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Ima És HIT

egy összetartó, természetközeli faluban történt egy 
forró nyáron. Régóta óriási szárazság volt már, elha-
tározták, hogy együtt fohászkodnak égi áldást kérve a 
nagyon várt esőre.

elérkezett a közös ima napja, a falu apraja-nagyja ott 
volt. csak egy „valami”, egy fontos „kellék” nem volt 
velük: a HIT, hogy valóban esni fog. 

De esett. Ugyanis egy kisfiú vitt magával esernyőt. 
Ő hitt is abban, amiért imát mond...

Terjedőben az önkéntesség 15. oldal 
– interjú F. Tóth Andrással
Egy társadalmat az minősít... 5. oldal 
– interjú Csepregi Évával
Boldogok...  9. oldal 
– Batári Gábor igemagyarázata
A komolyzene lehet a járható út  6. oldal 
– interjú a Kossuth-díjas Ökrös Oszkárral
A zene vonzásában 2. oldal 
– interjú Kocsis Zoltánnal

Gondolatok a 
rosszról
Böjte Csaba testvér írása

„Az ördög, mint ordító 
oroszlán jár körül...”

10. oldal

Egy álom 
valósága
Interjú a Kossuth-díjas
Hot Jazz Banddel

„Évente 2-3-szor játszunk jó-
tékonysági rendezvényeken”

5. oldal

„Merjünk boldogok lenni, ez a legszebb bátorság” (Joseph Joubert)
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JÓTÉK NYSÁG
színes újság a jóról, a civilekről

HaNGOlÓ

Beszéljünk az örömeinkről
- keressük a napi jókat -

Tavasszal, ahogy a természet, az emberek is újjáé-
lednek. Kinyílunk, mondhatom úgy is kiáradunk. 
Mindkét megfogalmazás más gondolati vizekre visz. 

Az első inkább a csábos külcsín világa, a második a belbecs, 
a lelki-szellemi élet területe. A fogyasztás rózsaszín világa 
sokunkat csábít. De meddig? És milyen áron? Jó is az, amíg 
örömöt jelent. Ám, ha csak a megfelelni vágyás mozgatja, ak-
kor inkább üröm van benne... 
Életünk része a jó és a rossz, a szép és a csúnya, az egészséges 
és a mérgező. A szétválasztásukhoz iránymutatók, hiteles sze-
mélyiségek, programok, médiumok és tudatos egyéni dönté-
sek is kellenek.

A civil szervezetek részt vesznek a tudatformáló kampá-
nyokban, amikkel az egészséges életszemlélet kialakításá-
hoz adnak támpontokat. Egyre több cég, népszerű művész, 
ismert közéleti szereplő támogat szervezeteket azzal, hogy 
nevét, arcát, pénzét adja társadalmi problémák megoldásá-
hoz. Minisztériumok, közigazgatási intézmények asztalán is 
szerepelnek esélykiegyenlítést segítő megoldáskeresések és 
támogatások.

Az utóbbi időben az egyház is felismerte a nyilvánosság fon-
tosságát, azt hogy rendszeres kommunikáció kell az egyhá-
zak, vallások háza tájáról is. Egyre több rendezvény, fesztivál 
és műsor mutatja be azt, hogy az erkölcsös-etikus élet, az 
egymásra való odafigyelés, a mértékletesség és a segítség-
nyújtás megvalósítható a modern világunkban is. 
Éljünk örömmel! „A legnagyobb függőségünk, hogy a problé-
máinkról beszélünk. Törjük meg ezt a szokást. Beszéljünk az 
örömeinkről!” - írta Rita Schiano a Próféta oldalán, amit mi 
is így gondolunk és teszünk is érte, hogy mindazok, akik 
nemcsak lájkolni szeretnék a jót, hanem változtatni tudnak 
és akarnak is, találjanak másoknál bevált recepteket az öröm-
teli, derűs élethez.

Az év legszebb időszakában megjelenő újságban friss 
Kossuth-díjas művészek adtak interjút, a nehezebb idők túlélés-
hez adnak segítséget a Gulágról visszatért, ott örömolimpiát(!) 
szervező Placid Oloffson bencés szerzetes gondolatai, míg a 
napi örömök számbavételéhez ad jó ötletet az Ízek, imák, sze-
relmek írója Elizabeth Gilbert. Az interjúk, tudósítások mellett 

olvashatnak az önkéntesség hazai 
helyzetéről, több civil szervezetet, 
köztük idén 30 éves jubileumát 
ünneplőt is talál, aki támogatással 
és/vagy önkéntes munkával kíván 
hozzájárulni a közjóhoz. 

Ajánlom az újságot jószívvel, 
Vajda Márta 

Rajki Miklós: Bíztató
Bíztatlak: Örülj!
Örülj a világnak,

Örülj a kinyíló virágnak,
Örülj a rikkantó madárnak!

A zöldlombos erdőnek, a viruló mezőnek.
Örülj a hasadó hajnalnak,

Éjben az égen ragyogó csillagnak!
A szép napra ébredő reggelnek,

A neked köszönő embernek,
S minden ártatlan gyermeknek.
Örülj a feléd küldött mosolynak,

A hozzád szóló szavaknak!
Örülj, ha egy ajtót neked kitárnak,
Ha valahol éppen tereád várnak!
Örülj, ha megfogják a kezedet,
Tanítsd meg örülni gyermeked!

Örülj és te is tárd ki szívedet!
Az öröm széppé teszi lelkedet és vidámmá

kedvedet.
Örülj az ősznek, a tavasznak,

A fakadó rügyeknek, a lehulló lomboknak!
Nyáron a rekkenő melegnek,

Télen a hóval borított hegyeknek.
Örülj, ha jön egy zivatar,

Ha örülsz, akkor nem zavar.
Örülj a megkonduló harangnak,

A felröppenő sok - sok galambnak!
A felhangzó zenének!

Örülj minden csendes estének!
Örülj a farkát csóváló kutyának,

Örülj az egész világnak!
Hiszen annyi jó és szép van, aminek örülhetsz,

Örülj, ha valakivel törődhetsz!
Lásd meg mások örömét, örülj, ha bárkit 

öröm ér!
Örömöt adj minden kicsi örömért!

Az öröm az egy jó dolog ,
akik örülni tudnak, azok boldogok.

Te is az lehetsz, ha akarod.

Freund 
Tamás
döbbenetes vallomása 
Istenről

„Az Istenhit összeegyez-
tethető-e a tudomány-
nyal?”

10. oldal

Kiemelt társadalmi ügyek a Miniszterelnökségen

Közgondolkodjunk jól!
– mindenkinek egyéni felelőssége is van benne –

Közismerten fejlett a panaszkultúránk és a pesszimizmusunk, elsőre legtöbben 
negatívan reagálunk sok mindenre, és az sem biztos, hogy másodikra már a 
megoldáson gondolkodunk, inkább panaszkodunk, mint örülünk, ezeken jó 
lenne változtatnunk... - soroltam az interjú sarkalatos kérdésköreit, miközben 
Latorcai Csaba bólogatott, hogy egyetért a felvetésekkel. A megváltoztatásuk, 
bár össztársadalmilag is kívánatos len-
ne - tette hozzá, egyelőre nem szerepel 
a kiemelt társadalmi ügyek közt a tárca 
asztalán. Ki, vagy mi kell ahhoz, hogy 
egy ügy odakerüljön? Ezt is megkér-
deztem a Miniszterelnökség kiemelt 
társadalmi ügyekért felelős helyettes 
államtitkárától, aki a végén megosztott 
egy kipróbált receptet a változásra...

– Van jó néhány kérdéskör, amiben javí-
tani kellene az attitűdöket egyéni és tár-
sadalmi szinten egyaránt. A feladataik közt van a közgondolkodás elősegítése. Mit 
értenek ezen a kifejezésen a Miniszterelnökségen?
– Két részből áll a tevékenységünk. Egyfelől koordináljuk a társadalom na-
gyobb csoportjait érintő, nagyobb horderejű kormányzati döntéseket, amiket 
adott esetben saját hatáskörben menedzselünk is. 

folytatás a 3. oldalon

Hosszú évekig nekünk csak egy volt a nyolc közül 
a bánya mélyéről, persze a legaranyosabb, a legsze-
rethetőbb, akit a többi gonosz hét lent hagyott a 
csappal és pappal együtt, amikor megpillantották 
Hófehérkét, „mert ő olyan szép, hogy barátjukat 
egyszerűen lent felejtették”. Tagadhatatlanul a Pad-
lás, és annak 670 éves, zsörtölődő, Lámpás névre 
hallgató szellem-lakója volt a lányom kedvence a 
nyolcvanas évek végén a Vígszínházban. Tiszte-
letbeli Padlás-rajongóként még a legendás szilvás 
gombócból is kapott, na, nem az igaziból, hanem 
a kellékből.                                       folytatás a 4. oldalon

a boldogság nyomában

Harminc éve frontvonalban a rák ellen

az emberért, a holnapért
– elsők között alakult itthon –

a 30. éves jubileumát ünnepelő a RÁK elleN, aZ emBeRÉRT, a 
HOlNapÉRT! társadalmi szervezet 
alapítója Dr. Farkas Ilona, szülész-nő-
gyógyász, onkológiára szakosodott 
klinikus szakorvos. magyarország első 
rákellenes civil szervezetének megál-
modója a járt utat a járatlanért cserélte 
fel 1985-ben, amikor felvette a harcot 
a betegséggel a daganatos betegekért. 
egyaránt küzdött szavakkal, adatokkal 
és tettekkel, lobbizott, kilincselt, ha 
kellett, előadást tartott, jó útra térített, 
tervezett és szervezett. 
30 év után is tervez-szervez az alapítvány, mert a rákgyógyítás fejlődése 
és az emberek egyre inkább felvilágosult nézetei ellenére még 2015-ben is 
rengeteg a fehér folt a fejekben a betegség kialakulásával, megelőzhetősé-
gével és gyógyíthatóságával kapcsolatban.

folytatás a 11. oldalon

Érdem és kegyelem
annyira megszoktam, hogy mind-
annyian a „megérdemeljük az élettől, 
hogy nekünk jó legyen” bűvöletében 
élünk, hogy azonnal felkaptam a fe-
jem arra, mikor meghallottam a „ke-
gyelem” szót. Üdítő volt végre egy 
olyan emberrel beszélgetni, aki sze-
rint az élet nem tartozik neki semmi-
vel, mert járni nem jár neki semmi. 
a Kossuth-díj sem. 2015-ben mezey 
Katalin Kossuth-díjat kapott. ahogy 
ő értelmezi, égi kegyelem folytán.

– Gratulálok a Kossuth-díjhoz. Ho-
gyan élte meg, amikor megkapta? Úgy 
érezte, hogy ez már járt Önnek, vagy 
meglepődött? 

folytatás a 4. oldalon
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Komoly döntést kellett 
hoznom

− Előadásaira gyorsan elkap-
kodják a jegyeket. Többen 
járnak misékre, amióta sűrűn 
kacsint vissza újságok lapjai-
ról, plakátokról?
− Talán valamivel többen 
jönnek misére. Az „újak” kö-
zül mindig akadnak olyanok, 
akik érezhetően nagy érdek-
lődéssel figyelnek a templom 
egy-egy sarkában, eldugott 
zugában. Folyamatos öröm-
forrást jelent számomra, 
hogy általában megtelik a 
templomunk az Istentisztele-
tekre, s közösen ünnepelünk.

– Milyen a prédikáló Pál Fe-
renc? Mennyiben oszt meg más 
gondolatokat, mint az előadá-
sokon?
– A súlypont máshová kerül. 
Egyértelműen az Isten-kap-
csolatot, a hitéletet, a spiri-
tualitást és annak kibontását 
helyezem előtérbe az egyház 
tanításának keretén belül. 
Prédikáció közben ettől füg-
getlenül találok kapcsolódási 
pontokat az előadásaimmal, 
hisz amikor papként beszé-
lek, akkor is mentálhigiénés 
szemlélettel szólok. Amikor 
elkezdtem a papi szolgála-
tot, komoly döntést kellett 
hoznom: merjek-e az embe-
rekhez úgy szólni, ahogy he-
lyesnek tartom, ahogy az az 
Isten-kapcsolatomból követ-
kezik? Tisztában voltam vele, 
hogy néhányaknak nem fog 
tetszeni, de az érem másik 
oldalán olyanok is betérnek 
hozzánk, akik korábban távol 
tartották magukat a temp-
lomtól. Végül az történt, 
hogy a fiatalok első hittanó-
ráján tizenheten voltak, év 
végére már negyvenen, míg 
a negyedik év végére több, 
mint kétszázan.

– Előadásait hallgatva azt 
éreztem, hogy kerüli a spiri-
tualitást. Tudatos lépésről van 
szó?
– Az, hogy a spiritualitás té-
májából mennyi hangzik el 
egy-egy est során, alapvető-
en az előadás témájától függ. 
Jól megtanultam ugyanis a 

régi mesterektől, hogy be-
széljünk tisztán arról, amit a 
címben megjelöltünk.

– Népszerűségéből arra is 
következtethetünk, hogy sok 
felnőtt nem találja a helyét a 
világban, csalódtak családjuk-
ban, párkapcsolataikban.
– Természetesnek tartom, 
ha néha elgyengülünk, ha 
válságba kerülünk. Azt is 
mélyen emberinek gondo-
lom, ha összezavarodunk, s 
életünk egy-egy pillanatában 
nem találjuk az utunkat. Ez 
még akkor is megtörténhet, 
ha világos céljaink vannak. 
Hogy az utat megleljük, ami 
a célhoz vezet, az nem ritkán 
komoly keresési folyamat 
eredménye. Éppen ezért ha 
valamilyen nehézséggel for-
dulnak hozzám az előadások 
során vagy a plébánián, ak-
kor azt magától értetődőnek 
tartom. Nem hiszem, hogy 
mindenképp el kell ronta-
nunk valamit az életünkben 
ahhoz, hogy útkeresésben 
legyünk. Annak önfeledten 
tudok örülni, ha a tevékeny-
ségem révén az emberek 
nyitottabbá válnak Isten felé, 
vagy teljesebb életet élhet-
nek a belső harmóniájuk, 
családjuk, munkájuk szem-
pontjából.

mi a boldogság titka? 
merjünk önfeledtek 

lenni!

− Az előadások során többnyi-
re párkapcsolati helyzetekkel, 
családi konfliktusokkal foglal-
kozik. Papként miért érdekli ez 
a téma ennyire?
- A hozzám fordulók többsé-
ge ilyen kérdésekkel érkezik. 
Az élet veti fel tehát ezeket a 
témákat, hisz embertársaink 
többsége párkapcsolatban 
él, vagy abban szeretne élni. 
Úgy látom, hogy az elbizony-
talanodás, a megingás sokkal 
erőteljesebb itt, mint az élet 
sok más területén.

– Úgy ad tanácsokat, véleke-
dik élethelyzetekről, hogy nem 
élhet házasságban, párkapcso-
latban. Honnan képes mégis 
tapasztalatokat meríteni?

