben a gondolkodásban, Ő a legfőbb „Jó.” A jónak van hierarchiája. Arisztotelész 
és Aquinói Szent Tamás a kiteljesedés és tökéletesség kérdésével is foglalkoztak. Az én ebben 
a gondolkodásban nem statikus, nem a birtoklásról szól. Az én itt arra törekszik, hogy egyre 
tökéletesebb és egyre jobb ember legyen, hogy egyre közelebb kerüljön Istenhez. A kiteljesedés 
fokozatait a Maslow-i piramis tartalmazza. 

A boldogságot Ariszotelész „eudaimónia”-nak hívja. Itt nem az élvezet, a haszon maxima-
lizálása a célom, itt a jó tevése által érem el a tökéletességet. Minél jobb vagyok, annál tökélete-
sebb vagyok. Ez engem boldoggá tesz, tehát a jóság boldoggá tesz. Ebben az erények segítenek 
engem: az igazságosság, az okosság, a bátorság és a mértékletesség és még sok más erény. Az 
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erények segítenek engem a tökéletesség elérésében. A közjóért való munkálkodás is boldoggá 
tesz, vagyis az, hogy másokért tehetek, nekem boldogságot jelent. 

A boldogságot a lelki életem is adja, ez a felfogás nem csak materiális. Az erény a jóra 
való cselekvési készséget jelenti. Az erények segítenek engem a jóra. Erich Fromm ezt objek-
tivista önérdeknek nevezi. Az ember saját szükségletében a másik ember jóléte, annak akarása 
is benne van. Nekem szükségletem az, hogy neked is jó legyen. Engem boldoggá tesz az, hogy 
te is boldog vagy, én örülök annak, ha jót tehetek neked. Nem életidegen, nem lemondás, nem 
erőlködés az altruizmus, az önzetlenség. Nekem ez jó. Ezt mondja ez a gondolkodási rendszer: 
jót tenni jó.

Azt a kérdést teszem fel, hogy kidobjam-e a hasznot és az élvezetet? Mondjam-e azt, hogy 
én nem törekszem haszonra, és az élvezet rossz? 

Ehhez Aquinói Szent Tamás Summa Theologica-ját hívom segítségül. Szerinte háromféle 
jó van:

erkölcsi jó (elsődleges)
gyönyörködtető jó (kellemes, élvezetes) (másodlagos)
hasznos jó (harmadlagos)

A hasznos jó nem más, mint egy eszköz arra, hogy elérjem a többi jót. A keserű orvosság 
a hasznos jó, eszköz arra, hogy elérjem az egészséget, az élet értékét. A másik kettő önérték.

Az erkölcsi jó elérése cél, nem eszköz. Az a célom, hogy én igazságos, mértékletes és 
nagylelkű legyek. 

A gyönyörködtető jó nem más, mint az élvezetek. Nyugodtan és élvezettel ehetek egy 
gyümölcstálat, vagy tortát. Ezt élvezhetem is, ha megvan bennem a „jó”-k helyes rendje, vagyis 
az erkölcs elsősége. Ugyanis ez nem hagyja megjelenni a torkosságot, mert a mértékletesség 
erénye felülkerekedik rajta.

Arisztotelész szerint a hasznos jó nem más, mint az anyagi vagy külső javak. 
A hasznos jó valami eszköz a többi „jók”-nak a szolgálatára. Az anyagi javak nem mások, 

mint eszközök a mi erényességünk és boldogságunk szolgálatára. Az autó például nem cél, ha-
nem eszköz arra, hogy gyorsan eljussak oda, ahol valami jót kell tennem. Nem cél, hogy azért 
gyűjtsem a pénzt, hogy legyen még három másik autóm. 

A haszonelvben viszont a haszon és az élvezet a cél és az erény az eszköz. 
Azt írta egy pszichológiai szaklap, hogy az altruizmus segíti az immunrendszer javítá-

sát3. Ez tipikusan az értéknek az eszközszemlélete. Én azért vagyok altruista, azért adakozom 
másoknak, hogy jó legyen az immunrendszerem. Az arisztotelészi-szenttamási erényetikában 

3 lásd még Bagdy Emőke előadását.
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önmagáért kell altruista legyek, mert adakozni, önzetlennek lenni önmagában jó. Hogy ez az-
zal jár, hogy javul az immunrendszerem, az mellesleg nagyon jó. De ne azért legyek altruista, 
ne azért legyek önzetlen, hogy javuljon az immunrendszerem, hanem önmagáért legyek az. 
Fontos, hogy hogyan értelmezi az ember a célt és az eszközt.

Az erényetikában az egyéni szinten a legfőbb jó az erkölcs, ezt követi a kellemes, az él-
vezet. Az utolsó a hasznosság szintje, ez az, ahol az anyagi és materiális javak vannak, mint 
eszközök. A közösség illetve közjó szintjén két szempont jelenik meg, az úgynevezett végtelen 
értékek, mint szeretet, élet, család, igazságosság, bizalom, emberi kapcsolatok, de idetartozik a 
természet önértéke, a csend, a jó levegő, klíma, és minden, ami az emberi méltósághoz és élet-
hez hozzá tartozik. Ezek az értékek (végtelen értékek) nem tartoznak a piac hatáskörébe, nem 
szabadna ide tarozniuk. A piac hatáskörébe a hasznos javak tartoznak: az autó, az alma és az 
ing. Erről egy indiai Nobel-díjas közgazdász, Amartya Sen ír A fejlődés, mint szabadság című 
könyvében. A piac működését behatárolják az értékek, melyek nagyobbak a hasznos javaknál: 
a szolidaritás, igazságosság, méltányosság. A piac hatásköre a magánjavakra terjed ki, mint az 
alma és az ing. Mondja Amartya Sen.

A profi tot az erényetikára épített gazdasági modell a hasznos javak közé sorolja, tehát eszköz. 
Itt paradigmaváltás történt a másik gondolkodáshoz képest. A haszonelvben a profi t cél. Itt eszközzé 
válik, hasznos dologgá, ami elősegíti más dolgok létrejöttét. Például a környezettudatos vállalatok 
esetében nem a profi ttermelés az elsődleges cél elvileg, hanem az, hogy környezettudatosan termel-
jenek. A céljuk az, hogy például minél hatékonyabb hulladékfeldolgozási technológiát találjanak ki, 
az életciklus elemzést felhasználva folytassák a gyártási folyamatot, környezetbarátabbak legyenek. 

Hol van a haszon és az élvezet helye?Hol van a haszon és az élvezet helye?

Erény

Haszon, élvezet
Erény,

öröm
élvezet

Hasznosság

Utilitarista jó Erényetikai jó

OBJEKTIVISTA ÖNÉRDEKSZUBJEKTIVISTA ÖNÉRDEK

CÉL

ESZKÖZ
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Ennek van alárendelve a profi ttermelésük. Ők is termelnek profi tot, de nem önmagáért, önértékként 
termelik. Hanem hasznos eszközként tekintek rá, a cél az érték létrehozása, a környezetvédelem a 
cél ebben a példában. Ez lenne a környezetbarát menedzsment elve.

Vannak etikus vállalatok. Anita Roddick cége, a Body Shop is ilyen volt, akik kozmetiku-
mokat gyártottak. Az ő gazdálkodásnak célja a közjó volt, vagyis az emberek java, kiteljesedése 
egyénileg és közösségi szinten. A közjóért gazdálkodott, és nem a profi tért. Profi tot persze ter-
melt, mert másképp nem lehet gazdálkodni. De a profi t alá volt rendelve nála is a közjó céljának, 
eszköz volt annak elérésében. Vannak keresztény és más etikus vállalatok is, tehát létre lehet 
hozni olyan gazdálkodási formát, ahol a gyakorlatban is megvalósul ez a szemlélet. 

Ha így gondolkoznánk a világban, akkor nem esne a piacgazdaság hatóköre alá a környe-
zet-ügy minden szempontja, vagy a kultúra. A piacgazdálkodás a hasznos javakra korlátozód-
na.  A hasznos javak a piacgazdasági logika alapján működnének. A profi t és a pénz fontos, 
azonban cél helyett eszköz lenne. A pénz haszon helyett hasznos lenne.

Az AGAPE tagjai két szakterületet használtak, amikor megírták a könyvet: a közgazda-
ságtant és az etikát ill. teológiát. Az én előadásom is két területet ütköztetett: a gazdaságot és 
az etikát ill. teológiát. Ez egy érdekes kombináció, de úgy tűnik, hogy van jövője. Úgy tűnik, a 
teológia meg tudja termékenyíteni a közgazdaságtant. 

A Ho Theosz agape esztin- Szeretet az Isten, ez az egész Szentírás ikonja. Azt mondják 
a biblikus teológusok, ha egy szóval akarom kifejezni, hogy miről szólnak a Szentírás kötetei, 
akkor ez az, amit Isten üzen nekünk, hogy Ő a szeretet. Ha én ilyen szeretet alapján akarok gaz-
dálkodni, ahogy a dokumentum elmondja, akkor az egy nagyon jó dolog. 

Hasznosság Hasznos javak
PROFIT, PÉNZ!

Piacgazdaság

Erkölcsi jó

Gyönyörködtető jó
Végtelen értékek

(élet, család, 
igazságosság…)

Erkölcs
Környezet
Társadalom
Kultúra

Egyéni jó Közjó Jó világrend

A dolgok ész-szerű rendje

SZOLGÁLÓ GAZDASÁG

A dolgok ész-szerű rendje

SZOLGÁLÓ GAZDASÁG

GONDOLKODÁSMÓD PIAC, GAZDASÁG

PROFIT, PÉNZ:
CÉL HELYETT ESZKÖZ, HASZON HELYETT HASZNOS JÓ
PROFIT, PÉNZ:
CÉL HELYETT ESZKÖZ, HASZON HELYETT HASZNOS JÓ
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Ha az ember át tud térni az erényetikai gondolkodásra, akkor gyakorlatilag megtette azt, 
amit az előadás címe mond: gyógyítsuk a Föld sebeit! Ha így tudok gondolkodni, akkor tudom 
gyógyítani a Föld sebeit. 

Ez alapján csak jó híreket szeretnék sorolni: itt vannak ezek a jó dolgok, amelyek teljesen 
előre visznek, az értékalapú gondolkodás. Itt vannak a környezeti pozitívumok, amelyek meg-
születnek ilyen erényetikai gondolkodásmód alapján. Például a Patagonia egy olyan vállalat, 
amely nem vallásos, de nagyon környezettudatos. A profi tjának egy százalékát egy alapban 
elkülönítve helyezi el a Föld részére. Ebből környezeti problémákat próbál megoldani. Ez egy 
altruista gondolkodás. 

Erényetikai gondolkodásmód – környezetErényetikai gondolkodásmód – környezet
Nemzetközi, állami szint:

- EU vállalásai (20 – 20)
- EU környzetpolitikája (pl. ISO 14001)
- G8 vállalásai (50 – 50)
- Al Gore Nobel – díj, 
- IPCC Nobel – díj
- Trinidad és Tobago (olajról megújulókra 15 év múlva)
- Vatikán – CO2 semleges: fákat ültet a Tiszánál

Vállalati szint:
- környezetbarát menedzsment
- Patagonia, (1% for the Earth)

Egyének szintje:
- Szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon 60%
- mozgalmak: Klímabarát Települések Szövetsége

Kistérségek
www.teremtésvédelem.hu

Erényetikai gondolkodásmód – gazdaságErényetikai gondolkodásmód – gazdaság

•Alternatív kapitalisták
• Másért vállalkozók
• Társadalmi vállalkozók
• Keresztény vállalkozók

• Közösségi Gazdaság
• Mondragon

• Johnson & Johnson
• Bangladeshi mikro-hitelek (Yunus)
• Svájci mikro-hitelezés
•Indiai keresztény gazdaság
• AGAPE esetek
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A társadalom szintjén a Nagyító Alapítvány is ide sorolható. Több civil mozgalom és kez-
deményezés van, amely önkéntes és altruista módón gondolkodik. Ez nagyon ígéretes.