– Rengeteg emberrel talál-
kozom nap mint nap, aki-
ket szeretek meghallgatni. 
Az önismereti csoportokba 
jelentkezők az életük mély 
rétegeit tárják fel, amelyek-
ből sokat tanulok. Tehát 
elsősorban átvett tapasztala-
tokból és a szakirodalomból 
merítek. Ezenkívül termé-
szetesen a saját élettapasz-
talataimra is támaszkodom 
a beszélgetések során. Hoz-
záteszem ugyanakkor, hogy 
az embereket mindig a maga 
teljességében igyekszem 
nézni, nem szeretem leszűkí-
teni a látásmódomat egy-egy 
problémára. Boldog ember-
ré, többek között a tartalmas 
emberi kapcsolatok révén 
válhatunk. Nem lehetünk 
addig boldogok, ameddig 
görcsösen magunkra irá-
nyított életet élünk. Szin-

tén fontos, hogy merjünk 
önfeledtek lenni, s képesek 
legyünk a spiritualitást felfe-
dezni az életünkben.

– Pappá szentelése előtt élt 
párkapcsolatban?
– Igen. Tizenhat évesen ta-
lált rám az első szerelem, s 
ezt követően több hosszabb 
párkapcsolattal is megaján-
dékozott az élet. Hálás va-
gyok nekik és sokat köszön-
hetek azoknak a nőknek, 
akikkel társai lehettünk egy-
másnak.

a lemondás 
nehézségeiről

– Ön sokkal több megértést, 
pozitív példát helyez előtérbe 
a munkásságában, mint az 
egyik népszerű pszichiáter. 
Ennek ellenére el tudja kép-
zelni, hogy pár verbális pofon 
felrázzon egy-egy embert?
- Nem hiszek a pofonokban. 
Abban ugyanakkor igen, 
hogy bizonyos embereket 
néha szükséges szembe-
síteni életük realitásával. 
A száraz tények pedig bi-
zony néha felérnek egy-
egy verbális arculcsapással. 
Számomra az igazi kérdés 
azonban itt is ugyanaz, mint 
a párkapcsolati problémák-
nál, vagyis nem érdemes 
elvetni a sulykot, mértékkel 
érdemes szembesíteni vala-
kit a realitással. A bizalmá-
nak és befogadóképességé-
nek arányában.

– Napjainkban egyre több 
embert vonz a pszichológia, 
mert mind többen szeretnék 
megérteni, mi történt, mi tör-
ténik velük. A szülei válása, a 
serdülőkori szorongásai sze-
repet játszottak abban, hogy 
fiatalon elkezdett érdeklődni 
a lélektan iránt?
– Ha csak a tényeket nézzük, 
édesapám harmadik, édes-
anyám második házasságá-
ból születtem, s a szüleim is 
viszonylag korán elváltak. 
Ezek az életesemények rá-
világítanak arra, hogy nem 
minden szempontból har-
monikus közegben éltem. A 
zaklatott gyerekkoromnak 
köze volt a belső nyugtalan-
sághoz. Természetesen ma 
is szoktam szorongani egyes 
feladatok, ügyek miatt. Nyil-
vánvalóan az nem is lehet 
cél, hogy összes félelmünket, 
aggódásunkat levetkőzzük, 
hisz bizonyos esetekben a fé-

lelem helyénvaló, amely sok 
mindent kifejez az élet reali-
tásából. Összességében so-
kat köszönhetek másoknak, 
és a lelki egészségem szem-
pontjából is meghatározó 
elemmé vált az Isten-kap-
csolat. Az énközpontú em-
berről igyekeztem átváltani 
Istenközpontú személlyé. A 
lemondás nehézségei köze-
pette azt érdemes tudatosí-
tani, mit érhetünk el, milyen 
célokat valósíthatunk meg. 
Tehát nem a lemondáson 
van a hangsúly, hanem azon, 
amiért még lemondani is ér-
demes.

– Országos felnőtt magasug-
ró bajnokságot nyert, váloga-
tott atléta volt. Van Önben 
hiányérzet, hogy olimpián, 
világversenyen nem képvisel-
hette a magyar színeket, vagy 
ez a szükséges lemondások 
egyike volt?
– Bár a korosztályos eu-
rópai ranglistán harmadik 
voltam tizennyolc évesen, 
kétségkívül jelentős vi-
lágversenyen nem mutat-
hattam meg a tudásomat. 
Amikor elkezdtem járni 
a papnevelő intézetbe, fel 
kellett adnom az edzéseket, 
hiszen valami, valaki fonto-
sabb lett. Ettől függetlenül 
sokat tanultam az atléti-
kai pályákon: a mai napig 
gyakorlatias vagyok, s nem 
ijedek meg attól, ha a hosz-
szú távú célokért küzdeni, 
izzadni kell. Azért nem volt 
egyébként annyira nehéz 
elbúcsúzni az atlétikától, 
mert nem sikeres akartam 
lenni, hanem értelmes dol-
gokat csinálni, ami mások 
testi-lelki boldogságát elő-
segíti, szolgálja.

Szeghalmi Balázs
(kiasalfold.hu)

Másfelől a Miniszterelnökség 
háttérintézményeit irányí-
tom, mi vagyunk kapcsolat-
ban azokkal a kutató intéze-
tekkel, amelyek a közpolitika 
és a tudományosság határte-
rületeit vizsgálják. A Veritas 
Intézet a 20. századi történe-
lem és a politika találkozását 
vizsgálja. A Rendszerváltás 
Történetét Kutató Intézet a 
rendszerváltás időszakát és 
az abból leszűrhető tanulsá-
gokat kutatja. A Nyelvstra-
tégiai Intézet a magyar nyelv 
változásait vizsgálja külö-
nösen a globalizáció idősza-
kában. A Nemzetstratégiai 
Kutató Intézet a magyarság 
belső kohéziójával és kitörési 
lehetőségeivel foglalkozik, és 
a Nemzeti Örökség Intézet a 
nagy elődeink emlékét ápol-
ja. Ezekben az esetekben a 
közgondolkodás elősegítésén 
azt értjük, hogy mindegyik 
kutatás olyan válaszokat ad, 
ami a jelen politika számára 
értelmezhető. Tehát a múlt 
tanulságaiból - sikerből vagy 
kudarcból - leszűrt következ-
tetésekkel foglalkozunk és 
levonva különböző tanulsá-
gokat megállapítunk trende-
ket, beavatkozási javaslatokat 
teszünk. 

– Ön szerint kutatásokkal ala-
kítható a közgondolkodás a 
hétköznapokban is?

– Persze, a mai napig vannak 
olyan fehér foltok, pl. a 20. 
századi magyar történelem-
ben, amelyekre nem reflektál-
tunk. Ahogy a felvezetésben 
is elhangzott, rossz beideg-
ződéseink vannak, amik ne-
hezen, de azért alakíthatók. 
Ezért is tartom fontosnak, 
hogy olyan hiánypótló ku-
tatásokat végezzenek, amik 
ütköztetik a különféle néző-
pontokat, majd a kapott ered-
ményeket többféle formában 
- rendezvényeken, médiafe-
lületeken - publikálják. Ko-
ordinációs feladataink kö-
rében háttér-tájékoztatókat 
és fórumokat szervezünk a 
társadalmi párbeszéd – azaz a 
közgondolkodás - formálása 
érdekében, továbbá tájékoz-

tatjuk a civil szervezeteket, az 
önkormányzatokat a Minisz-
terelnökség tevékenységének 
fő irányairól és időszerű fel-
adatairól, illetve kapcsolati 
tevékenységéről. 

– Mitől válik egy társadalmi 
ügy kiemeltté és mivel jár, ha 
valaminek ez a státusza?

– A kormány döntése alap-
ján. Minden tárca minisz-
tere előterjeszthet olyan 
ügyeket, amelyeknek szerinte 
valamiért relevanciája van. A 
kiemelt státusz azt jelenti, 
hogy egy összehangoltabb 
ügymenedzseléssel például 
nagyobb médiafigyelmet 
kap az adott téma, és azzal, 
hogy több tudományos 
kutatás eredménye válik 
ismertté a közgondolkodás 
is kedvezőbben alakulhat 
abban a témában.

– Ki tehet javaslatot egy társa-
dalmi ügy kiemelésére? 

– A kormánytagok teszik a 
javaslatot, adott esetben mi-
nisztériumi szinten saját ma-
guk kezdeményezik, illetve 
legtöbb esetben a szakmai 
háttérintézményekkel és 
partnereikkel történt előze-
tes konzultációk után terjesz-
tenek elő kiemelésre szánt 
témákat.

– Beszéljünk a híres panasz-
kultúránk változtatásáról is. 
Ön egy korábbi interjúban 
- amikor a más kultúrákban 
már mért nemzeti összboldog-
ság mutatóról kérdeztük - azt 
mondta, hogy a boldogság 
olyatén megélése nálunk szinte 
értelmezhetetlen... Miért is? 

– A választ talán az egyéni 
felelősségvállalás hiányában 
és abban az évtizedek alatt 
kialakult szemléletmódban 
kell keresni, hogy mindenki 
azt gondolja, az államnak kell 
neki adni először ahhoz, hogy 
valami megváltozzon, kvázi 
ezzel az ő boldogságérzete 
emelkedjen. Pedig nagyon 
fontos azt látni, hogy azokon 
a pilléreken, ami a szóbaho-

zott „nemzeti összboldogság 
mutató” (GNH) esetében 
mérhető, ahhoz mindenki-
nek saját szintjén kell hozzá-
járulni. Például jóval környe-
zettudatosabban kellene élni, 
örömmel kellene az önkéntes 
munkát végezni, persze azzal 
egyetértek, hogy ehhez a tár-
sadalmi ügyeket menedzsel-
ni képes, több jól működő és 
hiteles civil szervezet is kell. 

– A jó viszonyítási pontja a 
rossz. Vajon kitől-mitől függ, 
hogy valaki mit tart jónak vagy 
épp rossznak? 

– A jónak nem feltétlenül 
viszonyítási pontja a rossz. 
Szerintem van objektív jó és 
objektív rossz. Az érdeknélkü-
liségre gondolok, hasonlóan, 
mint a szép esetében. Példá-
ul, amit mindenki rossznak 
minősít az a bántalmazás bár-
milyen formája, illetve jóként 
tartjuk számon az önzetlen 
segítségnyújtást.

– Ön szerint jó-e az, ha valaki 
csupán félelemből jó vagy ami 
rosszabb, társadalmi küldetést 
színlelve jó, majd belefárad, 
ahogy a civil szervezetek jóré-
sze...

– Nem vagyok társadalom lé-
lektanász, de úgy gondolom 
már az is eredmény, hogy va-
lamilyen indíttatásból teszi 
bárki a jót vagy a jóhoz hason-
lót. Hogy ez nem jelent neki 
örömöt, és tovább is teszi, az 
speciel annak az egyénnek a 
sajátos „szociális problémája”. 
Aki mártírrá akar válni, csak 
akkor lehet megmenteni, ha 
maga is akarja.
Nekem a civil szervezetekkel 
kapcsolatban sok jó tapasztala-
tom van. Számos kiváló csapat 
tevékenységét ismerem, akik 
sok-sok önkéntes munkával, 
tudásuk legjavát beleadva látják 
el az általuk vállalt feladatokat. 
Azzal egyetértek, hogy a jóté-
konyságba valóban bele lehet 
olykor fáradni. Kutatások sze-
rint a segítő hivatást választókat 
az átlagosnál jobban fenyegeti 
a kiégés, a burnout szindróma. 
Érdemes ezt tudatosítaniuk a 

Közgondolkodjunk jól!
folytatás a címlapról

segítőknek. És azt is be kell lát-
ni, hogy az tud hitelesen gon-
doskodni másokról, aki saját 
jólétéről is megfelelően gon-
doskodik. Magunkról gondos-
kodnunk kötelesség, mások 
jólétéért tennünk azonban 
sokkal nagyobb ügy: szolgálat.

– A közösségi médiából zúdul 
a „pozitívkodás” frázisok és 
motiváló blogok formájában, és 
lájkokkal sokan jelzik, tudják, 
mi lenne jó. Változhat ez a tettek 
szintjén is? 

– Változhat. De őszinte leszek, 
belátható időn belül nem 
fűzök hozzá vérmes reménye-
ket, mert sokan meggyőző-
déssel hiszik úgy, hogy az is 
elég, ha beszélnek valamiről. 
És a tettek szintjén rendre 
kifogásokat gyártanak. De 
törekedni kell a változás elő-
segítésére. És tenni is kell érte. 
Ebben például a társadalmi 
marketingnek és médiának 
van különösen nagy szere-
pe és lehetősége is. A híreket 
olvasva és hallgatva negatív 
üzenetek tömege zúdul ránk. 
Kevés a jóhír. Pedig szükség 
volna rá, hogy balesetek és 
bűnügyek helyett, örömteli 
eseményekről szóljon minél 
több híradás. Már ettől önma-
gában is jobb lenne a közérze-
tünk és sokakban csökkenne a 
szorongás.

– Végül megkérem Államtitkár 
úr, mondjon egy használható 
változásreceptet...

– A változást mindenkinek 
magán kell elkezdenie. Szá-
momra ehhez jó támpontokat 
ad Placid Olofsson* bencés 
szerzetes, aki tíz év kényszer-
munka után is haza tudott 
térni a Gulágról. Ő a rabtársai-
val munkálta ki számukra a túl-
élés, a mi számunkra a jól élés 
alapelveit: 
▶ Ne panaszkodjunk!
▶ Vegyük észre az élet apróbb           
és nagyobb örömeit és tartsuk 
is azokat számon!
▶ Ítélkezés helyett, az adott 
helyzetben, bizonyítsuk a jó 
iránti elkötelezettségünket 
tetteinkkel!

▶ Aki hisz Istenben, merítsen 
erőt és reményt újra és újra a 
Vele való kapcsolatából!

– Egyetértek, és ezzel a végszó-
val köszönöm meg, hogy rendel-
kezésre állt.

*Placid atya gulágos meséiből 
ismertté vált „örömolimpiáról” 
a hátoldalon olvasható rövid 
ízelítő.

Vajda Márta
Fotó: Csécsei Ilona 

a jóról mi adunk hírt

2012-ben azt gondoltuk néhányan, hogy kell egy jóról, jóté-
konyságról szóló újság. Tettünk is érte. Megszületett egy olyan 
hiánypótló lap, amiben közjóról, egyéni jócselekedetekről, 
közösségi jószolgálatról, önkéntességről, civil szervezetekről 
van szó, és mellette az egyre többek által vágyott boldogság-
keresésben is utakat mutatunk. A három év alatt tapasztaltuk, 
hogy divatos az egyéni örömélményekről és társadalmi jólétről 
beszélni. Sokan sokféleképpen gondolkodnak róla. Nyilván 
másként közelítenek a témához a civil szervezetek és másként 
a cégek. Más a véleménye a médiának, más a celebeknek és a 
hétköznapi embereknek, és megint más a közszférában szolgá-
latot teljesítőknek. Össze kell hangolni... 

Küldetés és szép hivatás egy ilyen lapot szerkeszteni. De hozzáte-
szem, némi kitartás is kell a hétköznapi értelemben vett boldog-
ságérzés terjesztéséhez. Mert, bár igény sokakban mutatkozik a 
jóra, az örömre, hitre, derűre, önzetlen adásra, de egyelőre ez a 
nemes szándék szavak szintjén vagy mások - főként a körülmé-
nyek - hibáztatásában kimerül. Ám, ahogy Latorcai Csaba az 
interjúban mondta az már „valami”, ha gondolnak a változásra 
és beszélnek is róla... Hisszük, hogy egyszer csak megszületik a 
tett is. Ezért választottuk a címlapra Joseph Joubert gondolatát: 
„Merjünk boldogok lenni, ez a 
legszebb bátorság.”
Az élet rövid, de szép és jó azok-
nak, akik szívvel élik, ahogy pl. 
Bhutánban teszik... Szerintem itt 
is lehet pont úgy örülni az élet-
nek. Az újsággal mindenképpen 
ezt az irányt képviseljük, és a jót 
terjesztjük. 