A szolgáló gazdaság logikájával kis és középvállalatok gazdálkodnak általában. A kicsik-
nek könnyebb megváltozni. 

Amikor a pozitívumokat felsoroltam, megkérdeztem, hogy akkor hányan vagyunk? 
Nem lehet tudni. Nem lehet tudni, hogy mikor jön össze a kritikus tömeg. Nem tud-

juk, de tenni kell. Ez a mi felelősségünk, hogy tegyünk. Valamikor lehet, hogy össze fog 
jönni a kritikus tömeg. 

Amikor építünk, és altruistán gondolkodunk, akkor Isten országát fogjuk építeni, ami 
közöttünk van. Abban a percben, amikor mi így tudunk gondolkodni és cselekedni, akkor kö-
zöttünk van. Ne aggódjatok a holnapért, a holnap gondoskodik magáról!

Még egy kép és idézet
„Ö a láthatatlan Isten képmása,
és minden teremtmény elsőszülöttje,
mert benne teremtetett minden
    az égben és a földön,
a láthatók és a láthatatlanok,
a trónusok és uralmak,
a fejedelemségek és a hatalmasságok.
Minden őáltala és őérette teremtetett.
Ő előbb van mindennél, 
És minden benne áll fenn.”
                       (Kol 1, 15-17)

Erényetikai gondolkodásmód – társadalomErényetikai gondolkodásmód – társadalom

••Társadalmi tőke

•Civil mozgalmak:
•NGO-k
•Szeretetszolgálatok
•Önkéntesek
•Böjte Csaba
•Plébániai közösségek
•Justice and Peace
•Vöröskereszt
•Máltai Szeretetszolgálat
•Magyar Sidney
•Nagyító Alapítvány
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Ha az ember úgy érzi, hogy egyedül van, akkor sem hiábavaló az, amit tesz. A kolosszei 
himnusz, amit nagyon szeretek, ezt mondja: „Minden őáltala és őérte teremtetett. Ő előbb van 
mindennél, és minden benne áll fenn.”(Kol 116b-17.)

Tehát Jézus az, akiben teremtetett a világ, Őérte van a világ, és Ő munkálkodik benne. 
Azt üzeni: nem vagyunk egyedül!

Köszönöm!  





SZERVEZETEK 
BEMUTATKOZÁSAI
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DEBRECENI EGYETEM MENTÁLHIGIÉNÉS PROGRAM

Cím: 4032 Debrecen, Piac u. 58. fszt. 8.
E-mail: mentalhp@delfi n.unideb.hu
Honlap: www.lelkiero.unideb.hu
Tel./fax: 52/429-610

Széles körű egyetemi támogatással az egyetem vezetősége 2001. október 7-én döntött az országban 
egyedülálló Mentálhigiénés Program beindításáról. Az elmúlt 5 év bizonyította a program létjogosultságát, 
mivel az egyetemi és főiskolai hallgatók egyre többen veszik igénybe a mentálhigiénés szolgáltatásokat. 
A szélesebb körű ismertség elérésében és a program szakmai tevékenységében nagy segítséget nyújtott 
a tanácsadó testület. A program egyre ismertebbé és elfogadottabbá válik a diákok körében, a hallgatók 
nemcsak igénybe veszik, hanem kortárssegítőként is bekapcsolódnak a tevékenységekbe. Ez a folyamat is 
elősegíti, hogy a jövő értelmisége a mentálhigiénés szemléletet elsajátítsa, saját életében, munkájában és 
mások segítésében is hasznosítsa.

Szolgáltatásaink: 

• Egyéni konzultáció
• Önismereti csoportok, 
• Készségfejlesztő tréningek, 
• Mentálhigiénés szakkönyvtár
• Mentálhigiénés fi lmklub szervezése
• Re-mail – Internetes konzultációs szolgáltatás

 
„ARIADNÉ FONALA” Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat
Képzett szakemberek várják azokat az érdeklődőket, akiknek életvezetési problémái, szülőkkel való 
kapcsolati gondjai, tanulási, párkapcsolati, önértékelési problémái, szexuális élettel kapcsolatos gondjai, 
szenvedélybetegséggel kapcsolatos kérdései kapcsolatteremtési, beilleszkedési nehézségei vannak, vagy 
magányosnak érzik magukat, nincs semmihez se kedvük, vagy azt, aki egy jót szeretne beszélgetni

VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT HÉTKÖZNAP 8–16 ÓRA KÖZÖTT!
A szolgálat ingyenes és az anonimitás is biztosított!

2002 óta lehetőség van az egyetemen, főiskolán tanuló speciális szükségletű hallgatók támogatására, akik 
látásukban, mozgásukban, hallásukban vagy kommunikációjukban (diszlexia, diszgráfi a) korlátozottak, il-
letve autisták. Különböző szolgáltatásokat, technikai eszközök kölcsönzési lehetőségét nyújtjuk számukra:

Az egyetemi pont szolgáltató központban a Támpont irodában a következő szolgáltatások vehetők igénybe:
• Speciális szükségletű hallgatók támogatása, segítése
• Mozgó–társ szolgálat elérhetősége, programjai
• Mentálhigiénés, pszichológiai, szociális és egészségügyi szolgáltatásokról információadás
• A program aktuális képzéseiről, tanfolyamairól, tréningjeiről tájékoztatás

• Speciális szükségletű hallgatók számára támogató 
 szolgáltatások 

• Mozgó–társ buli segély szolgálat a Lovardában
• Kortárssegítő képzések tartása
• Mentálhigiénés egyetemi napok szervezése
• Mentálhigiénés nyári kollégium
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DIÁKHÁLÓZAT – ŠTUDENTSKÁ SIEŤ

Cím: Klariská 7, 811 03 Bratislava, Szlovákia
e-mail: diakhalozat@diakhalozat.sk
web: www.diakhalozat.sk
Elnök: Tóth Tímea 

A Diákhálózat – DH – a Szlovákiában és Csehországban tanuló egyetemisták országos szervezete, jelen-
leg 6 egyetemista városban van tagszervezete: Prága, Brünn, Pozsony, Nyitra, Nagyszombat és Kassa.. 
A jövő évben immáron 20. születésnapját ünneplő szervezet képviseli a felvidéki magyar hallgatókat és 
azok érdekeit. A szervezet céljai: érdekvédelem és képviselet – szakmai, oktatási és kulturális téren, a 
magyar nemzeti hagyományok és kultúra ápolása, a fi atal magyar értelmiség bekapcsolása a nemzeti és 
nemzetközi tudományos és szakmai életbe. 

A tagszervezetektől eltérően a DH nem helyi rendezvényekkel foglalkozik, hanem mint ernyőszervezet, 
országos szinten tevékenykedik. 

Három nagy terület kiszolgálása a cél: érdekvédelem, oktatás, kultúra. Az érdekvédelem alatt az okta-
tásban, fi atalokat érintő problémákban való állásfoglalást és érdekérvényesítést kell érteni. Ezen feladat 
hatékonyabb ellátása érdekében a DH tagja különböző érdekegyeztető fórumoknak: Szlovák Ifjúsági 
Tanács (Rada Mládeže Slovenska), Magyar Ifjúsági Konferencia, Összhang, Ifjúsági Civil Fórum és a 
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. 

Szakmai programjai közül a legjelentősebb a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia, a szakmai 
gyakorlatok, részképzések és ösztöndijak közvetitése valamint a középiskolások felé irányuló progra-
mok, a Felsőoktatási Tájékoztató Körút és Hova tovább? kiadvány, illetve a DiNaMit – Diákok, na mit 
csináljunk?.

 
A 2005-ben elindított lapkiadói tevékenységével, az Alma Mater kiadásával, betöltötte a szlovákiai 

magyar sajtótermékek piacán tátongó űrt, azaz a szakmai jellegű magyar nyelvű egyetemista lap hiányát.

Az összes említett szakmai program közös célja, hogy elősegítse a szlovák, illetve cseh nyelven tanuló 
diákok számára a magyar szakterminológia elsajátítását, hogy felkészültté tegye a fi atalokat a pályájuk 
megkezdésére. Kulturális területen a nagy hagyományra visszatekintő (az 1980-as évek végétől megren-
dezésre kerülő) Gombaszögi Nyári Tábor egyedülálló hangulatú és arculatú a nyári programok tömeg-
ében. 

A DH-t a kezdetektől fi atal önkéntesek működtetik, vezetőségét egyetemisták alkotják. A Diákhálózat 
politikailag független szervezet, tevékenységeit különböző alapítványi és állami támogatásokból valamint 
szponzorok adományaiból biztosítja be. 
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DINAMIT 
– DIÁKOK, NA MIT CSINÁLJUNK?

A Diákhálózat, a szlovákiai és csehországi magyar egyetemisták országos szervezete, közép-
iskolás diákönkormányzatokat (DÖK) segítő programja több éve nyújt lehetőséget a fejlődni és 
tenni akaró fi atal középiskolásoknak, aktív fi ataloknak. 

A DiNaMit program a Nagyító Alapítvány együttműködésében 2005-ben indult, mely egy 4 
hétvégés nem-formális képzéssorozatot takar. Az ország különböző részeiről érkező DÖK akti-
visták profi  trénerek vezetésével képződnek. 

Célunk, hogy segítsük a középiskolákban működő DÖK-ök hatékony működését, hogy hozzá-
járuljunk a szlovákiai magyar középiskolákban folyó oktatás színvonalának emeléséhez.

A 4 hétvége tematikája főként a DÖK-ös aktivitások, lehetőségek és képességek felerősíté-
se különböző témakörök érintésével, mint az önismeret, kommunikáció, programszervezés és 
csoportvezetés. A felvidéki magyar fi atalok kölcsönös kapcsolatteremtésével lehetőséget sze-
retnénk biztosítani a további közös programok, tervek kibontakozásában, önszerveződésük 
megerősítésében. 

A képzés lényege ugyanakkor a nem-formális módszerek megismerése, a személyes megélés 
általi tanulás elsajátítása, a kapcsolatteremtés és ötletgyűjtés. 

„Hazaviszem az összes játékot, a kacagást, a dumapartikat és mások mosolyát. Nagyon 
jól,  szabadnak érzem itt magam.”
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DÓNÁT ALAPÍTVÁNY

 KOLOZSVÁR
 

Levélcím: Cluj-Napoca, str. J.J.Rousseau nr. 12, ap. 8., Romania
E-mail: donathalapitvany@yahoo.com, zsigmondilka@yahoo.com, irsaim@yahoo.com 
Honlap: www.donathalapitvany.teach-nology.com
Kapcsolattartó: Zsigmond Ilka  (0040/745-561-212), 
             Irsai Mónika  (0040/745-807-644) 

Banki adatok: 
Megnevezés (Denumire entitate nonprofi t): Fundatia Donath, Cluj-Napoca. Adószám (Cod fi scal): 12970087
Bankszámla szám (Cont bancar) (IBAN): RO 35 BTR 01301205989557XXX (Banca Transilvania)

Misszió: 
Alapítványunk a kolozsvári Dónát (Grigorescu) negyed szórványmagyarságának kulturális életét hivatott támo-
gatni, kiemelten a negyed egyetlen iskolájában működő magyar tagozat közösségén keresztül. A 2000. március 
15-én létrehozott alapítvány célja az Onisifor Ghibu Elméleti Líceumban tanuló diákok egyéni és közösségi 
tevékenységeinek támogatása. Ezért szükséges az érdekükben cselekvők együttműködésének szolgálata, az 
oktató-nevelő munka feltételeinek biztosítása a képességfejlesztés, ismeretterjesztés és kulturális tevékenység 
terén. Szükségesnek tartjuk a tanulók kulturáltságának, ízlésének, közösségi szellemének fejlesztését. Iskolánk 
természettudományi beállítottságára való tekintettel különös fi gyelmet szentelünk diákjaink környezetszemléle-
tének sokoldalú kiépítésére (úgy természetvédelmi, mint honismereti tekintetben).

Célcsoport: 
Az Onisifor Ghibu Elméleti Líceum diákjai, közvetetten családjuk, tanári munkaközössége

Tevékenységi kör: 
• Az iskola tanulóinak sokoldalú támogatása.
• Hátrányos helyzetű tehetséges tanulók tá-

mogatása (pl. karácsonyi ajándékcsomag) 
• Jó tanulmányi és közösségi munka elis-

merése (pl. év végi könyvjutalmak)
• Az iskola szakmai felszereltségének javí-

tása (pl. magyar nyelvű kiskönyvtár létre-
hozása)

• Tanulmányutak, tematikus kirándulások 
szervezése, lebonyolítása és támogatása 
(pl. válaszúti népdalkirándulás, partiumi 
honismereti-irodalmi kirándulás) 

Dónát pásztor legendája
A kolozsvári szőlőhegyen, odafenn a Hója-erdő alatt áll egy időviselt kőember. Dónát a neve. Kolozsváron 
monda kering róla. Még a török idejében történt, hogy amint a juhait a holdvilágnál legeltette az erdőszélen, ész-
revette, hogy a törökök vágják keresztül a hegyet, hogy a Szamost a Nádas terére vezessék s ne legyen a városnak 
ivóvize. Lélekszakadva futott be a városba. Bezörgetett a Monostor-kapun s rohant egyenest a városházára. Csak 
annyi ideje volt, hogy elmondhatta, amit látott. Holtan összerogyott. De a katonaságot hamar összetrombitálták, 
s elkergették az ellenséget. Azután pedig háládatosságból kifaragtatták a Dónát képét s feltették a hegytetőre, az 
erdő aljába. Még a kőember is minden éjszaka leszáll s körülnéz, hogy nincsen-e valami baj a kedves városban. 
Azután korsóját a Szamosból megmeríti s úgy tér vissza. Az átvágott hegyet pedig ma is Törökvágásnak hívják.

• Tanulmányi versenyek költségeinek fedezése 
(pl. szovátai reneszánsz verseny, budapesti Kós 
Károly vetélkedő)

• Közreműködés a tanórán kívüli szakkörök 
szervezésében és díjazásában (pl. színjátszó kör, 
honismereti kör, Dónát cserkészcsapat)

• Jobb feltételeket biztosítása a tanulók szabadidős 
tevékenységeihez Az iskolai rendezvények 
anyagi hátterének megteremtése (pl. iskolanapi 
reneszánsz rendezvények, karácsonyi kézműves)

• Az O. Ghibu Elméleti Líceum magyar nyelvű 
diáklapjának, a Csimasznak, anyagi támogatása 
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ÉLMÉNYAKADÉMIA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

E-mail: info@elmenyakademia.hu
Honlap: www.elmenyakademia.hu 
Kapcsolattartó: Juhász Zsuzsanna:  30/ 384-1910

Az Élményakadémia Közhasznú Egyesületet 2005-ben hívta életre 12 önkéntes, akik jövőjüket az ifjúság nem 
formális nevelésének kívánják szentelni jelen szervezet keretein belül.

Az Egyesület célja, hogy outdoor tevékenységek, az élménypedagógia, a cselekvés általi tanulás és tervezés 
– gyakorlatba ültetés - kiértékelés módszertan alkalmazásával fejlessze a fi atalok társas és egyéni készségeit, 
attitűdjét. Fókuszában a maradandó környezeti nevelés biztosítása, az egyéni illetve közösségi felelősségvállalás 
fokozása és a kisebbségek integrációja áll.

A tagok feladatuknak és rendszeres tevékenységüknek tekintik:
• Outdoor jellegű, természeti környezetben végzett, fi zikai gyakorlatokra épülő, rövid, élménydús programok, 

táborok, hétvégék szervezését, melynek során a fi atalok tapasztalati úton sajátítják el a fejlesztendő készsé-
geket;

• a különböző országok fi ataljai közötti kapcsolatok és együttműködések kialakulásának elősegítését, csere-
programok és vegyes nemzetiségű táborok, találkozók szervezése során;

• ifjúsági szervezetek vezetőinek képzését outdoor jellegű rövid programok szervezése során;
• oktatói számára biztosított folyamatos képzési lehetőséget.

Az Élményakadémia Egyesület célja, a nem formális tanulás módszereit alkalmazva, hogy a tantermeken kívül 
biztosítson egy olyan alternatív tapasztalatszerzési módot, mely elősegíti a(z):

• Együttműködés, a kölcsönös megértés és elfogadás, a segítőkészség, közös gondolkodás, csapatszellem 
• Kommunikációs készségek -,
• Önbizalom és másokba vetett hit -,
• Személyes és társak iránti, valamint a társadalmi és környezeti felelősségtudat -,
• Vállalkozókészség, bátorság -,
• Vezetői készségek fejlesztését.
• Továbbá módszereivel fejleszteni kívánja még a(z):
• Egyéni és csoportos problémamegoldó, helyzetfelismerő és döntési képességeket;
• Konfl iktusmegoldó képességek körét;
• Magasabb önismeretet, az egyén saját korlátainak és személyes értékeinek felismerését;
• A kreativitást, gyors alkalmazkodó képességét, és az improvizatív technikákat.

A fenti készségek fejlesztésével célunk:
• Maradandó környezeti nevelést biztosítani a fi atalok számára.
•  Hozzájárulni az önmagukért és a társadalomért is felelősséget vállaló fi atalok neveléséhez.
• Hozzájárulni a kisebbségek integrációjához, legyen az etnikai, vallási, homoszexualitásból, fogyatékosság-

ból, szociális háttérből vagy állampolgárságból fakadó.
• Hozzájárulni a drogprevencióhoz a fi atalok körében.

A fenti célok eredményeképpen képzéseinken részt vevő fi atalok nagyobb biztonsággal illeszkednek be a 
társadalomba és válnak felelősségteljes európai állampolgárrá.
Az Élményakadémia Egyesület tevékenysége során elsősorban a 14 év feletti korosztályra fordítja fi gyelmét.. 
Az Élményakadémia
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FA-MILIA CSALÁDSEGÍTŐ CENTRUM

Telefon: +40 265 216 997 / 109
Postacím: 540082 Târgu Mureş (Marosvásárhely), str. Pădurii nr. 7/B
Kapcsolattartó: Becsky Borbála

„A gyertya semmit nem veszít azzal, ha lángra lobbant egy másik gyertyát”
(Alfred Souya)

2006 októberétől a FAMILIA CSALÁDSEGITŐ CENTRUM, mint civil kezdeményezés a 
DIAKÓNIA KERESZTYÉN ALAPÍTVÁNY Marosvásárhelyi Fiók-jának részévé vált, mint 
egy önálló program. Szakmailag képzett munkacsoport szerveződött a családokért. 16 segí-
tőkész önkéntes (pszichológusok, orvosok, szociális munkások, lelkipásztorok, pedagógusok) 
szakmai együttműködése kezdődött el a családokért. Három szinten gondolkodtunk az elkö-
vetkezendő munkánkat illetően: az egyéni, csoportos és szakmai foglalkozások színtereire. 
Továbbá célunknak fogalmaztuk meg a marosvásárhelyi és környékbeli falvak gyülekezetei 
számára nyújtott támogatást (gyerekek, serdülők, felnőttek, házaspárok, idősek, családok). 
Tevékenységeink problémamegoldó jellegűek illetve prevenciós szemléletűek.

Alapfeladatunknak tekintjük a családokra való odafi gyelést, a családok gondozását és segí-
tését. Találkozásokat szervezünk családok számára időszakosan, játszóházat gyermekeknek, 
szülő-klubot szülőknek és önsegítő csoportokat különböző speciális gondokkal küszködő em-
bereknek illetve gondozóknak. Ugyanakkor munkaközösségeknek, gyülekezeti illetve más kö-
zösségeknek prevenciós programokat, csoportépítést, személyiségfejlesztő tevékenységeket, 
lelki magatartáskultúra fejlesztését interaktív csoportokban. Segítő szakembereknek eset-mun-
ka-csoportot, képzési lehetőségeket szervezünk, tapasztalatcsere címén találkozások és együtt-
működések sorozata valósulhat meg. Ezt a szolgálatot vállaljuk fel keresztyénként, felelősen 
gondolkodó összefogást kezdeményezve! Küzdjünk együtt egy kiegyensúlyozottabb társadal-
mi berendezkedésért éppen a családokra odafi gyelve.

2007 októberétől önálló útjára lépett a FAMILIA CSALÁDSEGÍTŐ CENTRUM - ön-
álló Egyesületbe tömörült, megmaradt 12 szakember a tervekkel, megvalósításokkal és 
tapasztalatokkal.
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FRANZISKANISCHES BILDUNGSWERK, FERENCES KÉPZÉSI EGYESÜLET

Honlap: www.fbw.kreuzburg.de

Franziskanisches Bildungswerk e.V.
koncepciója

Iskola

FBW

iskolán kívüli 
képzés/tanácsadás

A kommunikáció 
lehetővé teszi a 

kooperációt

Család

Képzés – tanácsadás – találkozás
A Franziskanisches Bildungswerk (FBW) intézmé-
nyének fő tevékenysége az iskolán kívüli ifjúság- és 
felnőttképzés, valamint a tanácsadás. Székhelyünk 
Großkrotzenburgban van, Németországban. Intézmé-
nyes fenntartóink a Thüringische Franziskanerprovinz 
von der hl. Elisabeth (Fulda), Freundeskreis Kreuzburg 
(Großkrotzenburg), Missionszentrale der Franziskaner 
(Bonn) és a Franziskanergymnasium Kreuzburg GmbH 
(Großkrotzenburg).
Az FBW-t 1978 alapították.

Munkánk gyökerei 
Az evangélium, a katolikus társadalomtan és a ferenc-
es spiritualitás alapjai az FBW képzési és tanácsadási 
munkáinak.