VM
Fotó: Banga Gréta

Önfeledt boldogságkeresés

„Boldog emberré a tartalmas emberi kapcsolatok révén válhatunk” - mond-
ta az egykori válogatott atléta, magyarország egyik legkedveltebb előadója, 
akinek állandó témája a párkapcsolatok elemzése. ebben nem is lenne semmi 
meglepő, de pál Ferenctől úgy kérnek rengetegen magánéleti tanácsot, hogy 
tisztában vannak vele: „pálferi” katolikus papként az egyházat szolgálja.

Pál Ferenc pályaképe

Budapesten született 1966-ban. Fiatalkorában aktív, ké-
sőbb főállású sportoló volt a Budapesti Vasasnál. Volt 
válogatott kerettag, 1987-ben felnőtt magyar magasugró 
bajnokságot nyert. 1996. június 15-én szentelték pappá 
Esztergomban. Szentelése után előbb káplánként szolgált 
Terézvárosban, majd Rákoskeresztúron, 2002-től plébá-
nosként Óbudán. 2011-től plébánoshelyettes Angyalföl-
dön. 2005-től a SOTE Mentálhigiéné Intézet munkatársa. 
2011. augusztus 20-án a Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjével tüntették ki.

Az előadásai 2000 őszén kezdődtek egy bérelt fővárosi te-
remben, majd 2001-2011 között a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán folytatódtak. 
2011-től a Millenáris Teátruma adott otthont az előadá-
soknak, jelenleg pedig a MOM Kulturális Központban 
zajlanak az alkalmak. Hanganyaguk a résztvevők között 
korábban kézről kézre terjedt, majd 2008 végétől az inter-
neten is elérhetővé vált.

Pál Ferenc katolikus papként is fontosnak tartja, hogy az 
előadásai mindenkihez szólhassanak. Bárki részt vehet 
rajtuk, nem kell semmilyen vallási, ideológiai elvárásnak 
megfelelnie, elég a hallgató nyitottsága. Előadásaira jel-
lemző egyrészt a strukturáltság és az érintett szakiroda-
lom intenzív használata, valamint a stand-up comedyből 
ismert közvetlen, gyakran csapongó, humoros történetek 
mesélésére is építő stílus. A heti előadások hallgatóinak 
száma 2011-re alkalmanként meghaladta az ezer főt, s a 
résztvevők körében spontán közösségszervezés kezdő-
dött. Több könyv, számos publikáció szerzője.

(Forrás: Wikipédia)  

Az érzelmekre visszatérve: a 
következő évad koncertjeiben 
megtalálhatjuk a tradíciót, a for-
radalmiságot, az újdonságot, a 
megnyugvást, a derűt, a szabad-
ság iránti vágyat, és a végtelensé-
get, ami vonzza és mozgatja is az 
embert.
Kocsis Zoltán művészetének ra-
jongójaként és híveként ebben 
az évadban volt egy katartikus 
élményem az egyik februári, 
Bach és Villalobos műveiből in-
terpretált koncerten, ahol Jean 
Louis Steuerman zongorista volt 
a vendégművész. 
Nemcsak a vájtfülű zeneértő, ha-
nem a szimplán csak műélvező 
közönség is rögtön érezte, azon az 
estén nagy művészek találkoztak, 

akik munkájukkal folyamatosan 
inspirálták egymást a színpadon 
is. 
A vendégművész a szűnni nem 
akaró tapsok viharában a rá-
adás-ráadása után egy zongo-
ra etűddel örvendeztette meg a 
nagyérdeműt, aminek az elején 
Kocsis Zoltán a házigazda kar-
nagy, fittyet hányva a színpadi 
etikettre és az összes íratlan ze-
nei előadóművészi szabályra, 
keresetlenül, lazán leült egy üre-
sen hagyott székre a színpadon, 
kinyújtóztatta a lábát, ujjaival 
kicsit meglazította a keményített 
ing nyakát és elmerült a felcsen-
dülő zongorafutamokban.

 folytatás a 3. oldalon

Olyan csendes áhítatban száll-
tak a szinte éteri tisztaságú han-
gok, hogy egy-két könnycsepp 
végigcsurgott az arcomon, és 
hallottam a köröttem ülők léleg-
zetének elakadását is. 

Az ilyen pillanatokért érde-
mes élni, küzdeni, ezek az él-
mények lendítenek tovább a 
sajátmagunk által jól-rosszul 
tákolt taposómalomban, illet-
ve állítanak meg, mert megle-
petésként, hirtelen örömként 
érnek, adományként kapjuk, 
csak vegyük észre éppen akkor 
és ott! Ne hagyjuk elszállni az 
élet apró örömvillanásait, ne 
haljanak el, mint a zongorafu-
tam hangjai! Erőnek erejével 
tartsuk emlékezetünkben azt 
a szívet megremegtető érzést, 
amit abban a szent pillanatban 
éreztünk, amikor kiszakadva 
a mindennapi létből, szinte 
transzcendens élményünk 

a zene vonzásában – villáminterjú Kocsis Zoltánnal
a zeneszerzők, a művészek különös érzé-
kenységgel élik át a körülöttük lévő vilá-
got. Vannak, akik ragaszkodnak a hagyo-
mányokhoz, vagy új tartalmakkal töltik 
meg azt, akadnak olyanok, akik forradal-
mi változásokat hoznak.

az érzelmi csalódásokra pedig a termé-
szethez való fordulás mindig jó gyógyír. a 
zene kérlelhetetlenül magával ragadja az 
embert, mélységekbe húzza, egekig repíti.

Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filharmoni-
kusok főzeneigazgatója azt mondja, a 
2015/2016-os évadterv száz százalékban 
az ő művészeti hitvallását tükrözi és abban 
az ő saját elképzeléseit, terveit valósíthatja 
meg.

volt, mert ez átsegít a szürke 
mindennapokon és lehetősé-
get biztosít, hogy egészséges 
lélekkel éljük az életünket.      

A jótékonyság, a karitatív tevé-
kenység, a szolidaritás kifejezése 
is egyetemes, emberi örömforrás, 
ezért megkérdeztem Kocsis Zol-
tánt, hogy ő, aki annyi gyönyörű-
séget ad a hivatásából adódóan, 
mit gondol erről, milyen szerepet 
játszik ez a zenekari létében és a 
magánéletében egyaránt.

"Az, hogy milyen karitatív sze-
repet játszom az ország életé-
ben, illetve, hogy ez mennyire 
van jelen a saját életemben, az 
azt hiszem, közismert. 
Hosszú évek óta dolgozom 
együtt a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálattal, és 
ahogy eddig tettük mindig, 
ebben az évben is jótékony 
célú koncertet adtunk, idén 
május 30-án, amit Mozart 
műveiből állítottunk össze. 

Vendégként a Solti György 
Kamarazenekar játszott, Bor-
bély Balázs kürtművész közre-
működésével. 
Egyéni fellépéseim is vannak, 
amelyek célirányos karitatív te-
vékenységet szolgálnak. Nem 
szeretek dicsekedni ezekkel, 
nem verem nagydobra a segít-
séget, mert egyrészt személyes 
indíttatásúak, másrészt lehet, 
hogy a kedvezményezettet fe-
szélyezné, ha nyilvánosságra 
kerülne a helyzete. Kiemelem, 
hogy minden alkalommal, 
minden jótékony célú tevé-
kenységünk bevételével fillér-
re lebontva elszámolunk.
A mindenkori lelkiismereti 
alapállásom ezzel kapcso-
latban, hogy az életünket a 
tetteink minősítsék, a jó cse-
lekedeteink irányítsák, és ne 
az azokról szóló hírek alapján 
ítéljék meg az embert."

 
Sári Edina

folytatás a 2. oldalról

– sokunk kedvenc pálferijével –
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– Az ember nem azért csi-
nálja, amit csinál, hogy meg-
jutalmazzák. Mert azért arra 
megtanított 70 év alatt az élet, 
hogy nincsenek érdemek, 
csak kegyelmek vannak. Ha 
az ember valami elismerést 
kap, akkor az kegyelem kér-
dése. Mert, ha valamit csiná-
lok, akkor azt azért teszem, 
mert nem tudom nem csi-
nálni. Vagyis szenvedélybe-
tegség kérdése. Nyilván az 
írás is szenvedélybetegség, 
csak az ember nem tud vele 
annyit foglalkozni, mint sze-
retne, mert annyi más kihí-
vás is éri.  Részint a család, 
részint, a mai szépirodalmi 
könyvkiadás, amibe beleke-
veredtem, s ami a mai napig 

nem kifizetődő tevékenység. 
Sajnálatos módon a magyar 
könyvpiacon a kortárs ma-
gyar irodalom a legmosto-
hább gyerek. A legkevesebb 
reklámmal rendelkezik, és a 
mai magyar helyzetben a leg-
fontosabb tényező a reklám-
ra költhető pénz. Ami nem 
jó, de így van. A közszolgálati 
média, a napilapok, melyek 
arra lennének hivatottak, 
hogy szállítsák a fontos híre-
ket, az információt a közön-
ségnek, hogy pl. megjelent 
egy új könyv, vagy lesz egy 
jó irodalmi esemény, nagyon 
ritkán és nehezen tudatják 
ezeket az olvasókkal, nézők-
kel. Miközben ugyanúgy, 
vagy majdnem ugyanúgy él a 

folytatás a címlapról

magyar irodalom, mint bár-
mikor korábban. Születnek 
jelentős alkotások, ám erről 
nagyon kevesen tudnak. S 
nem azért, mert nem érdekli 
az embereket, hanem mert 
lekötik az érdeklődésüket 
más hírekkel.

– Könyvkiadónak lenni nagy 
felelősség. Hiszen Ön választ-
ja ki, az Ön ízlésén (is) mú-
lik, hogy ki mutatkozhat be a 
közönségnek, kit olvashat az 
utókor. 

– Akkor lenne ez így, ha 
egyetlen kiadó lennék. Sze-
rencsére még van vagy 30-40 
szépirodalmi kiadó, és fontos 
is, hogy legyen. Mindannyi-
an a saját szubjektív ítélete-
ink rabjai vagyunk. Én soha 
nem gondoltam azt, hogy tu-
dom, hogy hol rejtőzik a böl-
csek köve, azt meg végképp 
nem, hogy éppen az én zse-
bemben van. Igyekszem el-
fogulatlanul, minden értékre 
rezonálva olvasni. De mivel, 
mint minden szépirodalmi 
könyvkiadó, pénzszűkében 
vagyunk, így nagyon kevés 
embert tudunk mozgósítani, 
hogy olvassák a kéziratokat, 
véleményt mondjanak, köz-
vetítsenek a kiadó felé. Hisz 
a véleményformálás nem 
alapulhat egy ember olvasási 
kapacitására. Van egy olyan 
szakmai kör, amelynek a vé-
leményére adok és számítok. 
Ám mivel foglalkoztatni nem 
tudom őket, így a barátságon 
alapul minden. 

– Ez olyan, mint egy civil szer-
veződés.

– Igen, hasonló. Eközben a 
magyar könyvipar soha eny-

nyi példányszámot és címet 
még nem bocsátott ki. Már 
mindenből könyv keletke-
zik, s mindenhez valami el-
adni való, valamilyen üzleti 
érdek kötődik, amihez nagy 
példányszámok kellenek. A 
szépirodalmi könyvkiadás 
pedig olyan, mint egy tudo-
mányos felfedezés. Egy mű-
nek először szakmai körben 
kéne megmérettetnie, majd 
miután a szakma több ol-
dalról megvizsgálta, értékeli, 
akkor ajánlja a kiadó a nagy-
közönségnek. Sajnos ez ná-
lunk nem működik profesz-
szionálisan. Pedig olyan sok 
mindent átvettünk a régóta 
működő piacgazdaságoktól, 
de pont ezt, az értékátadás, 
értékőrzés, - teremtés intéz-
ményi hátországát nem tud-
tuk meghonosítani. Pedig az 
államnak hatalmas bevétele 
van a könyvpiacból, amit 
láthatunk a Könyvfesztivá-
lon is. Persze, az itt árusított 
könyvek 70-80 %-a is idegen 
nyelvből fordított, sokszor 
ellenőrizetlen minőségű 
munka, kiadvány, amit ha-
talmas erővel reklámoznak, s 
ezzel lekötik a keresletet.

– Jó lenne, ha ennek az adó-
nak egy része visszafolyna a 
kortárs szerzők kiadására.

– Így van. Mert egy első 
kötetes fiatalra még inkább 
kíváncsi a szakma, de már a 
második, harmadik kötetet 
tényleg nem könnyű meg-
jelentetni. Ráadásul nagyon 
esetleges a recesszió, baráti 
társaságok szervezik egymás 
fogadtatását, ki az, akit felfe-
deznek, ki az, akit nem. De 
nagy a szerepük az éppen 
divatos témáknak is, amelye-

ket pl. a sajtó, a média is ter-
jeszt.  Szóval nem szerencsés 
konstrukció ez az önálló írói 
látásmóddal bíró, tehetséges 
emberek számára. 

– Az mondta, hogy nem elis-
merés, hanem kegyelem van. 
Mit jelent ez Önnek?

– A kegyelem az, amit az 
ember nem kiérdemel, ha-
nem megkap. Érdemelhetsz 
sokkal többet, mégsem kapsz 
elismerést, és érdemelhetsz 
kevesebbet, mégis több ke-
gyelemben részesülsz. Tehát 
a kegyelem kicsit hasonlít 
az isteni gondviseléshez. Ar-
ról sem tudhatjuk, hogyan 
működik. Van, amikor egy 
nagy pofont kapunk az élet-
től, s végül kiderül, hogy az 
volt, ami helyes irányba vitt 
bennünket. Egy szóval nem 
törvényszerű, hogy valaki le-
teszi az életművét az asztalra, 
s azt elismerik. Ha igen, az 
kegyelem. Nem jár neki, ha-
nem mintegy ajándékként ré-
szesül benne. A Kossuth-díj 
is ilyen volt számomra. Soha 
nem gondoltam, hogy meg-
kapom. Úgy véltem, az ilyen 
díjakat mások kapják. Nem 
számítottam rá. Nagy meg-
lepetés volt, és valószínű, a 
mai napig nem tudtam fel-
dolgozni, hogy mit jelent. 
Szeretném, ha nem jelen-
tene önmagánál többet, és 
mindent ugyanúgy tudnék 
folytatni, mint annak előtte.

– Megnőtt a felelőssége ezzel? 
Nagyobb lett a szavai súlya?

– Nem gondolom. Talán a 
külvilág szemében igen, ám 
szakmán belül nem. Aki ed-
dig megbecsült, az örül, és 

Érdem és kegyelem

Azután már az Üvegtigris 
boksz- és Amerika mániás 
büfétulajdonos Lalijaként 
látva röhögtük könnyesre ma-
gunkat, majd a Beugró lett a 
sláger.
Rudolf Péter az első rende-
zése óta eltelt huszonhárom 
évben klasszikustól kortársig 
rendezett színházi előadást, 
nagyjátékfilmet, s most a Kos-
suthkifli televíziós, történelmi 
sorozat rendezésével ültette le 
az országot a tévékészülék elé, 
de az alkotó nem pihen: ápri-
lis végén mutatja be a Spam 
operett című (nem) operettjét 
a Radnóti Színházban.

– Miről szól a darab?

– Arról, hogy mi történik ak-
kor, ha az e-mail címünkre 
érkező spamek közül az egyik 
igazat mond. A Kováts Adél 
által játszott bolti eladó, Ani-
kó nem akarja elszalasztani a 
lehetőséget, ezért mindenét 
pénzzé teszi, és a Schneider 
Zoltán által megformált egy-
kori angoltanárral elindul a 
Közel-Keletre egy dollármilli-
ókat ígérő különös levél nyo-
mában. Nemsokára azonban 
egy Rejtő Jenő-regényeket 
idéző felfordulás kellős köze-
pén találja magát.

– Hogyan született meg a darab?

– Tasnádi István kifejezetten 
a Radnóti Színház társulatá-
nak írta a darabot, és Hársing 
Hildával – akivel már a Keleti 
pu. című filmben is együtt 
dolgoztunk szövegíróként – 
ötletszinten én is részt vettem 
a történet formálásában, mert 
szeretem az alkotásnak ezt 
az időszakát. Az alapötlet az 
volt, hogy szülessen egy mai 
korban játszódó, rejtői fordu-
latokban bővelkedő történet.

– Miért éppen operett a műfa-
ja? Miért nem a most divatos 
musical?

– A Spam operett - nem ope-
rett. Ez a műfaja: nem-ope-
rett. Talán csak a történet 
folyása és a végkifejlete lesz 
klasszikusan operettes, de 
különben a Radnótiban 
alapvetően prózai előadá-
sokhoz szokott néző mu-
sicalt láthat, ötfős zenekar 
játssza a Dinyés Dániel zené-
jével és Hajós András szöve-
gével fémjelzett zenét és da-
lokat. Valahogy azt éreztem, 
hogy kell még valami plusz, 
ami a történet elmesélését 
segíti, a zene pedig mint dra-
maturgiai eszköz, felerősíti 
a hatásokat, ezért lett zenés 
darab. Amikor belekezd-
tünk munkába, a lehetősé-
geinkhez képest broadwayes 

hangzás volt a cél, és úgy 
érzem, ezt sikerült elérnünk.

– Ez az első zenés rendezése. 
Mennyiben volt más, mint egy 
prózai rendezés?

– Kicsit tartottam tőle, de ki-
hívásként éltem meg. A zene, 
Juronics Tamás koreográfus 
munkája, és a Balla Ildikó ál-
tal tervezett díszletek és jel-
mez is hozzásegíti a nézőket 
a varázslathoz.

– A sok munka mellett társa-
dalmi felelősségvállalásra is 
jut ideje: a Centrál Színház-
ban a Mégis kinek az élete? 
című darab egy előadásának 
bevételét felajánlották jóté-
kony célra egy gerincsérültek-
kel foglalkozó alapítvány ja-
vára. Miért tartja fontosnak a 
jótékonyságot, a szolidaritást?

– A darab próbafolyamatába 
bevontunk egy gerincsérült 
hölgyet, Antal Zsuzsát, aki 
sokat segített nekünk ab-
ban, hogy tudjuk, milyen 
egy ilyen betegséggel küz-
dő ember élete, hogyan kell 
hozzányúlni, egyáltalán: ho-
gyan kell vele „viselkedni”. 
Meghatározó próbafolyamat 
és szerep volt az életemben 
és nagyon megkedveltük 
egymást. Azután három éve, 

éppen tavasszal ő szorult 
a mi segítségünkre, ezért a 
Centrál Színház a darabbal 
jótékonysági estet rendezett, 
amellyel a gerincsérültek 
szociális helyzetét, társadal-
mi rehabilitációját kívánta 
segíteni. A rendes jegyeken 
kívül emelt áron támogatói 
jegyeket is lehetett vásárol-
ni. A színház az aznap esti 
Mégis, kinek az élete? című 
előadás teljes bevételét az 
Ave-Reha Alapítvány javára 
ajánlotta fel.

– Otthon is téma a gyerekne-
velésben a társadalmi felelős-
ség egyénre leosztott szerepe?

– Igen, hogyne, a feleségem-
mel, Nagy-Kálózy Eszterrel 
úgy próbálunk élni, hogy az 

példa legyen a gyerekeink-
nek, mert azt akarjuk, hogy 
felelősen cselekedni és he-
lyesen dönteni tudó embe-
rek legyenek, akik az egyéni 
érdeket meghaladva, maga-
sabb szinten is hasznára vál-
nak a társadalomnak. 

– Mire készül a Radnóti Szín-
házbeli Spam operett-bemuta-
tó után?

– Filmforgatásra, és külföld-
re is készülök, de hogy visz-
szatérjek az előbbi kérdésre, 
gondolkodom azon, illetve 
a jövő év elejére tervezem is, 
hogy a jótékonykodást, a kü-
lönböző, általam jónak és so-
kak számára hasznosnak vélt 
ügyek támogatását összefo-
gom, és létrehozok egy olyan 

szervezetet, amely ezeket a 
most elaprózódó tevékeny-
ségeimet hatékonyabban 
tudná képviselni. Azt tar-
tom, és tanítom a gyereke-
imnek is, hogy aki tud, mert 
megteheti, és annak, akinek 
megadatik, hogy van miből, 
annak kutyakötelessége se-
gítenie a rászorulóknak akár 
pénzzel, akár tevőlegesen 
munkával is. Abban bízom, 
hogyha megvalósítom ezt a 
tervemet, akkor esetleg egy-
két Anikóval kevesebb kel 
útra a bizonytalan boldogu-
lás reményében a Közel-Ke-
letre, mert ha itthon rálelnek 
a lehetőség útjára, akkor ta-
lán a boldogság is rájuk talál. 

Sári Edina
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a boldogság nyomában

Kép forrása: Internet

Csepregi Éva énekeső az alapít-
vány elnöke a közvetlen élmé-
nyeiről, az alapítvány céljairól 
és az alapítás körülményeiről 
adott akkor nekünk interjút. 
Azóta majdnem két év telt el. 
Most itt a tavasz, itt a május, 
ami nagyon sokunknak az év 
legszebb hónapja. A május 
azonban nem csupán ezért 
fontos, hanem azért is, mert 
ilyenkor döntenek az adózók 
arról, hogyan rendelkezzenek 
adójuk 1%-val, amit felajánl-
hatnak közhasznú szervezetek 
részére. Ennek fontosságáról, 
a jótékonyság szerepéről a tár-
sadalomban, a napi jótettekről, 
illetve azokról a szívügyekről 
beszélgettünk a művésznővel, 
melyek számára, civil ember-
ként a legfontosabbak.

– Május környékén már több 
civil szervezet is kampányol az 
1%-os felajánlásokért. Mennyire 
tartja ezt fontosnak, kell-e egy-
általán kampányolni? Önöknek 
mennyire fontos ez az 1%?

- Az 1% minden alapítványnak 
fontos, hiszen ez olyan 
adomány, ami adott esetben 
szinte ajándékként érkezik 
a civil lakosságtól, nálunk 
főleg azoktól a rajongóktól, 
akik figyelemmel kísérik az 
én munkámat, nem csupán a 
színpadon, hanem a Fényszóró 
Alapítványban is. 
Mi nem szoktunk költeni a 
kampányunkra, mert én nem 
szeretem költeni a pénzünket 
plakátokra, tv hirdetésekre. 
Vannak olyan kapcsolataink, 
különböző intézetekkel, ahol 

ismernek engem, 
minket, hiszen 
sokszor, sok féle 
ügyben vagyunk 
ott jelen. Az otta-
ni szülők, vagy ott 
dolgozók szoktak 
kampányolni az 
1%-kunkért.

– Igazából a kampány-kérdés 
valami egészen más jelentéssel 
bír sok ember számára. Éppen 
ezért ez többeknek nem valami 
szimpatikus dolog. 
Sőt, tovább megyek, 
ha valamelyik szer-
vezet kampányol, 
akkor az embe-
rekben felvetődik a 
kérdés, miből van 
pénz a kampány-
ra? Kényes kérdés, 
de sajnos az elmúlt 
évek tapasztalatai 
azt mutatják, hogy 
bizony egyes helye-
ken nem csupán a 
szervezet működ-
tetésére kell a pénz, 
hanem másra is. 
Ön hogyan véleke-
dik erről a jelenség-
ről, hiszen ennek 
megjelenésével az 
emberek bizalma 
is megrendülhet 
azokkal a civil szer-
vezetekkel szemben 
is, akik valóban a 
jószolgálatot és a jó-
tékonyságot tűzték 
zászlajukra?

– Már többször 
előfordult, hogy 

furcsán néztek rám más ala-
pítvány elnökei, amikor arról 
beszéltem, hogy a divatos kam-
pány nekünk nem szívügyünk. 

Tudom, hogy ezzel talán több 
pénz jönne az alapítványunk-
hoz, de egyszerűen nem jó 
érzés a nehezen, inkább pályá-

zatok útján meg-
szerzett pénzünket 
reklámra költeni. 
Szerintem joggal 
keltene rossz érzést 
az emberekben ez 
a költekezés. Ez 
már üzleti tempó, 
nem szimpatikus 
az emberek szemé-

ben. Ha megismernek minket, 
és hisznek bennünk, akkor ad-
ják nekünk az 1%-ot. Ha nem, 
akkor mi nem harcolunk pén-

zért.
Sokszor nehéz el-
dönteni ezeket e 
dolgokat, hiszen a 
működési pályá-
zatban elég fontos 
ez a rublika, ami-
kor megítélésre 
kerül a sor abban 
az ügyben, hogy a 
mi közhasznú ala-
pítványunk meny-
nyi pénzt kap a 
következő évre. Én 
ennek ellenére a 
személyes kapcso-
latokban hiszek.

– Ön a kulturális 
tevékenyégével, az 
alapítványon belül, 
de azon kívül is mil-
lióknak szerzett örö-
möt, boldogságot, jó-
kedvet, talán felejtést 
is egy kis időre, kisza-
kítva hallgatóit, né-
zőit a hétköznapok 
gondjainak terhei 
alól. Furcsa kérdés, 
de Ön szerint mik 
lehetnek azok a napi 

jótettek, amelyeket akár naponta 
is megtéve örömöt szerezhetünk 
embertársainknak, de ezzel ön-
magunknak is?

– Kodály Zoltán egyszer azt 
mondta, hogy „Két ember 
között a legrövidebb út, egy 
mosoly.” Kezdjük itt. Igazán 
nem kerül sokba, és fogyatékos 
embertársainknak talán ez a leg-
fontosabb táplálék. Egy mosoly, 
egy ölelés, és már boldogabbak. 
Ezen felül természetesen sok 
minden kéne még. Amikor a 
hétköznapokban jócselekedete-
ket szeretnénk tenni, nem kell 
más, csak annyi, hogy figyel-
jünk. Figyeljük az embereket, és 
az élet hozza magával a lehetősé-
geket.

– Melyek azok a szívügyei, amiket 
esetleg már évek óta magában hor-
doz és szeretne megvalósítani?

– Sok tervem van. Az egyik, 
hogy ha már nem lesz annyira 
sok koncertezni valóm, mint 
most, igazi naggyá szeretném 
tenni a Fényszóró Kulturális 
Alapítványt, hogy megtanítsuk 
embertársainkat arra, hogy egy 
társadalmat igazából az minősít, 
hogy mennyire tartjuk fontos-
nak az elesettek ügyét.
Azon kívül sok intézetnek sze-
retnénk segíteni, mert tudom 
azt, hogy a kultúrára kevés pénzt 
tudnak áldozni, pedig az ének, a 
tánc, a vers, vagy a szórakoztatás 
és szórakozás fejleszt, formál 
mindenkit, különösen a fogya-
tékkal élőket.

Bella Árpád

„egy társadalmat igazából az minősít, mennyire 
tartjuk fontosnak az elesettek ügyét”

– csepregi Éva a jóságról és céljairól, civilben –
a Fényszóró alapítvány 1995. óta dolgozik az értelmileg sérült 

gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek kulturális életének 
szebbé, tartalmasabbá, színvonalasabbá tételéért. Itt a 

Jótékonyság újságban 2013 szeptemberében már beszámoltunk 
az alapítvány működéséről, azokról a tapasztalatokról, amelyeket 

az elmúlt két évtizedben szereztek a működtetők.

Kép forrása: Internet

– Inspirálja Önt, hogy meg-
kapta a Kossuth-díjat?

– Mindenképpen. Bár va-
lójában még fel sem tudom 
fogni. Egy civil kezdeménye-
zésre indult el a jelölésünk, 
és ők erről tájékoztattak 
minket, de nem gondoltam, 
hogy megkapjuk. Még kon-
certet is lekötöttem Kop-
penhágába a díjátadó napjá-
ra (aminek a lemondásából 
persze gondjaink lettek.) Az 
ember álmodozik, de nem 
gondoltam, hogy mindez 
valóra is válik. Nagyon nagy 
dolog egy művész életében a 
Kossuth-díj. Nekünk főként, 
mert kevés könnyűzenész 
kapta meg, és még kevesebb 
jazz-zenész. Mi több, az első 
jazz-formáció a Hot Jazz 
Band ebben a sorban, s ezzel 
mintegy történelmet írtunk.

– Könnyűzenét említett. Önök 
a 20-as, 30-as, 40-es évek vilá-

gát idézik a zenéjükkel, mikor 
még a jazz egy populáris, dú-
dolható, valóban könnyűzenei 
műfaj volt. Az Önök által ját-
szott zenét Ön megkülönbözte-
ti a jazz más ágaitól?

– Definíció szerint a jazz min-
den ága könnyűzene. Én ezt 
máshogy értelmezem. Szá-
momra a legkomolyabb mű-
faj a jazz. Mert a jazz zenész 
tud ugyanúgy játszani a hang-
szerén, mint egy klasszikus 
zenész (én autodidakta va-
gyok, ezért nem sorolom ide 
magam), és tud improvizálni 
is, míg a komolyzenei előadó 
interpretátor. Természetesen 
nem akarom lekicsinyelni ez-
zel a komolyzenét. A jazz ze-
nésznek tudnia kell mindent 
a hangszeréről, összhangzat-
tanról, emellett improvizál, 
újabb és újabb dallamokat 
kreál, s ezzel alkot, mint a 
költő, mikor verset ír. Az ál-
talunk játszott zene a maga 

korában élő tömegzene volt.
Táncoltak rá, énekelték, 
fütyörészték. Sokkal inkább 
tömegzene volt, mint annak 
idején a beatzene, mert ez 
minden korosztálynak szólt, 
míg a beat csak a fiataloknak. 
A későbbi jazzstílusok sok-
kal bonyolultabb művészeti 
formák, amik már valóban 
szűkebb rétegeknek szólnak, 
ebben különbözünk.

– Miért éppen ezt a kort idé-
zik? 

– A 20-30-as évek a műfaj vi-
rágkora. Itt éri el a legtökéle-
tesebb formáját a jazz. Pl. egy 
20-as évek formációjának 
felvételét hallgatva megtalá-
lom a tökéletes összhangot, 
virtuozitást, életkedvet.