Elveink 
Képzési munkánk jellemzői:

• a részvétel önkéntességének fi gyelembevétele 
• folyamatorientált munka 
• a résztvevők képzési folyamatok alkotásaiba való 

bevonása 
• láthatóvá teszünk ellentmondásokat tudomány-

ban és politikában az egyoldalú ideológiai áthatás 
megakadályozása érdekében 

Tanácsadási munkánk jellemzői:
• a tanácsot kérők megbecsülése és tisztelése
• következetesen megoldás-orientált gondolkodásmód 
• az adott szociális referenciakeret bevonása 

Képzési és tanácsadási munkánk céljai 
Az FBW képzési munkája a keresztény, ferences 
szemszögből értelmes élet alakítását szolgálja, és 
alapvetően a résztvevők élettapasztalataiból indul ki.
A mindenkori szemináriumi témák kontextusában 
megfelelően közvetítünk lényeges tudást.
A tapasztalatra vonatkozó hozzáállás, és a saját élet-
mód refl exiója révén keretet nyújt az átfogó személy-
iségalakításhoz és –fejlesztéshez. Ennél a saját szemé-
lyiség erősítése (én-erő) és a szociális kompetenciák 
középpontban állnak. A csoportszemináriumok célja 
még a csoportfejlesztés elősegítése és a csoportszel-
lem erősítése. A cselekvéshez való képesítés az FBW 
szemináriumainak lényege. 

Ezzel a felelősség vállalását, a kérdésekkel és konfl ik-
tusokkal való szembeszállást, valamint a kreatív me-
goldási képesség fejlődését támogatjuk. További célja 
a FBW képzési munkának a civil kurázsi és a társadal-
mi életben való aktív részvétel fejlesztése, ezáltal a 
demokratikus cselekvési módok erősítése. 

A tanácsadási kínálat segítséget nyújt a konfl iktusok 
tisztázásában, a családban, iskolában, kapcsolatokban 
való jobb együttélésben, illetve egyéni életfontosságú 
kérdésekben való döntéseknél.
A tanácskérőket olyan módon támogatjuk, hogy képe-
sek legyenek egyeztetni a saját és közösségi érdekeket, 
valamint a felelősséget vállaljanak önmagukért és má-
sokért. Itt a tanácskérők erősségeiből indulunk ki, és 
együtt keressük a helyzet javításának lehetőségeit.

Változatos kínálat 
Az FBW munkája hangsúlyosan a politikai, szociális 
(társadalmi) és vallási ifjúsági képzéseken alapul, így a 
nemzetközi ifjúsági találkozókon, a családképzéseken 
(„generációk párbeszéde”), a tanár továbbképzéseken, 
valamint a multiplikátor szemináriumokon (diákön-
kormányzatok és mentorok által aktív iskolai élet al-
akítása).

További információk az FBW-ről és a munkánk 
különböző területeinek a koncepcióiról a webolda-
lunkon található: www.fbw.kreuzburg.de
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IFJÚSÁGI KOORDINÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 
– HELYI MÉRTÉK ALAPÍTVÁNY

Cím:1074 Budapest, Dohány utca 37.
Honlap: www.ikszi.hu, www.helyimertek.hu
Tel.: 061/266-1532

Az egyesület 2004-ben alakult, azóta a civil szektor fejlesztésével foglalkozunk saját eszköztárunk segít-
ségével. Jelenleg szervezeti átalakulás alatt állunk, hamarosan Helyi MÉrték néven, alapítványi formában 
folytatjuk munkánkat.

Szervezetünk missziója, hogy fejlődésre alkalmas közeget teremtsen a maguk és a környezetük 
fejlődésére nyitott szervezeteknek és bennük dolgozó embereknek. Szeretnénk elősegíteni, hogy a célc-
soportjainkhoz tartozó szervezeteket tudatos és hatékony, célcsoportra fókuszáló működés jellemezze, át-
gondoltan gazdálkodjanak az energiáikkal, és hogy megvalósuljon munkájukban az emberközpontúság és 
a párbeszéd.

Hosszú távú céljaink elérésének érdekében a kutatás, képzés és tanácsadás eszközeit használjuk szerveze-
tre, helyzetre szabottan, és lehetőség szerint komplexen. Alapvetően hosszú távú fejlesztésekben gondolko-
dunk, de tartunk egyalkalmas tréningeket is, melyek leggyakrabban a menedzsment területek, személyes és 
szervezeti kommunikáció, illetve a karriertervezés témáiban valósulnak meg.

Célcsoportjainkba tartoznak az ifjúságneveléssel foglalkozó szervezetek, az egyházközeli civil 
szervezetek, a felsőoktatási intézmények (karrierirodák, felnőttképzési központok), valamint a cégek, vál-
lalatok munkatársai.

Fontosabb aktuális projektjeink:

Felsőoktatási szolgáltatások
Többek között az Oktatási Minisztérium szakmai és anyagi támogatásával egyéves karriertanácsadó képzést 
szervezünk felsőoktatási intézmények karrierirodai munkatársai számára. Hosszú távú célunk a karriertanácsadó 
szakma kialakítása és fenntarthatóvá tétele.

Trénerképző
Tenni szeretnénk azért, hogy legyenek minőségi civil trénerképzések Magyarországon. 2005 óta képezzük saját 
trénereinket, 2009 áprilisában fejeződik be harmadik trénerképző évfolyamunk. A képzési folyamatban az álta-
lános tréneri készségfejlesztésre, képzői attitűdformálásra, tréneri önismeret elmélyítésére és a tréneri ismeretek 
bővítésére helyezzük a hangsúlyt.

Élőben kapcsoljuk
A program keretében kutatás-módszertani képzést, folyamatkísérést és tanácsadást nyújtunk civil szervezeteknek. 
A program célja, hogy a civilek eszközt és motivációt kapjanak arra, hogy szolgáltatásaikat célcsoportjaik igé-
nyeit megismerve, azokhoz igazítva alakítsák.

Felnőve / Fejlesztési forrásprogram civil szervezeteknek
2008-ban fejlesztési forrásprogramot indítottunk ifjúságneveléssel foglalkozó civil szervezeteknek, mozgal-
maknak, fejlesztési folyamatok támogatására. 2009-ben újra meghirdettük a programot, immár tevékenységtől 
függetlenül minden nonprofi t szervezet számára.
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KIKK PERIGEUM EGYESÜLET

ASOCIATIA KIKK PERIGEUM
Postacím: Asociatia KIKK PERIGEUM, Románia, Szatmárnémeti (Satu 
Mare), Delavrancea 20 
Telefonszám: 0040-742290737 
E-mail: orbanistvan2004@yahoo.com, fl eiszkinga@yahoo.com
Honlap: www.nagyito.hu/szatmar/index.php
Kontakt személy: Orbán István (belső ügyekben) és Fleisz Kinga (külső ügyekben)

TEVÉKENYSÉG 
• Havonta kb. egy képzési hétvége tartása középiskolás osztályoknak. Leggyakoribb témáink: önismeret, kom-

munikáció, párkapcsolat, tolerancia, pályaorientáció.
• 2003 óta 65 hétvégi képzést tartottunk. 
• Bemutató, sajátélmény képzési hétvége azaz Cipőfűző (Magyarcsinád, Udvarhely, Szamosújvár, Gyergyó, 

Csíkszereda, Kolozsvár)
• Évszakonként  egy találkozó (barátkozó, továbbképzés, intervizió, tapasztalatcsere, játék) a szatmári 

csoportvezetőknek – borozás, beszélgetés, kirándulás, programfejlesztés, stb.
• Kapcsolattartás a szegedi, gyergyói, kolozsvári, vásárhelyi, csíki, udvarhelyi önkéntes csoportvezetőkkel,  

Nagyítósokkal. 
• Decemberenként vagy januáronként - csapatkohéziós és módszertani továbbképzés szegedi trénerek segítsé-

gével a szatmári önkéntes csoportvezetőnek (2006 december, 2007 december, 2009 január).

KONCEPCIÓ
• A Nagyító program által, olyan formáját kerestük a középiskolásokkal való foglalkozásnak, ahol az non-

formális oktatás és a nevelés értékközvetítéssel együtt érvényesülhet. Középiskolások részére hétvégi bent-
lakásos képzéseket tartunk, többségében fi atal, alternatív pedagógiában jártas, keresztény elkötelezettségű 
szakemberek segítségével.

• A Szegedi Nagyító munkáját, szakmai találkozóit, kiadványaikat felhasználva alakítottuk ki saját „Na-
gyítónkat”, a helyi igényekhez formálva.

CÉL
• A középiskolások saját élményen keresztül történő személyiségfejlesztése, az önkéntes csoportvezetők 

fejlődése, a közösség érték alapú formálása 

ÖNKÉNTESEK
• Csoportvezetőink egyéni fejlődésük által motivált, közösségükért tenni akaró segítő és más foglalkozású 

szakemberek, egyetemisták, mindazok, akik hivatásukból adódóan is szívesen foglalkoznak emberekkel. 
Az önkéntesek fejlesztése folyamatos – évente saját képzést biztosítunk, valamint hétvégeken mentorálást 
szeretnénk nyújtani. A csapat egy állandó mag körül folyamatosan megújuló közösség. 

• Kiemelt, tiszteletbeli tagunk: Lepedus István, aki idén vonult Nagyítós “nyugdíjba”. Jelenleg Fleisz Kinga 
és Orbán István vezeti a Nagyítót.
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KOLOZSVÁRI CENTURION EGYESÜLET

Cím: Str. G-ral Eremia Grigorescu, Nr. 130-132, Ap. 6, 407010 Cluj Napoca, Romania
E-mail: offi centurion@yahoo.com
Honlap: www.centurion.org.ro
Kapcsolattartó: Török Melinda Mária (0040/740-771-093)

A kolozsvári Centurion Egyesület egy non profi t, civil, tehetségpontként regisztrált Egyesület 
és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Partner Szervezete. Az Egyesület többrétű tevékenységei 
között főként a tehetségkutatás és tehetséggondozás szerepel.

Az egyesület céljai: 
• Diákok anyagi és szellemi támogatása
• Információs hálózat létrehozása (szellemi, edukatív, művelődési igények kielégítése)
• Hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés (ösztöndíj, anyagi támogatás)
• Hazai és külföldi diákok közötti szakmai kapcsolat létrehozása (csereprogramok)
• Oktatási és művelődési programok népszerűsítése és szervezése
 
Centurion Egyesület Tehetségszűrő - Tehetséggondozó Projektjének rövid ismertetése
A romániai magyar közoktatásban jelentős számban morzsolódnak le tehetséges gyerekek, 

melynek legfőbb oka a tanulók halmozottan hátrányos helyzete, főként a falusi környezetben és 
a szórványban élő családokból származó gyerekek esetében.

Jelenlegi Tehetségkutatási és gondozói projektünk tervezett kivitelezési ideje húsz év. Célunk 
évi tíz olyan kimagaslóan tehetséges gyerek kiválasztása és támogatása, akik gazdasági, szoci-
ális és területi  szempontból hátrányos helyzetük miatt elkallódnának.

Az Egyesület szakcsoportja már egy előzetes válogatásban részt vett gyerekek közül fogja ki-
válogatni azt a tízet, akik a kuratórium szerint a legtehetségesebbek és a leginkább rá vannak 
szorulva az anyagi és szellemi támogatásra.

Az előválogatást a kolozsvári Nyilas Misi Tehetségtámogató partneregyesület biztosítja (www.
nyilasmisi.ro ), mely a 2003 – as évtől végez tehetségszűrést és tehetséggondozást (2007/2008-
as tanévben 900 támogató adományából 437 tanulónak folyósított ösztöndíjat)

A Programmal kapcsolatos kérdéseivel, illetve támogatási szándékával kérjük forduljon az 
Egyesületünkhöz.
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KULCS – SZOCIÁLPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE

A szervezet címe: Románia, Marosvásárhely, Dávid Ferenc tér, 1 szám
Levelezési cím: Marosvásárhely, Déva utca, 3 szám, 540430
E-mail: info@kulcs.ro
Honlap: www.kulcs.ro
Tel.: 00-40/ 771-576-590

A KULCS 2007-ben bejegyzett marosvásárhelyi székhelyű egyesület, amelynek célja a szoci-
ál-pedagógusi szakma népszerűsítése.