– Önök a jazz mindenki 
számára könnyen befogadható 
darabjaira koncentrálnak. Ám 
az Önök számára fontos a ma-

gyar zenei világ bemutatása is. 
Előszeretettel veszik elő pl. Ka-
rádit, Latabárt. 

– Ez egy szerencsés talál-
kozás volt az életemben. 
Egyszerűen beleszerettem 
ezekbe a zenékbe. Nem volt 
olyan elhatározásunk, hogy 
hagyományt ápoljunk, vagy, 
hogy ezzel a magyar közön-
séget akarjuk megnyerni. Én 
6-7 éves lehettem, mikor egy 
öreg gramofonon meghall-
gattam Karádi Katalin „Má-
jus éjszakán” című számát. 
Ez még a 70-es években tör-
tént. Később lett ez számom-
ra küldetés is. Hallottam, 
mennyire hasonlóak ezek a 
zenék, ugyanaz a korszak, 
dallamvilág. Így csempész-
tük be aztán őket a saját re-
pertoárunkba.

– Ön képzőművészeti egyete-
met végezett. Foglalkozik most 
is képzőművészettel?

– Mikor gyerek voltam, pon-
tosan tudtam, mi akarok len-
ni. Képzőművész. A szüleim 
ugyan beírattak zeneiskolába 
is, de az akkor nem igazán 
érdekelt egészen addig, amíg 
el nem kezdtem jazzt játsza-
ni. Ott senki nem mondta 
meg, hogy pontosan mit 
csináljak. Szóval párhuzamo-
san fejlesztettem a zenei és 
képzőművészeti tudásomat. 
Mivel mindenáron akartam 
egy diplomát, így egyenes út 
vezetett a Képzőre.

– Ez azért nem volt annyira 
egyszerű annak idején sem, 
hisz hatalmas volt a túljelent-
kezés.

– Igen, az alkalmazott grafi-
ka szakra 900 jelentkezőből 
20 embert vettek fel, köztük 
engem is.
– Alkalmazott grafikusként 

Ön alkotja meg a zenekar ar-
culatát, képi világát?

– Igen, én terveztem a zene-
kar arculatát, de persze mai 
szemmel már sok mindent 
másképp csinálnék.

folytatás a 6. oldalon

Kossuth-díjat kapni nem mindennapi dolog, főleg kollektív 
Kossuth-díjat nem. ez azt jelenti, hogy az ember nemcsak kiváló

művész, de jó szervező és hűséges társ is. Én legalábbis így értelmezem 
azt a Kossuth díjat, amit a Hot Jazz Band kapott 2015-ben. a zenekar 

vezetőjével, énekesével, trombitásával és bendzsósával, 
Bényei Tamással beszélgetünk zenéről, grafikáról és segítő 

hozzáállásról.

egy álom valósága

továbbra is megbecsül. Aki 
eddig sem becsült, az meg 
haragszik rám, hogy nem 
érek semmit, és mégis „hoz-
zám vágták ezt a díjat”. Az 
embert legalább annyian el-
ismerik, mint ahányan nem. 
Csak éppen a lebecsülést 
nehezebben viseljük el. Azt 
természetesnek vesszük, ha 
szeret minket valaki, ha nem 
tetszünk, azt pedig nem.

– Hogy látja, Magyarországon 
az emberek felelősséget vállal-
nak a saját sorsukért?

– Népszerű társasjáték, hogy 
szeretnénk kibújni a felelős-
ség alól. Persze azért ez így, 
általánosságban nem igaz. 
Mindig megrendítő, ami-
kor a bajbajutottak számá-
ra gyűjtés indul, és nagyon 
sokan adakoznak. Megvan 
bennünk a figyelem, segítő-
készség egymás iránt. Inkább 
a saját életünkkel kapcsolat-
ban vagyunk sokszor gyávák. 
Úgy érezzük, hogy egyedül 
vagyunk, támasz, hátország 
nélkül. Ezen kéne változtat-
nunk. 

– Jó, hogy ebben a „mert meg-
érdemlem” társadalomban Ön 
úgy gondolja, hogy nem jár ne-
künk minden, és tud örülni egy-
egy ilyen kegyelemnek!

– Megtapasztaltam, hogy 
nem automatikusan történ-
nek a dolgok: nagyon sokan, 
nagyon hosszú időn alkot-
tak/alkotnak kiváló műveket, 
mégsem fedezik fel az érté-
küket. Isten kezében van a 
sorsunk.

Görög Mária
Fotó: Czimbal Gyula
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– Önök és Ön személy szerint 
is rengeteg díjat kaptak, és van 
a zenekarról egy leg-lista a 
neten. Ott olvastam, hogy pl. 
a Szívemet titokban CD-jük 
több mint tízezer példányban 
kelt el. Ez nyílván összefügg 
azzal is, hogy a jazz populá-
risabb oldalát mutatják be, és 
nem kell különösen vájtfülűnek 
lenni ahhoz, hogy élvezzük.

– Igen, bár egész Európában 
a CD eladások jelentősen 
visszaestek, de ez a lemez 
önmagát adta el. Szerintem 
éppen az a titka, hogy fülbe-
mászó, s tán még az is, hogy 
a számainkban betartjuk a 
zenei történetek szabályait. 
A dalaink valahonnan elin-
dulnak és egy katarzison ke-
resztül vezetik el a hallgatót a 
befejezésig. Egyébként pont 

megfelel ez az én intellek-
tusomnak, habitusomnak, 
mert azt gondolom, hogy az 
életünkben is kell lennie egy 
folyamatnak, hogy honnan 
hova jutunk el.

– Szereti a meséket?

– Nagyon. Amikor gyerekko-
romban sokat rajzoltam, ak-
kor képregényeket találtam 
ki, amikhez magam kreáltam 
fantasztikus történeteket.

– Szeret kísérletezni, szeret 
más műfajokban megmutat-
kozni?

– Igen, megragadunk erre 
minden alkalmat. Pl. tegnap 
este egy orosz delegációnak 
játszottunk, ezért megtanul-
tunk két népszerű orosz dalt; 
egy budapesti szicíliai étte-
remben a    Keresztapa film-
zenéjével kedveskedtünk a 

hallgatóknak, s ha lenne több 
időm, szívesen kirándulnék 
pl. többet a latin zenei világ-
ba is.

– Szokták Önöket jótékonysági 
koncertekre hívni?

– Évente kétszer-háromszor 
játszunk ilyen rendezvénye-
ken. Ennyit tudunk vállalni. 
Kb. 10 éve minden évben 
jelen vagyunk a gödöllői ze-
neiskola jótékonysági bálján, 
de játszottunk már börtön-
ben is jótékonysági koncer-
ten. Ha tehetném, nagyon 
szívesen játszanék világtalan 
közönségnek is.

– Mit gondol, a magyar társa-
dalom segítőkész társadalom?

Ez egy elég skizofrén dolog, 
azt hiszem.  Ha a közösséget 
olyan impulzus éri, akkor 
megindulnak az emberek, 

és a túlzásokig hajlandóak 
adakozni. Emlékszem egy 
szörnyű balesetre még a 
gyerekkoromból, amit kö-
vetően kígyózó sorok álltak 
a kórháznál a véradáshoz. S 
ezt egyetlen hangosbemon-
dóval érték el. Szóval kell 
egy lökés az embereknek, és 
akkor a végletekig adakozó-
vá válnak. Aztán van a hét-
köznapi arcunk. Magamon 
is tapasztalom, hogy pl. az 
ember áll a piros lámpánál, 
és mikor odajön hozzám 
kérni valaki, azt gondolom, 
hogy „mért nem mész el 
dolgozni?!” Ez megakadá-
lyozza, hogy a szívem meg-
lágyuljon. Pont olyan, mint 
az indián történetben, ahol a 
nagyapa azt mondja az uno-
kájának, hogy „Te döntöd 
el, melyik farkast táplálod a 
szívedben”. Ha a jó farkast 
tápláljuk, sokkal szíveseb-
ben segítünk másokon.

 – Mit gondol az egyén felelős-
ségéről? Sokszor halljuk, hogy 
„de mit tudok én tenni egye-
dül”.

– Azt a fajta szociális érzé-
kenységet, hogy nem szabad-
na, hogy emberek iszonyatos 
helyzetekben elvesszenek, 
mindenképpen ébren kell 
tartani a társadalomban, 
mert nagyon elidegenedünk 
egymástól. Itt a csoport-
szellem is fontos tényező. A 
legnagyobb felelősségük a 
vezetőknek és döntéshozók-
nak van. Mindenképpen kez-
deményeznie kell valakinek, 
mert a többséget csak így le-
het megmozdítani. A felelős 
pozícióban lévő embereknek 
azért nagyobb a felelősségük, 
mert sokkal több eszköz van 
a birtokukban. Én leginkább 
a döntéshozókat ösztönöz-
ném, hogy aztán jó példákkal 
támogassák a tömeget abban, 

 folytatás az 5. oldalról hogy segítsenek másoknak. 
Sokkal nagyobb aktivitásra 
lenne szükség e téren, mert 
az emberek kezdeményezés 
helyett szívesebben és köny-
nyebben csatlakoznak a jó 
ügyekhez.

Görög Mária

2015-ben Kossuth-díjat 
kaptak a HOT JaZZ BaND 
tagjai, Bényei Tamás, alapí-
tó és vezető, valamint Bera 
Zsolt, Fodor lászló, Gal-
bács István, Juhász Zoltán 
és szabó lóránt előadómű-
vészek páratlanul sikeres, 
külföldön is nagyra érté-
kelt, a tradicionális dzsessz 
autentikus megszólaltatá-
sára épülő előadóművészi 
tevékenységük, valamint a 
magyar könnyűzenei örök-
ség ápolását szolgáló, ér-
tékőrző művészi munkájuk 
elismeréseként.

– Milyen érzés, mikor az em-
ber végre megkap egy díjat, 
amire többször jelölték, és ta-
lán már le is tett róla?

– Nagyon jó érzés. Olyan ez 
számomra, mint egy holy-
lywoodi színész számára 
az Oscar díj, mely a művé-
szetének a legnagyobb elis-
merése. Magyarországon a 
Kossuth-díj a legmagasabb 
rangú művészeti díj. Ha va-
laki ezt megkapja, nem ülhet 
utána nyugodtan a babér-
jain, mert ez valójában egy 
kihívás. Ettől a pillanattól 
kezdve már nem azt várják el 
az embertől, hogy jó legyen, 
hanem azt, hogy nagyon jó. 
Mert ha nem az, akkor mi 
végre kapta meg a díjat? Én 
újult erővel vetem bele ma-
gam a munkába, hogy még 
színvonalasabb teljesítményt 
nyújtsak. Ha elmegy valaki 
egy Kossuth-díjas koncert-
jére, akkor azt olyan füllel 
hallgatja, hogy mit tud még 
hozzátenni az eddigi teljesít-
ményéhez, ha már megkapta 
ezt a díjat?
 
– Ön 8 éves kora óta van a 
szakmában, mióta megnyer-
te az első versenyét. 10 évesen 
külön miniszteri engedéllyel 
bekerült a Konzervatórium-
ba. Mindig maximalista volt, 
és meg is becsülték. Mikor II. 
Erzsébet születésnapján ját-
szott, Önt elnevezték a cim-
balom Liszt Ferencének. Te-
hát viszonylag korán kapott 
olyan kritikákat, melyekben 
szuperlatívuszokban beszéltek 
Önről. Sőt, a Hungaroton is 
kiadott egy lemezt a „Cimba-
lom Paganinije” címmel. Tehát 
tudja Önmagáról, hogy Ön a 
cimbalom mestere. Ennyi meg-
mérettetésen túl van még hová 

fejlődni?
– 8 éves koromban hang-
szeres szólista kategóriában 
megnyertem egy televíziós 
vetélkedőt. Akkor még nem 
volt a Zeneakadémián kü-
lönös tehetségek osztálya, 
ahová a legkisebb fiam is 
járt, így ahhoz, hogy beke-
rüljön az ember a konzer-
vatóriumba, külön engedély 
kellett. Szóval én már akkor 
megszoktam, hogy a siker 
nem elég, hanem azt komoly 
munka követi. Ha egy ilyen 
díj után, mint a Kossuth-díj, 
az ember elszáll vagy meg-
torpan, akkor visszafejlődik.

– Ez egy jó év az Ön számá-
ra. Idén 30 éves a 100 Tagú 
Cigányzenekar, melynek 28 
éve tagja; tavaly Önöket hi-
vatalosan is hungarikummá 
nyilvánították, most megkapta 
a Kossuth-díjat.

– Kellemes véletlen, hogy 
ezek az elismerések egymást 
érik. S itt van a kerek 30. 
születésnap is. Én valójában 
már a kezdetektől a zenekar 
tagja vagyok, Berki László 
barátom, aki sajnos már nem 
él, meghívott azonnal a meg-
alakuláskor. Mivel akkor 2 
éves külföldi szerződésem 
volt, így az első években nem 
vehettem részt a munkában. 
Sok jóban, rosszban voltunk 
és vagyunk együtt a zenekar 
tagjaival, sok mindent meg-
éltünk.

– Ezek az elismerések jelen-
tik azt is, hogy a cigányzene 
műfaja nagyobb figyelmet 
kap, több helyre fogják hívni 
Önöket?

– Jó lenne, ha így lenne. Én 
nagyon örülnék neki, ha ez a 

díj a személyemen keresztül 
a szakmát is kicsit megboly-
gatná, felkavarná az állóvizet, 
de ezt előre nem tudhatom. 
Örülnék neki, ha több em-
berben tudatosulna, milyen 
nehéz helyzetben vannak a 
zenész kollégák és a műfaj. A 
rendszerváltás után az élőze-
nét játszó helyek 90%-a meg-
szűnt. Azok a koncertzené-
szek, akik nem tudtak stílust 
váltani, ma nagyrészt munka 
nélkül vannak, vagy elhagyták 
a szakmát. Régen hagyomány 
volt egy zenész családban, 
hogy a gyerekek elsajátították 
az apjuk, nagyapjuk hangsze-
rét, mert tudták, hogy vala-
melyik zenekarban majd tud-
nak együtt játszani, s ebből 
meg tudnak élni. Ma kevés 
roma családban tanítják ci-
gányzenére a gyerekeket, vi-
szont a tehetségek ugyanúgy 
megszületnek. Ezért a szülők 
próbálják a klasszikus zene, 
a jazz felé terelgetni a gyere-
keket. A valódi tehetségeket 
szerencsére a komolyzene 
felszívja. Így van ez nálunk 
is a kisebbik fiam esetében. 
A nagyobb fiam szerencsére 
nem lett muzsikus, nemzet-
közi jogot végzett.

– Szerencsére?

– Igen, mert ez a korszak iga-
zán nem kedvez a művésze-
teknek, s a cigányzenészek-
nek meg különösen nehéz. 
A kisebbik fiamat kiskora 
óta más sem érdekelte, mint 
a zene, tehát engedtük a 
maga útján. 10 éves korában 
már ő is a Zeneakadémiára 
járt a különleges képességű 
gyerekek osztályába, klasszi-
kus hegedű tanszakon vég-
zett, majd lediplomázott az 
Royal Academy-n, és most 
Mexikóban koncertmester. 

– A 100 Tagú Cigányzenekar 
is egy különleges formáció, hisz 
a cigányzene mellett ugyanúgy 
játszanak komoly zenét is.

– Ez valóban egyedülálló a 
világon, hogy ennyi műfaj-
ból ennyi zenész összeállt 
volna, és a repertoárunk is 
nagyon vegyes. Olyan ze-
néket játszunk, melyek ter-
mészetesen kottát kívánnak. 
Ám a 100 Tagú Cigányze-
nekar arról híres, hogy min-
dent kotta nélkül játszunk, 
legyen az Liszt, Brahms, 

Bartók vagy cigányzene.

– Mondta, hogy a cigányze-
nészek különösen nehéz hely-
zetben vannak a muzsikosok 
között is. A zenekaron belül 
segítik egymást, odafigyelnek 
egymásra?

– Azt tudni kell, hogy a 100 
Tagú egy kulturális egye-
sület, ahol a tagok fellépési 
alkalmakra jönnek össze. 
Az egymás segítése nálunk 
főleg abban jelenik meg, 
hogy meghívjuk egymást 
játszani. 

– Ön hogy látja, van ma az 
emberek között szolidaritás?

– Úgy gondolom, hogy van. 
De talán nem elég. Vannak 
rétegek, melyek hajlamo-
sabbak komolyan venni a 
jótékonyságot, s vannak 
olyanok, akiknek jobban 
telne rá, és mégis kevésbé 
figyelnek másokra. 

– Ha valaki ilyen sikeres, mint 
Ön, akkor arra felnéznek az 
emberek. Ám ha kimegy az 
utcára, nincs Önre írva, hogy 
Ön Kossuth-díjas művész, és 
van, aki nem ismeri fel. Ta-
lálkozik a hétköznapi életben 
előítéletekkel?

– Szerencsére nekem nin-
csenek ilyen tapasztalataim. 
Én általában kedves vagyok 
az emberekkel, így ők is ked-
vesek velem. Sokan megis-
mernek, sokan szimpátiával 

fordulnak felém, mert nincs 
bennem semmi megjátszás, 
póz, és talán ez szimpatikus 
az embereknek. De vissza-
térve a kérdésére, bizony 
látom, hogy vannak előítéle-
tek sok kollégával szemben 
is, akinek sötétebb a bőre, 
s akik kiváló művészek, re-
mek emberek, felelős csa-
ládfenntartók. De ezek az 
előítéletek azt az embert 
minősítik, aki ezt a hozzáál-
lást éli, és nem azt jellemzik, 
akivel szemben ez megnyil-
vánul. 

– Az, hogy ilyen sok sikeres 
roma művészünk van, akik 
viszik az egész világba a jó 
hírünket, Ön szerint csökken-
ti az előítéleteket? Legalább 
elgondolkoznak az emberek 
azon, hogy esetleg nem az 
alapján kéne ítélkezni, hogy 
valakinek barna a bőre vagy 
zöld a haja?

– Nem tudom. Minden em-
ber más. Van, aki elismeri, 
hogy ezekben a roma muzsi-
kusokban mekkora tehetség 
van, és van, aki irigységgel 
és előítélettel fordul feléjük. 
Akik tájékozottabbak, akik-
nek személyes tapasztalataik 
vannak, azok persze más-
hogy viszonyulnak hozzánk. 
De azért roma zenésznek 
lenni nehezített pálya.

– Hol koncertezik legköze-
lebb?

– Németországba készülök 

egy fesztiválra, ahol a világ 
legjobb zenészeivel pl. Le-
onidas Kavakos-szal és a 
Berlini Filharmonikusokból 
alakult kamarazenekarral fo-
gok együtt játszani. Novem-
berben már készítettünk 
ezzel a kamarazenekarral 
egy CD-t, ami nagy siker-
rel megjelent Amerikában 
és Japánban, s most adják 
ki Európában is. Ez lesz az 
első lemezbemutató kon-
certünk. Esélyesek vagyunk 
ezzel a legjobb CD-k verse-
nyében is.

– Lehet, hogy egy újabb díj 
van kilátásban?

– Igen, előfordulhat. Ezután 
Fischer Ivánnékkal együtt 
Bonnban fogom megnyitni 
a Beethoven Fesztivált. Liszt 
rapszódiáját fogjuk játsza-
ni, ami tele van cimbalom 
kadenciákkal. Mivel a Buda-
pesti Fesztivál zenekarnak is 
20 éve tagja vagyok, szeren-
csére sokat játszunk együtt. 

– Egy új CD-n is dolgozik. 

– Igen. Különféle műfa-
jokba szeretnék ellátogatni 
minden műfajban a legjob-
bakkal együtt, s ezeket a 
műfajokat – jazzt, klasszikus 
zenét, cigányzenét - a saját 
hangszereikkel megjeleníte-
ni. Remélem, a közönség is 
fogja szeretni. 

Görög Mária

a komolyzene lehet a járható út
csodagyereknek számított. 8 évesen megnyerte a 
magyar Televízió népzenei versenyét, 10 évesen 
miniszteri engedéllyel a Zeneakadémia hallgató-
ja lett, 16 évesen a Budapest Népi együttes cim-
balomszólistája, és ugyanekkor nevezik el a cim-
balom liszt Ferencének. 2015-ben, több jelölés 
után, megkapta a Kossuth-díjat. Ökrös Oszkár, 
világhírű cimbalomművész, pontosan tudja, hogy 
mi a siker értéke. eszébe sem jut, hogy megpihen-
jen, mert éppen az ilyen elismerések hajtják to-
vább. Hogy még jobb legyen.

– Ahogy olvastam, hogy ez a 
hetedik könyved, rögtön József 
Attilának A hetedik-je ugrott 
be, utána meg a Kékszakállú 
hetedik szobája. Az olvasónak 
ilyesfajta titkod kamrájába en-
gedsz bepillantást?
– Egyfelől igen, másfelől: 
semmiképp. A kötet persze 
egyfajta kulcs is lehet hoz-
zám, ezt gondolom az eddigi 
legszemélyesebb munkám-
nak, de nálam a személyes-
ség nem feltétlenül önélet-
rajziságot takar. Talán nem 
kell külön aláhúzni, de a lírai 
én nem feltétlenül azonos 
magával az íróval, nekem is 
fontosabb, hogy egy vers, 
egy szöveg valami számom-
ra fontosat kifejezzen, de az 
nem a történeteimből, az én 
személyes sorsomból érthető 
meg. Az nyilván kiderül, hogy 
nem könnyű időszakomban 
születtek meg a sorok, de az 
teljesen mindegy, mi is áll 
mögöttük. A szövegnek kell 
hatnia – függetlenül tőlem 
magamtól. 
– A kötet címe konkrétan an-
nak az üzenete, hogy „hé! itt 
vagyok, még élek!?"
– Akkor nem lenne gyászke-
retben! Meg azt hiszem, olyan 
intenzív jelenléttel, ahogyan 
én egyébként akár íróként, 
akár újságíróként jelen va-
gyok, ezt nem is szükséges 
aláhúznom. Alapvetően két 
értelmű a cím, utal az élesség-
re, a sebezhetőségre, illetve 
tényleg magára az életre is. 
És címben pedig talán arra is 
– szándékom szerint –, hogy 
maga a létezés is sebez minket 

a jótékonyságnak trendinek kellene lennie!
megjelent Karafiáth Orsolya költő (író, fordító, 
publicista, énekesnő) hetedik könyve, az Él című 
verseskötet, amelyet a nemrég elhunyt rádiós-tele-
víziós műsorvezetőnek, Vízy Dorkának, a barátnő-
jének ajánlott.
ez az írónő negyedik verseskötete, amelynek hang-
vételét a gyász, az elmúlás és a veszteség lengi át. 
Nem véletlen, hogy a kötet címével ellentétben a 
címlap gyászszalagos, feketével keretezett.

és másokat is. Sok vers szól a 
könyvben a halálról, a gyász-
ról – és azt is hivatott üzenni, 
hogy a holtak bennünk élnek 
tovább. Illetve azt, hogy élni 
egyáltalán nem könnyű.
– Mikor lesz kész egy vers, egy 
írás?
– Ha megvan az alapötlet, 
akkor már viszonylag hamar, 
néha egy éjszaka, pár óra is 
elég. Nálam inkább a gon-
dolat születik meg nehezen, 
illetve az a rendszer, amiben 
szerintem közölhetővé vál-
nak. Olykor egy képből indul 
minden, akkor könnyebb. 
Egy segítségem van, az állan-
dó forma, amit már majd húsz 
éve, rögeszmésen használok. 
De ami ebbe belekerül, az 
mindig más és más. 
– Mennyi idő alatt állt össze a 
kötetnyi „versanyag”? Mekkora 
időintervallumot ölel át az éle-
tedből?
– Eddig ötévente jelentettem 
meg verseskötetet, ennyit 
elégnek gondoltam arra, hogy 
változzanak annyit a gondo-
lataim, érzéseim, forduljon 
körülöttem akkorát a világ, 
hogy az új könyv más legyen, 
mint az előző. Most hat év telt 
el – őszre nem lettem kész, 
hiányzott még egy alapvers. 
Meg nem állt össze teljesen, 
mit csináljak a könyv mel-
lé – de amikor az is meglett 
– a táncfilm és a dal a Takáts 
Eszter Beat Band-del és Góbi 
Rita táncművésszel, már tud-
tam, megvagyok. 
– A végeredmény a folyamatos 
önkeresés újabb állomása? 
Gondolkodj. Azért vagy író, 
nem? – szegezte nekem egy 
barátom pár éve. És ezt te-
szem, folyamatosan. Figyelek, 
gondolkodom, az érdekel, 
mit látok máshogyan. A cél 
persze alapvetően mindig 
azonos: valamit megmutat-
ni az emberből. Ahogy csak 
én tudom. Ha önkeresésben, 
önkeresésben, de ez nem fel-
tétel.
 – Melyik belőle a legkedvesebb 

versed? Miért éppen az? Egyál-
talán: lehet ezt mondani vala-
melyikre?
– Mindig vannak kedven-
ceim. Most a Hegy című, a 
nyitóvers. Azt nagyon plasz-
tikusnak   és erősnek gondo-
lom, ráadásul nagyon külön-
leges helyen írtam, fenn, a 
Dolomitokban. Azt az érzést 
sosem fogom elfelejteni, 
hogy olyan magasban, olyan 
fáradtan egyszerre csak sorok 
jönnek belőlem, mintha tény-
leg maga a hegy beszélt volna 
hozzám. Lehet, tényleg így is 
volt.
– Kell önismeret a (vers)írás-
hoz, vagy inkább a költemé-
nyek által ismered meg önma-
gadat?
– Nem terápiás eszköznek 
használom a költészetet, arra 
megvan a pszichológusom… 
Nálam – mint mondtam – a 
líra nem rólam szól, nem is 
keresem magam a soraim kö-
zött. Van egy képem arról, mi-
lyen egy jó vers, és ezt próbá-
lom minden egyes munkánál 
megcélozni. Magamnak nem 
mondok újat egy-egy sorral, 
érdekes megoldással – hiszen 
sokkal inkább az elmémmel, 
mint az úgynevezett lelkem-
mel dolgozom.
– Milyen azzal a tudattal élni, 
hogy sokaknak te adod a szelle-
mi táplálékot, és a te nézőpon-
tod szerint látják a világot?

– Ennek szerintem minden 
szerző örül! És szeretem azt 
is, ha ezeket megosztják ve-
lem. 
 – Ha ér valami benyomás, tör-
ténik veled valami lényeges, rög-
tön meg kell írnod, vagy vársz, 
amíg leülepszik? 
– Mindig jegyzetelek, az ap-
róságokat is, benyomásokat, 
egy-egy jó mondatot, szép 
szót, szókapcsolatot. És az-
tán elteszem a papírokat, a 
file-okat. Nagyon gyorsan 
elfelejtek mindent, azt sem 

tudom, mi történt velem teg-
napelőtt, így pár hónap múl-
va jó ránézni ezekre a feljegy-
zésekre – tiszta fejjel, csak és 
kizárólag arra koncentrálva, 
amit leírtam. Ha hat rám, ak-
kor dolgozom velük tovább. 
De az életem eseményei is be 
tudnak szűrődni. Minap egy 
régi ismerősöm elküldött ne-
kem egy neki írt levelem. 19 
éves voltam a megírása ide-
jén. Egy tébolyult dologról 
– szerelem - írtam neki. Már 
el is felejtettem. De hirtelen 
beugrott, hogy hopp, a Kicsi 
Lili című regényemben ott 
a sztori! Csak elfelejtettem, 
hogy ez velem történt.
– Miért gondolod, hogy mást 
is megérint ugyanaz az érzés, 
gondolat?
– Nem gondolom. Azt pláne 
nem, hogy feltétlen ugyan-
azt érzik, amit én. Tapasztal-
tam már, hogy az olvasónak 
mást jelentett a szövegem, 
mint nekem, és ez így is van 
rendben. Érdekes figyelni, 
hogyan hatnak a slágerek, a 
bestsellerek, a sikerfilmek. 
Mindenki rájuk tud kapcso-
lódni, valami kollektívba 
betalálnak, de azt azért nem 
lehet mondani, hogy több 
millió ember ugyanazt érzi. 
Mondjuk a giccs éppen ezzel 
operál, vannak kimondottan 
könnyzacskónyitó megoldá-
sok – de remélem, én nem 

giccset írok…
  – Hogyan gondolod? Miből 
születik jobb mű: a szenvedés-
ből, vagy a jó élményből?
– Én például akkor tudok jól 
dolgozni, ha minden rend-
ben körülöttem, szép helyen 
vagyok, és van mellettem 
társ. Nálam amúgy nincs jó 
vagy rossz érzés, minden az 
aktuális állapottól függ. Az, 
ha kimondom élet, valakinek 
maga a minden, valakinek 
meg maga a pokol…
  – Rácsodálkozol néha a régi 

műveidre? „Jé, mi foglalkozta-
tott öt-tíz-tizenöt éve”!
– Nem. Mióta tudatosan pub-
likálok, és magam intézem 
a médiajelenlétem, minden 
egyes sorommal el tudok szá-
molni. Az már meredekebb, 
amiket például kamaszként 
irkáltam… mindig megfo-
gadom, hogy elégetem az 
összeset, nehogy hirtelen 
meghaljak, és valaki kezébe 
kerüljenek, mert akkor na-
gyot égek…

– Szoktál számot vetni magad-
dal, hol tartasz most, milyen 
terveid vannak, mit akarsz 
elérni, vagy jöjjön a sodor? Tu-
dod már, mi lesz a gondolataid 
következő megjelenési formája?
– Oh, hát persze! Főleg hogy 
rengeteg tervem van még, és 
szeretném őket valahogy kor-
dában és mederben tartani. 
Azt nagyjából látom, olyan 
tíz éven belül mivel szeretnék 
elkészülni, hová szeretnék 
íróként fejlődni. Most egy re-
gényen dolgozom, keresem a 
nyelvét – a téma már megvan 
– a szerkezetét, ez az elsődle-
ges, és nem szeretnék nagyon 
szétzuhanni a sok hirtelen öt-
let között.
– Mit gondolsz, trendi ma a jó-
tékonyság, szolidaritás?
– Trendinek kellene lennie. 
Néha nagyon kevéssel is na-
gyon sokat tehetünk. 
 – Mi a véleményed a civil szer-
veződésekről, és a civil szerveze-

tek munkájáról? Hatékonynak 
tartod őket?
– Némelyik szervezet mun-
káját igen. És meg lehet talál-
ni őket, főleg, hogy sokuknak 
igen aktív a jelenléte a közös-
ségi oldalakon is. Én több 
szervezetnek is segítettem/
segítek, néha csak a kampá-
nyokban, néha mással is – és 
fontosnak tartanám, hogy 
többen, ismert és ismeretlen 
emberek egyaránt egy-egy jó 
kezdeményezés mellé állja-
nak. 