Tevékenységeink körébe tartozik: a szülő-gyerek-pedagógus közötti információközvetítés 
és kapcsolatfejlesztés, a nevelési tanácsadás, a társadalom másság iránti érzékenységének és 
toleranciájának fejlesztése, szakmai továbbképzés, élethosszig való tanulás, felnőttképzés

Gyökerek és távlatok 
2008 nyarán 10 napos 4 országot (Németország, Ausztria, Magyarország és Románia) érintő 
tanulmányút keretében ismerhették meg a résztvevők az adott országok szociális- hálójának és 
képzésrendszerének jellegzetességeit. Szociális munkás és szociálpedagógus hallgatók és taná-
rok, valamint pályakezdő segítő szakemberek ismerkedtek egymással és műhelymunka formá-
jában szociális jellegű egyesületek és alapítványok tevékenységével.

Iránytű –  Információs és Tanácsadó Központ - 
Ez egy hiánypótló szolgáltatás, hiszen jelenleg nem létezik független nevelései és pályaorien-
tációs tanácsadó központ Marosvásárhelyen. A Központ tervezésekor végeztünk egy felmérést 
a tervezett tevékenységekről, szolgáltatásokról. A felmérés alapján nagy igény lenne egy ilyen 
központra úgy a szülők, mind a diákok részéről.

A Központ  2008 őszétől kezdte el tevékenységét és önkéntes szakemberek bevonásával 
működik.

Az első évi működést a Fiatalok Lendületben program támogatja.

Segítők szakmai konferenciája
2008  októberében III. alkalommal került megrendezésre a Segítők Konferenciája, amelynek 
szervezésében és lebonyolításában szervezetünk is évről évre aktív szerepet vállal.  Ez a kon-
ferencia a segítő szakmájúak képzéséhez és a különböző segítők együttműködéséhez szeretne 
hozzájárulni.

A 2008-as konferencia témája: Férfi  és Nő, mint segítő.
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LADIK IFJÚSÁGI EGYESÜLET 
 

E-mail: info@ladik.hu
Honlap. www.ladik.hu
Kapcsolattartó: Gersztheimer Zsolt, 20/4900370, zsolti@ladik.hu
 
Egyesületünk fő tevékenysége az ifjúsági nevelés, ifjúságsegítés. Igyekszünk programjainkkal, 
foglalkozásainkkal úgy formálni Őket, hogy a jövőre nézve felelősen gondolkodjanak, kommu-
nikatívak legyenek, és merjenek segítséget kérni és adni.

Azóta, hogy néhány fi atal összegyűlt imádkozni és énekelgetni a helyi plébánián péntek es-
ténként csaknem 18 év telt el. Lassan gyarapodni kezdett a közösség, cserkészcsapat alakult. 
Különböző programokat szerveztünk (és szervezünk) eleinte csak a helyi, majd pedig a kör-
nyező települések fi ataljai számára is. A programok megvalósításakor szem előtt tartjuk, hogy 
a fi ataloknak kultúrált szórakozási lehetőséget nyújtsunk, ugyanakkor neveljük is őket és a 
keresztény értékeket adjuk tovább nekik. A szórakozáshoz elengedhetetlen a zene, amelyet ter-
mészetesen a mi fi ataljaink is nagyon szerettek, olyannyira, hogy maguk is megtanultak zenélni 
és megalapították a Ladik zenekart. A zene nyelvét nemcsak szórakozásra, de értékek közvetí-
tésére is jól használták, a keresztény könnyűzene által evangelizálni kezdtek. Így született meg 
1996-ban a Ladik Fesztivál, amelyet azóta is az egyesület fő profi ljának tekintünk. 

Napjainkban elsősorban kis közösségekben járnak össze az egyesületen belül a korosztályon-
ként, érdeklődési körönként eltérő csoportok. Van külön csoportja fi ataloknak, idősebbeknek, 
kisgyerekes családoknak, külön szülőknek, gyerekeknek, a zenekarnak, a cserkészeknek. 
Programjainkat is a célcsoportnak megfelelően alakítjuk: nyaranta tábort szervezünk az álta-
lános- és középiskolás korosztálynak, a fi atalok kirándulásokon vesznek részt, a kisgyermekes 
családok együtt nyaralnak. A közös szilveszteri, farsangi bulikon kívül az ország többi fi atalja 
számára is szervezünk nyári programot: a Ladik Fesztivált. Ez egy keresztény könnyűzenei 
fesztivál augusztus első hétvégéjén, melyet 14. alkalommal rendezünk meg idén 2009.-ben. 
Fellépnek a keresztény zenekarokon kívül híres énekesek, zenészek, akik bátran felvállalják 
kereszténységüket is. Ugyanakkor neves előadóktól hallhatunk előadásokat, de a 3 napos ren-
dezvény keretein belül lehetőséget adunk más szervezeteknek is bemutatkozásra, megismer-
kedésre. A fesztivál evangelizációs jellegű is, hiszen a környező települések fi ataljai számára 
vonzó egy ilyen volumenű zenés rendezvény. 
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LELKIERŐ EGYESÜLET

Cím: 4027 Debrecen, Piac u. 58. fszt. 8.
E-mail: lelkiero@freemail.hu, honlap: http://lelkieroegyesulet.hu
Tel: 52 /414-089, fax: 52 /429-610

 
Egyesülésünk célja, hogy egy olyan hálózat részeként mű-
ködjünk, ami az ifjúsági korosztályt egyéni és csoportos 
formában segíti a problémák megoldásában, a konfl iktu-
sok, krízis helyzetek megelőzésében és kezelésében. Sze-
retnénk munkákkal megelőzni, hogy egyes krízis helyzetek 
kialakuljanak, illetve rögzüljön mentálhigiénés és pszichés 
betegségeket okozva. A fi atalok családi éltre való felkészí-
tését és ebben való támogatását.

Egyesületünk az Észak-alföldi régióban végez segítő 
jellegű tevékenységeket mellyel, hozzájárul egy élhetőbb 
társadalom kialakulásához.

A Hajdú - Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központtal 
2008-ban a következő területeken működtünk együtt: kon-
ferenciák, képzések, és szociális területen dolgozó civilek 
részére tartott tréningek szervezése és megvalósítása.

A Mentálhigiénés Nyári Kollégiumok szervezése kap-
csán több megyei és regionális civil szervezettel kerültünk 
kapcsolatba, a kollégium témája „Hogyan tovább közössé-
gi és támogató szolgáltatások 2009-ben?” volt.

A határon túli magyar civil szervetekkel (Románia - Bi-
hor megye) sikerült kapcsolatainkat, együttműködésünket 
tovább erősíteni, egy interregionális program (Magyaror-
szág-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013) keretében egy pályázatban részt vettünk a Ro-
mániai Karitasz konzorciumi partnereként a projekt meg-
valósításában.

A szolgáltatásainkat igénybevevők debreceni, 18-35 éves 
pszichiátriai, szenvedélybeteg vagy fogyatékossággal élő 
fi atalok. Rendezvényeink, szakmai programjaink nyitot-
tak, bárki részt vehet rajtuk.

 Az alábbi szolgáltatásokat biztosítja egyesületünk:
1. “Mozgó-társ” buli segély szolgálat: a szórakozóhelyen, 
nyári fesztiválokon szakképzett munkatársaink és a kiképzett 
önkéntesek, kortárssegítők beszélgetést kezdeményeznek a 
diákokkal, tájékoztató kiadványokat terjesztenek, informáci-
ókat adnak a városban fellelhető segítő szolgáltatásokkal kap-
csolatban, ásványvizet, vitaminokat osztanak.
2. Kikötő-klub - pszichiátriai, szenvedélybetegek közös-
ségi ellátása: 18 - 35 év közötti fi atal felnőtt pszichiátriai, 
szenvedélybetegek, ideggyógyászati károsodottak és az 
intézeti ellátottak közösségi ellátását. A szolgáltatást igény-
be vevők száma 120-150 fő, hozzátartozóikat is számolva 
220-260 fő.
3. Kulcs - Szenvedélybetegek közösségi ellátása: a szen-
vedélybetegek közösségi ellátása segítséget nyújt a szen-
vedélybetegek számára egészségi és pszichés állapotuk 
javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartá-
sában, illetve fejlesztésében.

4. Internetes portál üzemeltetése: weboldalunk egy 
komplex, lelki egészség védelemmel foglalkozó interaktív, 
akadálymentesített portál melyen keresztül elektronikus 
hírlevelet, és internetes levelezési tanácsadó szolgálatot 
működtetünk. Ennek köszönhetően a fogyatékkal élő és 
egészséges fi atalok is elérhetik a szolgáltatások igénybevé-
teléhez szükséges információkat.
5. Támpont Támogató Szolgálat működtetése: a szol-
gálat célcsoportjába a Debrecen Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén élő 18 és 35 év közötti fogyatékkal élő 
fi atalok és a Debreceni Egyetem fogyatékkal élő hallgatói. 
Célja a fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnye-
zetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése a la-
káson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítségével, 
valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli 
speciális segítségnyújtás biztosítása.
6. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgáltatása: 
a Szolgálat működése során azt tapasztaltuk, hogy nagy 
igény van az anonim, könnyen elérhető szolgáltatásokra, 
ezért indítottuk el 2008. január 1-én az alacsonyküszöbű 
szolgálatot a 18 és 35 év közötti fi atalok részére. Részvétel 
ifjúsági fesztiválokon.
7. Képzések, tréningek, előadássorozatok, konferenciák 
szervezése: 2 x 50 órában kortárssegítő csoportok kikép-
zése Akkreditált képzések szakemberek számára, pl. cso-
portszupervízió szociális területen dolgozó munkatársak 
számára, kiégést (Burn - out) megelőző tréning
8. Mentálhigiénés Filmklub 
9. Munkaerőpiaci tanácsadó szolgáltatás működtetése 
hátrányos helyzetű fi atalok részére

Új szolgáltatásunk
“Open Doors”- a fi atalok alternatív konzultációs és szolgál-
tató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában a TÁ-
MOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat támogatásával

 A projekt közvetlen, rövid távú célja az “Open Doors” nevű 
iroda létrehozása a Debrecen Plázában, mely 14 éven felüli 
fi atalok számára nyújt pszicho-szociális, mentálhigiénés szol-
gáltatásokat és kulturális és szabadidős programok szervezése 
a célcsoport igényeinek fi gyelembe vételével.
Alapvető célunk volt egy alacsonyküszöbű szolgáltatás létre-
hozása, mely aktívan elősegíti a fi atalok drogfogyasztásának 
megelőzését, személyiségük fejlesztését.. Célunk, hogy a fi -
atalok hozzájussanak személyiségük fejlődése, a devianciák 
elkerülése szempontjából fontos prevenciós lehetőségekhez.
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Missziónk:
Tudatosan és felelősen végzünk személyiség- és közösségfej-
lesztést az ifjúság hasznára és a nagyítósok örömére, épülésére, 
valamint szakmai műhelyt teremtünk az ifjúságsegítők számára 
magyarlakta területeken alázattal, 
Isten dicsőségére.