– Felajánlod a személyi jövede-
lemadód 1%-át? Ha publikus, 
elárulnád, kinek? 
– Mindig felajánlom. Hol 
állatokat mentő szervezetek-
nek, hol irodalmi alapítvá-
nyoknak. Idén a Zenével a 
rákos gyermekért alapítványt 
támogatom, hogy ha csak 
kicsivel is, de közelebb kerül-
hessenek az álmukhoz, hogy 
a központjukat végre létre-
hozhassák.
– Mi a véleményed arról, hogy 
el akarják törölni a civileknek 
szánt százalékot? 
– Ez nagyon káros lenne! 
Sok szervezetnek esélye sincs 
ezek nélkül a pénzek nélkül 
működni, és megint a legrá-
szorultabbaktól vennék el azt 
a keveset is, amit kaphatná-
nak!

Sári Edina
Fotó: Oláh Gergely Máté

A Hegy (részlet)

„Minden magasság vonzó, mennek is, 
akik csak tudnak. Mászunk egyre feljebb. 
Elfogy az erdő, el zuzmók, mohák: 
kopár gerinc mered a lelkeseknek. 
Hátat a kőnek! Van hozzá közöm - 
gondoltam rögtön - hisz megtart, hideg. 
A többiek indulnak már haza. 
Csak az marad, kihez beszél a hegy.”

csúcsgörbék

Minden ember élete ampli-
túdókkal teli: egyszer fent, egy-
szer lent, hol a csúcson érezzük 
magunkat, hol a láthatatlan 
görbe alján vakarjuk össze ma-
radék életerőnket a további 
küzdés, illetve egyáltalán, az 
életben maradás érdekében. 

Ez a hullámzás életünk min-
den területére jellemző, de 
szerencsés esetben nem min-
dig egyenlő mértékben. Van az 
úgy, hogy szellemileg és fizika-
ilag a csúcson vagyunk, pörög 

a munka, megy a tanulás, érzel-
mileg viszont padlót fogtunk, 
máskor épp fordítva.

Nem vagyunk egyformák az 
örömre való képesség dolgában 
sem. Vajon mi okozza, hogy 
ugyanazt a poharat egyikünk fé-
lig teltnek, másikunk félig üres-
nek lát? 
Genetika, neveltetés, környezeti 
hatások? Vannak emberek, akik 
csúcsról-csúcsra élnek, mások 
pedig gödörtől-gödörig tengőd-
nek. Az első a küzdő, pozitívan 
gondolkodók, a második a ne-
hézségeket, akadályokat ész-
revevő, azokat már előre meg-
jósoló és önbeteljesítő módon 
megvalósítók csoportja.

Hogyan változtathat az alap be-
állítottságán, ha észreveszi, nem 
jó úton halad?
Olvasson sok olyan történetet, 
amelyek az első csoportba tar-

„…s munka és baj közt 
mindig várom,

hogy jön, hogy majd csak 
újra jön

valami fáradt pillanatból
valami váratlan öröm.”  

(Szabó Lőrinc: 
Májusi éjszaka)

tozók életéről szól, hogy meg-
figyelhesse, ők vajon hogyan 
csinálják?! 
Rögtön itt van példának Karafi-
áth Orsolya, Rudolf Péter, Ko-
csis Zoltán, illetve a civil-szín-
házi léttel folyamatosan küzdő 
Koltai Judit.

Ők sikerorientáltak, csúcs-
tól-csúcsig élnek, de tudják, 
hogy a pakliban, amit életnek 
hívunk, benne van az elbukás 
esélye is, de ez nem tántorítja el 
őket céljuktól, hogy minél több 
embernek örömet szerezzenek, 
legyenek azok akár a csúcson, 
akár a gödörben. 

Sári Edina

a pici őzek nem árvák, és nem véletlenül fekszenek a földön, a mamájuk hagyta 
őket ott, amíg élelem után megy. az emberek jószándékból se vigyék haza őket, 
mert a nagy stressz miatt és a speciális anyatej hiányában hamar meghalnak.

Budakeszi Vadaspark az őzek és bambijaik magyar hangja 
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- Ön szívesen fest portrékat. 
Gyakran örökít meg kortárs 
színészeket, jazz zenészeket, 
politikusokat és kortársakat. 
Legutóbbi kiállításán, melyet 
Ardey Edinával, feleségével 
együtt rendezett, ugyancsak 
portrékat állítottak ki. Miért 
izgatja Önt ennyire a portré 
műfaj?

-  Igen, az a hír terjedt el ró-
lam, hogy udvari portréfes-
tő vagyok, mert nagyon sok 
ilyen megrendelés talál meg 
engem. Ezt nem tiltakozás-
ként mondom, mert való-
ban nagyon szeretek portré-
kat festeni. Úgy gondolom, 
nekem ez a műfaj nagyon 
fekszik. Portrét festeni nem 
olyan egyszerű. Nem olyan, 
mint pl. tájat vagy tárgyat áb-
rázolni. Ha az alma a képen 
nem hasonlít arra az almára, 
amit lefestettem, hát abból 
különösebben nagy gond 
nincs. Nem tűnik fel senki-
nek. De azért egy portrénak 
elsősorban a modellhez kell 
hasonulnia.

- Azon kívül, hogy a kész kép 
objektíven is hasonlít a mo-
dellre még a személyiségét is 
tükröznie kell. Ez számomra 
varázslat.

- Ez pont az a része a do-
lognak, ami nem tanítható. 
Ehhez kell intuíció, beleér-
ző képesség, a másik sze-
mélyiségének a felfedezése. 
Nyilvánvaló, hogy az egyé-
niségnek a portréban meg 
kell jelennie. Ez azt jelenti, 
hogy alapfokon megfesteni 
a portrét az szakmai feladat. 
Ez az, amit meg lehet tanul-
ni. A belső tartalom megje-
lenítése pedig valóban isteni 
sugallatra történik. Nekem 
fogalmam sincs, hogy hon-
nan van erre képességem. 
Én már gyerekkoromban is 
a portrék iránt érdeklődtem 
a múzeumokban. Azok álltak 
hozzám a legközelebb, ezek 

az élmények indítottak el en-
gem ebbe az irányba. 

- Mennyire kell ismernie a mo-
delljét ahhoz, hogy jó portrét 
tudjon festeni róla?

- Az első portré megrendelé-
sem, amiből természetesen 
nem lett semmi, Londonban 
történt volna meg, mikor 
kint maradtam. Azért nem 
jött össze a munka, mert 
hosszú időn keresztül kellett 
volna ülnie a modellnek. A 
főiskolán addig ült a modell, 
amíg kellett. Ám az üzleti 
életben ez nem így van. Ott 
az idő pénz. Elkezdtem azon 
gondolkodni, hogyan lehet-
ne ezt áthidalni. S miután 
én egy időben a rajzolással 
kezdtem el fotózni is, így én 
ezen az úton próbáltam ezt 
a kérdést megoldani. Vagyis, 
hogyan lehet a fotó segít-
ségével az időt lerövidíteni. 
Ahhoz, hogy én el tudjam 
kezdeni valakinek a portréját 
megfesteni, elengedhetetlen, 
hogy előtte minimum 2 órát 
beszélgessek vele, hogy meg-
ismerjem.  Ennyi idő után 
már elkezdem magamban 
látni a képet. Ezután ehhez 
a magamban alkotott képhez 
fogom elkészíteni a fotókat. 
Ezért mások fotóit nem is 
tudom használni. Persze, ha 
egy modellt muszájból fes-
tek meg, akkor nem is tudok 
igazán jó képet csinálni. Ha 
nem izgat a személyisége, 
vagy nem fedezek fel benne 
menet közben valamit, ami el 
kezd izgatni, akkor nem lesz 
jó az eredmény. 

- Az önarcképeknél ez a folya-
mat hogy alakul? Milyennek 
látja Önmagát?

- Ha arról beszélünk, hogy 
a képnek hasonlítania kell a 
modellre, akkor azt feltétle-
nül figyelembe kell vennünk 
az önarcképnél, hogy én a 
tükörben fordítva látom ön-

magam. Van ugyan magam-
ról egy képem, de mivel nem 
látom önmagam, így ha nem 
használnám a fotót, akkor 
pont a fordítottját festeném 
a valóságnak. S minthogy én 
még élek, így össze lehet ve-
lem hasonlítani, s lehet, hogy 
fel sem ismernének. A portré 
annyira bonyolult dolog, és 
oly nagy tapasztalatom van 
benne, hogy erről meg a sze-
mélyiségekről könyvet fogok 
írni, mikor már nem fogok 
festeni. 

- A portréfestészet egyfajta rea-
lizmust is feltételez, miközben 
az Ön festészete egyben mo-
dern is.

- Az, hogy valami realista, 
az kihagyhatatlan a művészi 
ábrázolásból. A realitásnak 
a mélységeket kell vissza-
adnia. A modernséggel én 
hadilábon állok, mert a mo-
dernség jelentése magyarul 
divatos. Ettől én szégyellem 
magam. Mert ha én divatos 
vagyok, akkor ez azt jelenti, 
hogy holnap már nem leszek 
érvényes. De én holnap nem 
szeretnék tegnapi lenni. Én 
a szónak abban az értelmé-
ben szeretnék művész lenni, 
ahogy én ezt a pályát válasz-
tottam, és ahogy rám hatot-
tak azok a műalkotások, me-
lyeket én láttam. Számomra 
gyerekorom óta festőnek 
lenni miszticizmus. A képal-
kotás, az ábrázolás a festészet 
természetesen velejárója. De 
mi minden gondolatiságot 
tud ezzel az ember kifejezni! 
A művészet olyan sokrétű! 
Nem is szeretném definiálni. 

- Az Ön stílusát nem lehet 
egyértelműen meghatározni.

- Én nagyon sok mindent 
festek. Nehéz lenne engem 
stilárisan valahova beso-
rolni. Nekem, mondhatni, 
éppen ez az egyik handi-
cap-pem.  Festettem én 

politikai ún. protest képe-
ket, és ami folyamatosan 
végigkíséri a pályámat, az a 
jazz szeretete. Ehhez társul 
még az utazószenvedélyem, 
az Amerika iránti lelkese-
désem, ami mára több ha-
talmas kiállítási anyagot 
eredményezett. Emellett 
foglalkoztam díszletterve-
zéssel, reklámgrafikával is.

- Ön szeret kísérletezni. Pl. az, 
ahogy a fotográfiát elegyíti a 
festészettel, annyira új dolog , 
hogy el is nevezték gyémán-
tográfiának.

- A véletlennek köszönhe-
tem ezt a technikát. Kipró-
báltam, hogyan működik 
a fotóemulzió, mint fes-
tőanyag. De ha belegondo-
lunk, hogy az első fotómű-
termek a festőműtermek 
lettek, és az első fotósok ma-
guk is festők voltak, akkor 
ez tulajdonképpen vissza-
találás a gyökerekhez. Azt a 
szót, hogy „gyémántográfia” 
nem én találtam ki. Szalai 
Zoltán fotográfus írt arról a 
kiállításról, ahol először ál-
lítottam ki ezeket a manipu-
lált fotókat, hogy ez fotónak 
nem fotó, grafikának nem 
grafika, legfeljebb „gyémán-
tográfia”. 

- A véletlenek az Ön életében 
sokat segítettek. Amikor Ön 
1970-ben kiutazott Kölnbe 
egy kiállításra, nem tervezte, 
hogy kint marad. Mivel nem 
engedték meghosszabbítani 
a kint tartózkodását, így Ön 
egyszerűen nem jött haza. 

- Ez így volt. Engem meg-
hívtak Hollandiába egy ki-
állításra, de arra a kiállításra 
helyettem valaki mást küld-
tek ki. Ezt én akkor nagyon 
sérelmeztem, mert én vol-
tam a főiskolán a legjobb, a 
legvitatottabb, és megsér-
tődtem. Amikor végre kiju-
tottam, én mégsem akartam 

kint maradni. Mivel azon-
ban nem hosszabbították 
meg a tartózkodásomat, így 
maradtam, s mentem vé-
gül Londonba, ami akkor 
a legizgalmasabb európai 
város volt.  Én egyébként 
egy olyan világból mentem 
el itthonról, amihez nekem 
személyesen semmi közöm 
nem volt.

- Az, hogy Ön volt a legvita-
tottabb, talán nem volt akko-
riban annyira jó ajánlólevél.

- Az attól függ. Nekem attól 
is nagy sikerem volt, hogy 
bezárták a kiállításomat, 
rosszakat írtak rólam. Így 
sok ember érdeklődését fel-
keltették az iránt, hogy mit 
csinálok, és sokat beszéltek 
rólam. Ma ezt sokkal nehe-
zebb elérni. Látszólag sza-
badság van, de ma az üzleti 
élet telepedett rá a művészet 
világára is.

- Ön 12 év után tért haza. Az 
írta, hogy emiatt sok veszteség 
érte. Mit visel a legnehezeb-
ben?

- A kint töltött 12 év volt a 
legtermékenyebb korszaka 
az életemnek. Azok a mun-
kák, amik ebben az időszak-
ban születtek, különböző eu-
rópai múzeumokban, állami 
és magángyűjteményekben 
vannak, így ennek a jelen-
tős időszaknak a művészeti 
termése nincs itthon. Ez szá-
momra jelentős veszteség.

- Ön még a ’80-as évek ele-
jén jött vissza, amikor a 
művészek viszonylagos 
létbiztonságban éltek. 
Ez a rendszerváltás után 
megváltozott. így ’89-ben Ön 
hatalmas lépéselőnnyel ren-
delkezett, mert volt tapaszta-

lata abban, hogy milyen az, 
amikor a művészetbe üzleti 
szempontok kerülnek be.

- Ez tagadhatatlan. Sokan a 
létminimum alatt élnek, és 
ez borzasztó tragédia. Mi-
kor én kint maradtam, ak-
kor nekem a létminimumról 
indulva kellett feljebb ver-
gődnöm. Soha semmilyen 
segélyt vagy támogatást 
nem kaptam. Mindig a mun-
kámból tudtam megélni. 
Azt gondolom, hogy őrült 
szerencsém volt ezzel min-
dig az életben. Mert azért 
az is kellett hozzá, hogy ezt 
sikerült így megoldanom, 
mert akár éhen is halhattam 
volna. Szerencsés embernek 
tartom magam. Az izgalmak 
is mindig velejárói voltak 
az életemnek. De hát már 
ahhoz is hatalmas szerencse 
kell, hogy ennyi idősen* én 
még élek. Már nem is illene.

- Azt gondolom, hogy élni 
mindig illik. Ön folyamato-
san képes megújulni. Ez az 
Önben lévő belső nyugtalan-
ságnak köszönhető?

- Nem egészen. Vannak 
olyan inspiráló tényezők, 
amiktől felháborodok. Ilyen-
kor vagy írok egy cikket, 
vagy festek egy képet. Én 
túlérzékeny vagyok. De azt 
is mondhatnám, hogy pont 
annyira vagyok érzékeny, 
amennyire mindenkinek 
érzékenynek kéne lennie. A 
protestáláshoz szükség van 
indulatokra, és ehhez a kész-
tetést az élet adja.

 
Görög Mária és 
Krausz Tivadar

*Gyémánt lászló 1935. július 
26. született, idén fogja ünne-
pelni 80. születésnapját.

a félelemmel teli és öröm-
telen közösségek betegek, 
nem keresztény közössé-
gek – fogalmazott Ferenc 
pápa május 15-i, péntek 
reggeli szentmiséjén a 
szent márta-házban. 

A Vatikáni Rádió tudósítását 
közöljük.
 
A félelem és az öröm a napi 
olvasmányok két fontos ki-
fejezése – mondta Ferenc 
pápa. – A félelem olyan érze-
lem, amely nem tesz jót ne-
künk. Legyengít és kicsinnyé 
tesz, megbénít bennünket. 
Az, aki fél, nem csinál sem-
mit, nem tudja, mit tegyen. 
Önmagára összpontosít, 
hogy ne történjen vele sem-
mi rossz. A félelem önző 
énközpontúsághoz vezet, és 
megbénít. Egy félelemmel 
teli keresztény olyan, mint 
aki nem értette meg, mi Jé-
zus üzenete. Ezért Jézus azt 
mondja Pálnak: „Ne félj, 
csak beszélj.” (ApCsel 18,9)
A félelem nem keresztény 
viselkedés. A félelemben 
börtönbe kerül a lélek, sza-
badságát elveszti, nem tud 

szabadon előre-
tekinteni, létre-
hozni valamit, jót 
tenni. Azt mond-
hatja ilyenkor 
az ember: „De 
fennáll ez és ez 
a veszély…” Ez 
hiba. A félelem 
árt – hangsúlyoz-
ta a Szentatya.

Majd kifejtette: Nem félni 
annyit jelent, hogy kérjük a 
bátorság kegyelmét, a Szent-
lélek bátorságát, amelyet 
elküld nekünk. Vannak féle-
lemmel teli közösségek, me-
lyek mindig biztosra men-
nek. Azt mondják: „Nem, mi 
nem tesszük ezt, ezt nem le-
het megtenni…” Úgy tűnik, 
hogy a bejárati ajtajukon ez 
áll: „Tilos”, minden meg van 
tiltva számukra, félelemből. 
Belépünk az ilyen közös-
ségbe, és érezzük, a levegő 
belélegezhetetlen, mert a 
közösség beteg. A félelem, a 
bátorság hiánya betegíti meg.
A félelmet meg kell külön-
böztetni az istenfélelemtől, 
amely erény, és amely szent. 
Az istenfélelem nem tesz ki-
csinnyé, nem gyengít le, nem 
bénít meg: előrevisz a kül-
detés felé, amelyet az Úr ad 
nekünk – mutatott rá a pápa.
A mai liturgia másik fontos 
szava az öröm. „Örömötöket 
nem veszi el tőletek senki”, 
mondja az Úr (vö. Jn 16,20–
23a). A legszomorúbb pilla-
natokban a fájdalom békévé 
válik. Ugyanakkor a szórako-

zás a fájdalom pillanatában 
sötétséggé válik. Az örömte-
len keresztény nem keresz-
tény. Ha mindig szomorú-
ságban él, nem keresztény. 
Ha a keresztény a próbatétel, 
a betegség, a sok nehézség 
pillanatában elveszti békéjét, 
valami hiányzik belőle – fi-
gyelmeztetett a Szentatya.

A keresztény öröm nem 
puszta szórakozás, nem 
könnyed vidámság, hanem 
a Szentlélek ajándéka. Azt 
jelenti, hogy mindig öröm-
teli a szív, mert az Úr győze-
delmeskedett, uralkodik, az 
Atya jobbján ül. Az Úr rám 
tekintett, és utamra indított, 
megadta kegyelmét, az Atya 
gyermekévé tett… Ez a ke-
resztény öröm. A keresztény 
az örömben él – hangsúlyoz-
ta újra Ferenc pápa.

Majd így zárta homíliáját: Az 
örömtelen közösség is beteg 
közösség. Emellett lehet, 
hogy szórakoztató az a kö-
zösség, de nem rendelkezik 
Jézus Krisztus örömével – 
megbetegítette a világiasság. 
Amikor az egyház félelem-
mel teli, és amikor nem kapja 
meg a Szentlélek örömét, az 
egyház, a közösségek, a hívek 
megbetegednek. Emelj fel 
bennünket, Uram, Krisztus 
felé, aki az Atya jobbján ül. 
Emeld fel lelkünket. Vedd el 
tőlünk minden félelmünket, 
és add meg nekünk az örö-
möt és a békét!

(Forrás: Vatikáni Rádió) 

Ferenc pápa: a félelemmel teli és örömtelen 
közösségek nem keresztények

A legtöbb filozófiai antro-
pológia alapkérdése, mi a 
boldogság és főként, hogy le-
het erre a kegyelmi állapotra 
eljutni. Popper Péter viszont 
egyik előadásában feltette 
a kérdést egy példázatbeli 
bölcs nyomán: honnan vesz-
szük azt, hogy nekünk bol-
dognak kell lenni, ki ígérte 
ezt egyáltalán. Tudom érző-
dik e mögött egyfajta irónia, 
talán még némi abszurditás 
is. Ám, ha az ősi tanításokat 
nézzük vagy konkrétan a 
Hegyibeszéd boldogmondá-
sait, rá kell jönnünk, hogy a 
boldogságkeresés mellőzése 
csakis az önző, megromlott 
természetünkből adódó bol-
dogságvágyra vonatkozik. 

Mert kiket mond Jézus a He-
gyibeszédben boldognak? 
A szegényeket, a szelídeket 
(a nem erőszakosan önér-
vényesítőket), a sírókat, az 
üldözötteket stb. Ezek a tu-
lajdonságok, állapotok az 
általános emberi gondolko-

dás - főleg a mai szerint 
- nem a boldogság, ha-
nem a boldogtalanság 
ismérvei. 

Tehát Krisztus szavai 
egy transzcendentális - 
pontosabban mondva 
egy következő aiónbeli 
- boldogágra utalnak.

E pár bevezető sor után 
vegyük kicsit górcső alá 
a tulajdonképpeni té-
mánkat, az első két bol-
dogmondást, amelyek 

így hangzanak: boldogok 
a lélekben szegények, mert 
övék a mennyek országa, 
boldogok a szomorkodók, 
mert ők megvigasztaltatnak.

A lélekben szegénység vagy 
lelki szegénység a közvéleke-
dés szerint valamiféle együ-
gyűséget, ingerszegénységet, 
a világ dolgaira való érdekte-
lenséget jelent, de tulajdon-
képpen egyfajta önkiüresí-
tést céloz meg, amikor nem 
törekszünk, küszködünk 
úgynevezett jó tulajdonságo-
kért, azaz lelki gazdagságra, 
önmegvalósításra, hanem 
kiüresített magunkat Isten 
gazdagságával hagyjuk be-
töltekezni. Tehát ha lélekben 
szegények vagyunk, Istenben 
gazdagok leszünk.

A sírók, szomorkodók leen-
dő boldogsága pedig egyfe-
lől arra utal, hogy jelen világ-
korszak kárvallottjai kapnak 
majd egy új esélyt az elkövet-

kezendő Messiás-i világrend-
ben, kiváló kondíciókkal el-
látva, akkor is ha jelen érában 
nem találkoztak megtérésre 
vezérlő módon a megváltás 
igéivel, amikor minden völgy 
heggyé és minden hegy völ-
ggyé és minden görbe egye-
nessé és egyenes görbévé 
lesz, a nagy kiegyenlíttetés 
korszakában.

Másfelől pedig a sírás, a bűn-
bánat könnyeire utal, mint 
ahogy Pál apostol mondja: 
a világ szerinti szomorú-
ság, azaz az önsajnálat halált 
nemz, az Isten szerinti, meg-
bánhatatlan megtérésre szóló 
azaz a hibáinkon, tévedése-
inken, szeretetlenségeinken 
- ne adj’ Isten - szándékos 
bűneinken való búslakodás 
üdvösségét.

Batári Gábor

Boldogok a lelki szegények
„Gyémánt! Bizony, az! még hoz-
zá a javából! legalább 100 kará-
tos!” - mondta róla Darvas Iván.  
Gyémánt lászló festőművész 
nem sorolható be egyetlen kate-
góriába, képei nem képviselnek 
egyetlen stílust. Többször jelöl-
ték Kossuth-díjra, amit 2015. 

március 15-én kiemelkedő, kü-
lönösen a fotó- és a festőmű-
vészet ötvözésében páratlan 
alkotásokat kiérlelő művészi 
életműve elismeréseként vehe-
tett át. egy régebbi beszélgeté-
sünkben ezt mondta: „Többször 
voltam jelölve Kossuth-díjra, 

és sose kaptam. Viszont az én 
kiállítás megnyitóimon mindig 
sok ember van. Tehát az a kér-
dés, hogy elcserélném-e ezt egy 
Kossuth-díjra. azt hiszem nem.” 
mostantól már Kossuth-díjas-
ként tölti meg látogatókkal a ki-
állítótermeket. 

Gyémánt a javából

[Kiscská vótam, mámokám. 
Három- vaj négyásztándőská. 
Mentám magamra grödini-
cába. S minden sorkan ká-
rástálák. Mááámé, mááámé, 
magamra félek. Mentám még 
e lépést. Sö még egyyát. Shugy 
fájt. Sö mánnyirá fájt, hoj 
magamra vajak. Sö magam-
ra menek. Bá akartam, hoj 
ott lejjél. Az én mámám. Hoj 
kázámet fogd, hoj ál ná vás-
szák. Hoj szájamat nezd, ha 
bászélek. Hoj szememet lású-
rold, ha bőgök. Hoj térgyámet 
mágsikítgasd, ha mágütöm. 
Mikor mágbotlok.  Sö hányccor 
mágbotlottam. Csak úgy. Hoj 
méges álássák. Hoj fájjon. Hoj 
bőgják.  Hoj há ha akkor scsak 
úgy ott leszel. Máglátod. Mág-
hallad. Sö mágölálsz. 
Kiscská vótam, mámokám. 
Árőst kiscskescská. Dá vót 
nálam még kiscskébb es. S Tá 
avval votál. S ha nám válá, hát 
ingem vártál. Sö riám gondol-
tál. Hoj hol lehátek ilyán sokat. 

Édesanyám
– csángó mese Diósi Felíciától –

Hoj mikor éreklesz haza. Hoj 
nám-e ástám ál. Nám fáj-e a 
térgyám. Ki surlója a könnyá-
imet. Sö ki? Ki ölálgát? Mikor 
Tá nám tudsz ott lenni.]
Édesanyám.

Minden évben készültünk 
március nyolcadikára, hogy 
felköszönthessünk. Ki vers-
sel, ki énekkel, ki virággal és 
egyébbel. Napokon át titko-
lózásba fojtott esti szervez-
kedések. Kerestünk Téged 
minden versben, énekben 
és táncban. Hogy megmu-
tassuk, mennyire szeretünk. 
Ezen a napon elmondhattuk. 
Ki így, ki úgy. Mert nálunk 
máskor nem volt szokás. Ezt 
kimondani. És megölelni. 
Kitettünk magunkért. S Te, 
szelíd mosolygással karodba 
zártál minket. Egyenként. 
Évente egyszer. Sorban min-
denkit. Toporogva vártam 
a soromat, mint ahogyan a 
többiek is. Remegtem. Min-
den porcikám kívánta. Az én 
pillanatomat. Téged. Az ölelé-
sed. A rám záruló karodat. A 
rám eső tekinteted. A büszke-
séged akkor csak én voltam. 
És Te. Egy pillanatig. Amíg 
más nem jött. Belezsúfoltad 
mindenkibe. A szeretetedet.  
Mondd, hogyan pótoljuk az 
ölelésed?
Elmúltak, anyám, az évek. 
Sok gyermeket felneveltél. 
És mind elmentünk. Mind 
a tizenegyen. Ki távolabbra, 
ki közelebbre. És ki örökre. 
Útravalónak odaadtad a pil-

lanatokat mindnyájunknak. 
Mindenki elvitt belőled egy 
darabot. Mondd, mi maradt 
még benned? Honnan van 
erőd reggel felébredni? És 
rámosolyogni az aznapra? 
Nincs gyermeked melletted. 
Nincs senki, aki azt mondaná:
Édesanyám.

Bennem most az a kis darab-
ka, amit adtál, szúr, már-már 
fáj. Utánad kiált. És a többi 
része után. Mint aznap, régen, 
amikor talán három- vagy 
négyéves lehettem, és óvodá-
ba mentem. Annyira hiányoz-
tál. És annyira akartam, hogy 
mellettem legyél. Hogy jóko-
rát botlottam. Hogy jó erő-
sen vérezzen a térdem. Hogy 
segítségemre siess. Hogy ott 
legyél. Velem.
Nem botlok most. És nem is 
vérzek.
És a Tebelőled való darabod 
nem visszaadni akarom. Ha-
nem csak megköszönni.
Hogy engem világra hoztál. 
És vagy még nekem, ha távol 
is, az Édesanyám.

Gelléri Ágnes
szorongások nélkül
gügyögni, játszani
erő-ágacskáinkat
nyújtogatni,
megbántódni,
engesztelődni
csapongva
felnőtté formálódni
a szeretet hagyományát
a biztonság oltalmát
az egészség adományát
 
megszállottan kutatni
és közélni és közélni.
csodálkozni és beleidomulni, 
ráébredni:
a méltóság áramszedői
beföldelnének az elszürkülésbe. 
Kitörni,
a tükörtől elfordulni,
ráncredőinket elsatírozni
és jajj, most már megpihenni.
 
szemlélődni,
és újat, újat próbálgatni,
hasznosság szerepünkért
canossát járni.
egyszer csak hunyorítani
cinkosan, bölcsen,
mert a kérdőjel-hegyek ormán
még mindig lehet egy árva-hitű havasi gyopár
mely bársonyos szelídséggel a fénybe emel.

Gábor Felicia: csángó 
Élet című könyve kapható 
a magyar Napló Könyves-
boltjában, az interneten 
valamennyi könyváru-
háztól megrendelhető, 
illetve dedikálással a szer-
zőtől is megvásárolható. 
megrendelni a felicia.
diosi@gmail.com e-mail 
címen lehet: (2.000,- Ft)

„Itt veszíteni nem lehet, akit 
ugyanis betegei, vagy szak-
mai környezete a jelöléssel 
elismer, az csak nyertes le-
het” – hangzott el áprilisban 
a 2014-es Év orvosa és a Mé-
dia az orvosokért pályázat 
legjobbjait köszöntő Astellas 
Díjátadó Gálán. 
„A tavaly ősszel életre hívott 
De Châtel Rudolf–emlék-

díj, a MOTESZ Ifjú Kiváló-
ság Díj, valamint a Magyar 
Kórházszövetség Csoportos 
Szakmai Díjának meghirde-
tésével a nyolc évvel ezelőtti 
kezdeményezésünk valóban 
igazi társadalmi és szakmai 
összefogássá érett, hisz mára 
valamennyi gyógyító terület 
kiválóságainak méltó elis-
merése lehetővé vált – fogal-

mazott az ünnepségen