KÉPZÉSEK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
2009-ben az év gyermek és ifjúsági mintaprojektje
A „Nagyító” személyiség- és közösségfejlesztő programot 
1995-ben kezdtük el. Olyan formáját kerestük a középiskolá-
sokkal való foglalkozásnak, ahol az oktatás és nevelés érték-
közvetítéssel együtt érvényesülhet. Elsősorban 14-18 évesek 
részére hétvégi bentlakásos képzéseket tartunk; többségében 
fi atal katolikus szakemberek valamint főiskolai- és egyetemi 
hallgatók segítségével. 
A frontális osztálymunkával szemben képzéseinken a kiscsopor-
tos (10-12 fős), élményszerű feldolgozás kerül előtérbe. Arra tö-
rekszünk, hogy az általuk választott témát minél több szempont-
ból vegyük nagyító alá, a résztvevőket szellemileg és érzelmileg 
is megérintsük. A képzéseken sok játékot, beszélgetést, intéz-
ménylátogatást és érdekes, izgalmas feladatokat alkalmazunk.
Választható témák: 

☺önismeret
☺kommunikáció 
☺szerelem-párkapcsolat
☺szenvedélybetegségek

Célunk, hogy a résztvevők személyiségét, közösségét fej-
lesszük, valamint serkentsük társadalmi érdeklődésüket és 
felelősségtudatukat. Az egyes témákban való elmélyülés 
során olyan képességeket és készségeket fejlesztünk, ame-
lyekre a szokásos iskolai keretek között csak ritkán nyílik 
lehetőség (pl. kommunikációs készség, döntési képesség, 
tervezési képesség, együttműködési készség stb.)
A résztvevőket az adott program előtt a „Nagyítósok” egy 
csoportja meglátogatja, hogy kölcsönösen bemutatkoz-
zunk. Ekkor felmérjük a diákok témával kapcsolatos tudá-
sát és elvárásait, mindezek alapján mindig a résztvevőkre 
szabott programot állítunk össze.

MÁS TEVÉKENYSÉGEK

Továbbképzések
Képzési rendszert alakítottunk ki előzetes gyakorlatuk és tudásuk 
szerint különböző indíttatású önkéntes munkatársainknak. Októ-
berben alapozó képzésen új érdeklődőknek tartunk programot, az 
önkénteseknek nyáron és télen kínálunk a módszertani tovább-
képzést. Lehetőségeinkhez képest külföldi tanulmányutakat is 
szervezünk, ahol munkatársaink iskolán kívüli képzési intézmé-
nyeket ismerhetnek meg, új módszereket tanulhatnak.
Szociális területen dolgozóknak 2009-ben akkreditáltattunk 30 
órás képzésünket.

Konferenciák
Időről időre fontosnak tartjuk egy-egy téma feldolgozását konfe-
rencia formájában, melyre fiatalokkal foglalkozókat és magukat a 
fiatalokat is elhívjuk. 2000-ben „Kiegészítés vagy hiánypótlás?” 
az iskolák és a civil szervezetek együttműködéséről, 2003-ban 
„Házon kívül – Ifjúsági munka a társadalomban” regionális 
Együttműködési Fórum és Kiállítás címmel a Dél-alföldi Regi-
onális Szolgáltató Irodával tartottuk a hagyományteremtő konfe-
renciát, melyet évről évre más és más szervez meg. 2007-ben a 
KÖZÖS(S)ÉG témáját jártuk körül, idén pedig az ITT ÉS MOST 
„Konferencia a Felelősségvállalásért”-ra került sor egy nemzet-
közi projekt keretében.

Programok vállalatoknak  
A fenntarthatóság és a Nagyító által képviselt értékek miatt is fon-
tosnak tartjuk, hogy a vállalati szektor felé is nyissunk, számukra 
képzést illetve társadalmi felelősség-vállalás keretében önkéntes 
programot szervezzünk.

Kiadványok

Nagyító – Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése címmel 1999-
ben jelent meg első alkalommal játék- és módszertani gyűjtemé-
nyünk, amelyben képzéseink általános bemutatása és módszerta-
ni meggondolásai, valamint az egyes témákhoz tartózó képzések 
részletes leírásai olvashatók. A 2003-as felújított második ki-
adásba a következő témák feldolgozásai kerültek be: Önismeret, 
Kommunikáció, Szenvedélybetegségek, Tolerancia, Szerelem.

Ifjúsági csoportvezetők gyakorlati kézikönyve  
Minden csoportnak vannak belső szabályai, olykor titkai, a kül-
ső szemlélő számára gyakran láthatatlan mozgatóerői. A fiatalok 
mindenhol csoportokban “léteznek”, iskolában és iskolán kívül 
egyaránt. És ami még különösebb: ezek a csoportok mind nagyjá-
ból azonos elvek szerint működnek. A könyv 160 oldalának felét 
egy módszerekből, gyakorlatokból és játékokból álló gyűjtemény 
teszi ki. Másik fele a módszerek használatának elméleti megala-
pozását írja le, illetve a csoportfejlődést, a csoportvezető szerepét 
és számos más témát jár körül.

Nagyítás tanulmányok, beszélgetések, előadások ifjúságse-
gítőknek  2008-ban adtuk ki több éve készülő tanulmány-kö-
tetünket, ami a nem formális képzésekről, az ifjúsági munkáról 
és a csoportvezetésről, módszertani kérdésekről, az önismeret, a 
pályaorientáció és a Nagyító történetéről is szól, szakemberek, 
Nagyítósok tollából. Találhatók benne beszélgetések, előadások, 
tanulmányok és összehasonlító kutatások az erdélyi és a magyar-
országi kamaszokról. 

A konferenciákról összefoglaló kiadványokat jelentettünk meg, 
ezek tartalmazzák az előadások szövegeit és a résztvevő szerve-
zetek bemutatkozását.

☺közösségfejlesztés
☺tolerancia
☺reklám
☺pályaorientáció

NAGYÍTÓ – KÖZÉPISKOLÁSOK ISKOLÁN 
KÍVÜLI KÉPZÉSE –ALAPÍTVÁNY

6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. Tel./Fax: 62/451-662 Mobil: 20/329-48-54, E-mail: nagyito@nagyito.hu, Honlap. www.nagyito.hu
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1995-ben Ózd térségi kis települések polgármesterei, 
magán személyek a térség felemelkedésének előse-
gítése érdekében hozták létre az Őrhegy Egyesületet. 
Az egyesület különös fi gyelmet fordít az ifjúságra, 
az ifjúság demokráciára való nevelésére. A szervezet 
kezdeményezésére, támogatásával 1996 tavaszán ala-
kult meg Ózd- Kazincbarcika térségében a Kamasz-
parlament. A Kamaszparlament 2004-ben újult meg; a 
felhalmozott tapasztalatokkal a Bükki Hegyhát telepü-
léseinek ifjúsági életét szervezi, valamint továbbépíti 
és támogatja a megalakult Ifjúsági Öntevékeny Cso-
portok munkáját.

A Kamaszparlament küldetése
„Mi, a Bükki Hegyhát fi ataljai a demokrácia szelle-
miségében, aktív európai állampolgárként képviseljük 
saját korosztályunk érdekeit, generációs párbeszédet 
folytatunk, és közös kezdeményezéseket valósítunk 
meg helyi és nemzetközi partnereinkkel, annak érdek-
ében, hogy hozzájáruljunk a sokszínű Európa meg-
őrzéséhez, ahol egymás megismerésén, tiszteletén, 
elfogadásán alapuló együttműködéssel alakíthatjuk 
jövőnket.”

A Kamaszparlament felépítése
A Kamaszköztársaság tagja lehet minden 10-30 éves 
fi atal Bükki Hegyhát térségében, aki részt vesz az 
évente megtartott választásokon. A megválasztott 
képviselők az alakuló ülésen  programbeszéd alapján 
döntik el, hogy ki legyen a köztársasági elnök, a mi-
niszterelnök és a kormány tagjai. A következő minisz-
tériumok működnek:

• Nemzetközi Kapcsolatok Minisztériuma
• Környezetvédelmi Minisztérium
• Oktatási és Kulturális Minisztérium
• Információs Minisztérium
• Sport- és Szabadidős Minisztérium

ŐRHEGY EGYESÜLET-KAMASZPARLAMENT

Cím: 3600, Ózd, Gyár út 8.
Honlap: www.kamaszparlament.hu
Tel: 48 471 806
Koordinátorok: Papp Edina: 20 574 21 65, Pálmai Éva: 30 811 50 21, Farkas Éva: 
30 326 14 67

A múlt legfontosabb történései:
• Európai Uniós “népszavazás” 1997- 2004. között 

évente
• 2001. május 3-4. hivatalos Ifjúsági Európa Napok
• EU-s felvonulás
• „Kicsit a kicsikért Program”: hátrányos helyzetű 

óvodások részére 10-20 Ft gyűjtése
• Örökbefogadási program:
◊ Úttaposó: Sajónémeti és Sajóvelezd közötti 

makadámút újrafelfedezése, fi gyelemfelhívás
◊ Források Napja - A Bükki Hegyhát minden 

települése rendelkezik legalább egy forrással – 
források körül a környezet rendbetétele

◊ „Egy virág, egy falu” – testvér-települési pro-
gram angol partnereinkkel

A jelen meghatározó pillanatai:
• Négy Évszak Program angol partnereinkkel: 

Sasszemek- környezetvédelmi projekt; Demokrá-
cia Projekt, Kommunikációs képzés Nagy-Britan-
niában, Oktatási projekt

• A „Fiatalok lendületben” Program keretében 
megvalósuló nemzetközi csereprogramok angol, 
norvég, spanyol, olasz, holland, német, stb. fi ata-
lokkal

• Fiatalok és Döntéshozók konferenciája

A jövő legfontosabb tervei:
A Kamaszparlamentből kinőtte magát egy nonpro-
fi t Kft, az Ifjúsági Innovációs Központ, amely már 
fi atalok vezetésével a Bükki Hegyháton élő fi atalok 
helyben tartásáért dolgozik egy komplex program ke-
retében. Ennek köszönhetően további 3 nonprofi t Kft. 
is létrejött a Központ mellett, a képzésekért, oktatási 
tevékenységekért felelős Kreativy Kft, a médiában 
tevékenykedő IMAGE Moment Kft és a szolgáltatási 
hátteret biztosító Megoldás Pont Kft.
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SAPIENTIA-ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM

MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MAROSVÁSÁRHELY

HUMÁNTUDOMÁNYOK TANSZÉK

Egyetemi Campus címe: Marosvásárhely – Koronka, Segesvári út 1C
Postacím: 540485 Târgu Mureş (Marosvásárhely), Op. 9, Cp. 4
Telefon: +40 265 208 170, +40 723 193989, +40 365 403030
Fax: +40 265 206 211
E-mail: offi ce@ms.sapientia.ro
Honlap: www.ms.sapientia.ro
Humántudományok Tanszék vezetője: Dr. Pletl Rita

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, 
melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai 
színvonalon való művelése. Felelősek vagyunk a hallgatóknak nyújtott tudásért, oktatóink és 
munkatársaink jövőjéért, kutatásaink minőségéért és működésünk átláthatóságáért.

Küldetésünk:
• A keresztényi és egyetemes emberi értékek érvényesítése;
• Versenyképes, minőségi oktatás és kutatás biztosítása, az erdélyi magyar oktatás hagyomá-

nyainak folytatása;
• Az egyetem átlátható, következetes működtetése, a szakmaiság és akadémiai szellem érté-

keinek érvényesítése;
• Egységes intézményi keretben hozzáférhető, regionális igényeket kielégítő, korszerű szer-

vezet kialakítása;
• Széleskörű kapcsolatok kiépítése, mely partnereink iránt megnyilvánuló nyitottságon, meg-

bízhatóságon, odaadáson és kölcsönösségen alapul.

Arra törekszünk, hogy egyetemi közösségünket emberközeliség, felebaráti szeretet, méltá-
nyosság, a következetesség és igazságosság vezérelje. Alapvető elvárásunk az erkölcsös maga-
tartás, a magyar és egyetemes kultúra értékeinek ismerete és tisztelete. Intézményünk életét a 
részvétel, valamint az egyetemi autonómia gyakorlata határozza meg.
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SEGÍTŐK BARÁTI KÖRE

Székhely: Rózsák tere 61. szám (Deus Providebit Ház, II. emelet)
Mobil: 40-(0)-740-180085
E-mail: segito@segito.org, Honlap: www.segito.org
Kapcsolattartók: Kovács Réka Rozália, Tatai Csilla

A Segítők Baráti Köre 2005-től tevékenykedik, célja a segítők szakmai és személyes támoga-
tása, szakmai továbbképzése, lelki egészségvédelme. Lehetőséget biztosít a tapasztalatcserére, 
az együttes gondolkodásra, tervezésre, elősegítve ezáltal a különböző területeken dolgozó segí-
tő szakemberek együttműködését.

Tevékenységeit tematikus beszélgetések, előadások, képzések, médiaszereplések, konferenci-
ák és kötetlen együttlétek képezik.

A Segítők Baráti Körének munkatársai szeretettel várnak körükbe minden segítő szakembert 
(pszichológust, orvost, pedagógust, szociálpedagógust, szociális munkást, egészségügyi dol-
gozót, lelkészt) és segítő lelkületű embert, akit foglalkoztat szakmai és személyes fejlődése.

Működik egy körlevelünk több mint 500 taggal: segito@yahoogroups.com.
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONTJA

Cím: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 2.
E-mail: gyvkbakta@freemail.hu
Telefon, fax: 06 – 42 / 352 – 131

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja a megye leg-
nagyobb gyermekvédelmi intézménye, közel 300 gyermeknek nyújt otthont. 

Helyileg a központi irányítás, igazgatóság Baktalórántházán a megye földrajzi középpontjá-
ban helyezkedik el. 

Baktalórántháza 3600 fős kisváros, egyben 19 település térségi központja. Helyileg a telepü-
lésen három lakásotthonban és 20 nevelőcsaládban nevelkednek gyerekeink. Innen körülbelül 
30 kilométeres sugarú körön belül helyezkedik még el a központhoz tartozó további 11 lakásott-
hon, illetve a nevelőszülői hálózat további 36 családja. Így összességében 5 szakmai egységbe 
foglalva 14 lakásotthon és 56 nevelőcsalád jelenti intézményünk strukturális felépítését. 

A Baktalórántházán található három lakásotthonon kívül 5 Nyírszőlősön, 5 Berkeszen, 1 pe-
dig Kisvárdán található. Nevelőcsaládjainkban 0 – 24 éves korig, lakásotthonainkban 3 – 24 
éves korig nevelkednek a gyerekek, illetve a fi atalok. 

Növendékeink között normál és különleges szükségletű gyerekek is vannak, akiknek igyek-
szünk minden szükségletüket kielégíteni. Nevelési eszköztárunkban a kikapcsolódásra, rege-
nerálódásra, élményszerzésre való lehetőségek felkutatására tudatosan törekszünk, mert tud-
juk, hogy milyen fontosak az élmények a gyerekek nevelkedése, személyiségének formálása 
– alakulása szempontjából. E célból működik volt növendékünk Kálid Artúr színművész által 
létrehozott „Élet-Tér a gyermekekért” közhasznú alapítványunk. 

Nyitottak vagyunk minden új kezdeményezésre, bármilyen felajánlást szívesen és örömmel 
fogadunk. 
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Vezérelv, mottó: 
„Fiatalok a fi atalokért!”

Általános bemutatás
A Tenerum egyesület megcélzott tevékenységi 
köre nagyon színes (a tanácsadástól, a lelkisegély 
telefonig, önsegítő csoportok indítása), de azok 
a területek, amelyekre különös hangsúlyt fektet, 
meghatározzák arculatát. Az egyesület neve is arra 
utal, hogy tevékenységünk főként a fi atalabb ge-
nerációkat érinti. Meggyőződésünk, hogy a fi atal-
ságnak van a legnagyobb igénye az olyan jellegű 
tevékenységekre, ahol képességeiket, tudásukat fej-
leszthetik. Ugyanakkor azt is valljuk, hogy az ilyen 
jellegű fejlesztésnek a legmegfelelőbb kereteket a 
csoportos képzések nyújtják.
Egyik legfontosabb aktuális tevékenységi körünk a 
„Nagyító” program folyamatos működtetése a gyer-
gyói medence területén. Ennek a képzésnek a célja 
a középiskolások iskolán kívüli személyiségfejlesz-
tése, rövid idejű képzések segítségével. Tevékeny-
ségünk 2006 decemberében indult el, a Tenerum 
Egyesület 2007 október 18.-a óta működik. 

Célkitűzések
A Tenerum legfontosabb célkitűzése, hogy olyan 
eszközöket és helyzeteket teremtsen, amelyek lehe-
tővé teszik a közösség és az egyén önfejlesztését. 
Korunk társadalmában megjelent egy olyan újszerű 
igény, hogy az egyén folyamatosan képezze ön-
magát, és egyre jobban próbáljon alkalmazkodni a 
folyamatosan változó életkörülményekhez. A Tene-
rum Egyesület ezt az igényt is igyekszik kielégíteni.

TENERUM EGYESÜLET

Székhely: 535500 Gyergyószentmiklós, Selyem út 112, Hargita megye
TEL/ADÓSZÁM: 0744 290 482/ RO22718304
Kapcsolattartó személy: Vanyó Mónika,
 vanyomonika@yahoo.com, tenerum. gheorgheni@gmail.com

Szolgáltatások
Egyik legfontosabb aktuális tevékenységi körünk 
a „Nagyító” program folyamatos működtetése a 
gyergyói medence területén. Ennek a képzésnek a 
célja a középiskolások iskolán kívüli személyiség-
fejlesztése, rövid idejű képzések segítségével. Ezen 
képzések alatt egyforma hangsúly fektetődik az 
egyének és a közösség fejlesztésére, elősegítve az 
egyéni és a közösségi felelősségtudat kialakulását 
a diákokban.
Ezek a programok hétvégeken, bentlakásos körül-
mények között, egy-egy osztályközösség részvéte-
lével valósulnak meg, és különböző témaköröket 
érintenek:

• önismeret
• kommunikáció
• szerelem - párkapcsolat,
• pályaorientáció
• konfl iktuskezelés
• tolerancia
• szenvedélybetegségek

2006 decembere óta 20 Nagyítós hétvégi képzést 
tartottunk a gyergyószentmiklósi középiskolások-
nak. 

Jövőbeli tervek
A Nagyítós tevékenységeink folytatása mellett, 
nagy célunk egy olyan központ létrehozása, ahol 
önállóan folyathatjuk a képzést és ahol az alapító-
okíratban megfogalmazott további céljainkat is ki-
fejthetnénk.
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TRANZIT F&S FÓKUSZOLÁSI ÉS SZUPERVÍZIÓS AKKREDITÁLT 
FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT

E-mail: tranzitfs@freemail.hu
Tel / Fax: 3596292, Tel: 30/ 2033551

Személyiségünk egy gyémántkő, 
melyet egész életünk során csiszolunk.
E gyémántkő csiszolásának egyik hasznos eszköze a FÓKUSZOLÁS
Önmagunk, Gyermekünk, Családunk életének szebbé tételéért

A Gendlin-féle fókuszolás egy lehetséges módja önmagunk jobb megismerésének, mely hozzáse-
gíthet ahhoz, hogy életproblémáinkat önállóan, önerőből legyünk képesek megoldani.

Fókuszoló fi gyelmünket önmagunkra irányítva felfedezhetjük testi bölcsességünk jelzéseit, me-
lyekre fi gyelve új felismerésekre, újfajta – teljesebb – önismeretre juthatunk.

A fókuszolás hozzásegít, hogy én-azonos döntéseket hozzunk, hiszen belső „én”-ünk ismeri iga-
zán legfontosabb igényeinket, szükségleteinket.

A fókuszolás egy olyan életvezetési technika, amiben a fókuszoló személy felismerheti az életét, min-
dennapi reakcióit és viszonyulásait meghatározó érzelmeket, emlékeket, kötődéseket. Mindezek megis-
merése és az önmagunk felé irányuló elfogadás utat nyit a változás belső kreatív energiái számára.

A fókuszolás folyamata a változásra irányul, melynek következtében jobban érezhetjük magun-
kat. Ezek a változások jótékony hatással vannak kapcsolatainkra a családban, a munkahelyünkön és 
tágabb környezetünkben. 

A fókuszolás minden mozzanata természetes, velünk született. Bárki képes megtanulni, előkép-
zettséget nem igényel. Hiszen testünk születésétől fogva folyamatosan küld jelzéseket számunkra 
érzéseinkről, közérzetünkről, belső állapotunkról, szükségleteinkről.

Amit tanulnunk kell, hogy hogyan léphetünk tudatosan irányított fi gyelmünk által, a korábbinál 
teljesebb módon, kapcsolatba ezekkel a jelzésekkel, hogyan érthetjük meg és fogadhatjuk be ’üze-
netüket’, tartalmukat.

A fókuszolás elsajátításának első lépése:
A ’Fókusz I. alaptanfolyam’, ahol a 18 órás folyamat során megismerkedve a fókuszolás lépése-

ivel, saját élményű tapasztalat által kerülhet lépésről-lépésre mélyebb és tisztább kapcsolatba belső 
jelzőrendszerének, testileg átélhető érzeteken keresztül megnyilvánuló, ’nyelvével’.

Fókusz-tanfolyamokat Magyarországon a Gendlin által alapított nemzetközi Fókusz Intézet (New 
York) irányításával kiképzett fókusz trénerek vezetnek az ország több területén.

 Pálfi né Kováts Ágnes, fókusz tréner
 magyarországi fókusz-és gyermekfókusz koordinátor 
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TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETE

Cím: 1027 Budapest, Bem rkp. 30. II/19.
Honlap: www.tudatosvasarlo.hu, www.tve.hu
Tel/fax: +36-1-2258136, +36-1-2258137, Mobil: +36-20-4545 411 
Kapcsolattartó: Lőrincz Zsuzsa 

Az Egyesület minél több embert kíván megnyerni annak a gondolatnak, hogy vásárlói döntéseit 
körültekintően, a szokásos ár-minőség szempontokat kiegészítve hozza meg, fi gyelembe véve pél-
dául az adott termék gyártójának környezeti, társadalmi eredményeit, a termék ökológiai jellemzőit, 
vagy hatását a fogyasztó egészségére.

Mi a tudatos vásárlás, ki a tudatos vásárló?
Kicsit sarkítva: a klasszikus fogyasztóvédelem szerint tudatos vásárló az, aki nem hagyja, hogy 
átverjék. Aki tisztában van fogyasztói jogaival, és él is velük. Aki tájékozódik az árakról, a termé-
kek minőségéről, a kapcsolódó szolgáltatásokról, és a legjobb ajánlatot választja ki. Fontos, hogy 
etikailag és környezetileg is tudatosak legyünk, ami azt jelenti, hogy saját magunkon túl másokra is 
tekintettel vagyunk. Mi, tudatos vásárlók tehát olyan fogyasztói döntéseket próbálunk hozni, ame-
lyekkel nem csak mi járunk jól, hanem – fogalmazzunk egyszerűen – a világ is. Döntéseink alapvető 
értékeket tükröznek: hitünket az igazságosságban, a méltányosságban, az ökológiai felelősségben. 

Mit tehetünk?
Változtathatunk! Mi más reményt keltő van a fogyasztói társadalomban, mint az, hogy vásárlói 
döntéseink befolyásolhatják a dolgok menetét. Ne gondoljuk, hogy tehetetlenek vagyunk! Az ősi 
igazság most is áll: egyedül talán nem sokat tehetünk, de ha akaratunk, tetteink összeadódnak máso-
kéival, messzire juthatunk. Még az is meglehet, hogy függetlenül attól, hogy mások mit tesznek, jó 
érzés helyesen cselekedni... Ahogy Spinoza fogalmazott: a boldogság nem az erény jutalma, hanem 
maga az erény. 

Szeretnénk, ha minél többen bekapcsolódnának ebbe az együttgondolkodásba. Honlapunkon 
igyekszünk hasznos információkat, és az általunk megismert tényeket közzétenni, sőt, dolgozunk a 
tudatos vásárlói adatbázison is. Ugyanakkor reméljük, hogy a honlap nem marad meg az egyoldalú 
kommunikáció eszközének. Várjuk a javaslatokat, ötleteket, hozzászólásokat úgy a honlap tartalmá-
ra vagy felépítésére vonatkozóan, mint magára a tudatos vásárlás lehetőségére, gyakorlatára nézve. 
Nem kell mindenben egyetértenünk: reméljük fórumainkon érdekes és konstruktív viták bontakoz-
nak majd ki. Egy alapvetést azonban el kell fogadnunk: a pénzünk szavazat – akár akarjuk, akár 
nem.
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A Magyarországi Református Egyház ifjúsági prog-
ramjai
A Magyarországi Református Egyház közel 1200 gyü-
lekezetében a hitélet gyakorlása mellett közösségteremtő 
és -megtartó tevékenységet, több mint 100 oktatási intéz-
ményében (óvodától az egyetemig) oktatási tevékeny-
séget, közel 50 szociális intézményében pedig idős- és 
fogyatékos gondozást, egy kórházában gyógyító tevé-
kenységet végez. A gyülekezetek és iskolák többségében 
gyermek- és ifjúsági munka is működik, emellett számos 
civil ifjúsági szervezet is erős szálakkal kötődik egyhá-
zunkhoz. Az Ifjúság 2000 kutatás kimutatta, hogy a ma-
gyar ifjúság valamilyen ifjúsági közösséghez tartozó kb. 
13%-ának fele a történelmi egyházakhoz kötődik.

Országos Református Ifjúsági Vezetőképző
Az egyházunkban folyó sokrétű ifjúsági munkát a Zsinati 
Ifjúsági Iroda fogja össze. Az Iroda alapvetően informá-
ciós, hálózatépítő és szolgáltató tevékenységet végez, de 
számos országos projekt koordinációja is ide tartozik, így 
pl. a Csillagpont - Református Ifjúsági Találkozóé. Az 
egyház ifjúsági irodája évek óta szervez vezetőképzést és 
már gyakorló ifjúsági vezetőknek szupervíziós alkalma-
kat. A képzés elsődleges célja, hogy a résztvevő fi atalok 
szert tehessenek olyan sokszínű és későbbi munkájuk so-
rán közvetlenül is alkalmazható ismeretekre, amelyek va-
lóban "meghatalmazást" jelentenek számukra. Emellett 
egy olyan közösség és segítő hálózat részeseivé válnak, 
amely hatékonyan képes követni és támogatni későbbi 
munkájukat helyi közösségük és környezetük számára. A 
képzés alapvető célja, hogy a résztvevő fi atalok elsajátít-
sák azokat a kompetenciákat, melyeknek köszönhetően 
a saját gyülekezetükben hatékonyan tudnak élő ifjúsági 
közösséget és a közösség számára programokat szervez-
ni és vezetni, e célok elérése érdekében forrást teremteni, 

konfl iktusokat kezelni, fi atalokat megszólítani és önkén-
tesként bevonni, másokkal – náluk akár idősebb és ta-
pasztaltabb emberekkel is – együtt dolgozni.

Mi az, hogy Csillagpont?
A Csillagpont a Magyarországi 
Református Egyház hivatalos 
ifjúsági fesztiválja. A 2003-ban 
Bodajk, 2005-ben Debrecen, 
2007-ben Sárospatak után 2009-
ben a Tolna megyei Fadd-Dombori adott otthont a 
rendezvénynek.

E találkozó különleges azért, mert fi atalok szervezik 
fi ataloknak: alkalomról alkalomra közel 400 önkéntes 
szervező munkája teszi lehetővé a megvalósulását. 
Különleges azért is, mert a találkozó minőségi, igé-
nyes kulturális és szórakozási lehetőségeket nyújt, 
de több is, mint egy szokványos kulturális fesztivál: 
hitükben elkötelezett és hitüket kereső, többségükben 
református fi atalok találkoznak egymással, hogy meg-
osszák egymással a gondolataikat a világról, közös 
értékeinkről, Istenről.

A találkozó szervezői mindezt gondolatébresztő lel-
ki előadásokkal és kiscsoportos beszélgetések szerve-
zésével is segítik: ezek a bensőséges beszélgetések a 
találkozónak olyan közösségi, személyes jelleget köl-
csönöznek, ami más fesztiválokon teljesen ismeretlen. 
Ennek révén megszámlálhatatlanul sok új ismeretség, 
barátság kötődik az ország legkülönbözőbb vidékeiről 
érkező fi atalok között, és rengeteg ifjú találta meg éle-
te új távlatait, támpontjait. A találkozó nyitott minden 
olyan 16-30 éves fi atal számára, aki református gyüle-
kezetbe jár, vagy csak szeretné (újra) felfedezni refor-
mátus gyökereit, vagy egyszerűen csak kíváncsi arra: 
miért jó reformátusnak lenni.

ZSINATI IFJÚSÁGI IRODA

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
E-mail: ifjusag@zsinatiiroda.hu
Honlap: www.ifjusag.reformatus.hu
Telefon: (+36) 1/460-0702
Kapcsolattartó: Dr. Siba Balázs
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Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetet mondani az ITT és MOST  KONFERENCIA A 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT  című programunk létrehozásában való közreműködők 
közösségének!

Partnereinknek:
•  „Pro HelPers” Egyesület – Segítők Baráti Köre(Románia) http://segito.org/ 
• Diákhálózat (Szlovákia) http://www.diakhalozat.sk/  
• FBW – Franziskanisches Bildungswerk (Németország) (http://fbw.kreuzburg.de )
• KIKK Perigeum Egyesület (Románia) (http://www.nagyito.hu/szatmar/index.php )
• Tenerum Egyesület (Románia) 
• Lelkierő Egyesület http://lelkieroegyesulet.hu/  
• Őrhegy Egyesület – Kamaszparlament http://www.kamaszparlament.hu/ 
• Katolikus Ifjúsági Mozgalom http://kim.katolikus.net /

A programterv és a szervezési előkészülethez nyújtottak jó ötleteket:
Babucsik Márk, Bartalis Kinga, ,Bartók Edit, Bite Jenő, Csepi Gergely, Fleisz Kinga, 

Földi Ádám, Gersztheimer Zsolt, Gyöngyösi Kincső, György László, Hodossy Katalin, Hodossy 
Zoltán, Kaszper Pál, Keuchen Anna, Kocsis Kata,  Koós Angéla, Mayer Diána, Máté Dániel, 
Mogyorós László, Náfrádi Lilla, Nagy Fülöp Anetta, Novák Gyöngyi, Molnár Kriszta, Szaszkó 
Sándor, Szűcs István, Szabó András, Urbán Péter, Vanyó Mónika, Vikor Csaba, Visontai 
Kovács Dalma

A logó megtervezéséért: Galuska László Pálnak
A plakát és a meghívó tördeléséért: Gersztheimer Zsolnak

Katona Máriának és Dr. Fekete Károlynak, hogy voltak szívesek a programot megnyitni.

Köszönjük, hogy színvonalas előadást tartott: Zöldy Pál, Ditczendy Arisztid, Bagdy Emőke, 
Bernward Bickmann, dr. Fülöp Sándor, Baritz Sarolta, Laura nővér OP

A műhelymunkák megtartásáért: Novák Gyöngyinek, Szűcs Istvánnak, Pálfi né Kováts 
Ágnesnek, Szabó Kármen Ráhel nővérnek OP, Zöldy Pálnak, Máramarosi Máriának, Fleisz 
Kingának és Donáth Attilának, Lepedus Istvánnak, Farkas Évának és társainak Faragó Pálnak, 
Pálmai Évának és Ilkának; Kovács Rékának, Juhász Bélának, Csáky Rolandnak, Marica 
Zelenikának és Bernward Bickmannak, Bencze Györgyné, Hajninak; a DINAMIT csapatának 
Macsali Denisa, Szabó Eszter, Zöld Erika, Bíró Szilvia, Gunda Zsuzsa, Hodossy Zoltán, 
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Berényi Andrásnak és kedves családjának, 

Tolmácsolásért és fordításért: Zichler Csillának, Vörös Áginak, Murvai Mártinak, Keuchen 
Annának és Baráth Róbertnek és Görföl Tibornak.

A helyszínen és a közvetlen előkészítésben közreműködtek: 
Bodnár Ági Földi Ádám Bartók Edit, Bauer Tamás, Csepi Gergő, Filep Anita, Járvás Andrea, 
Kocsis Kata, László Alexandra, Sánta Zsuzsi, Kovács Kriszta

Esti improvizációs színházban felejthetetlent alakítottak és ezzel lerakták a Még egy mesét 
akciócsoport alapjait: Molnár Kriszta, Földi Ádám, Visontai Kovách Dalma, Novák Gyöngyi, 
Katona Miklós, Szűcs István

Keretmese kitalálása és lebonyolítása, melyben a Kismalac és a farkasok történetét dolgozhat-
ták fel a résztvevők: Molnár Kriszta , Földi Ádám Visontai Kovách Dalma, Szűcs István, Novák 
Gyöngyi.

Az istentiszteletet Kovács Szabolcs és Balázs József atya tartották.

Gondolkodó füzet kitalálása: Molnár Kriszta, Novák Gyöngyi, Bodnár Ágnes, Keuchen Anna 
és Gersztheimer Zsolt.

A program híresztelésében köszönet Lukács Emesének és a RISZI-k munkatársainak. 

Megbékélés Háza munkatársainak a szíves fogadtatásért, a szép esti fogadásért tartozunk 
köszönettel.

Az összefoglaló kiadvány tördeléséért Szabó Gábornak mondunk köszönetet.

A konferenciát támogatta:
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram

Európai Unió



Bagdy Emőke

Ditzendy Károly Arisztid



Állófogadásra várva

Mozogjunk együtt!



Improvizációs színház I. 

Improvizációs színház II.






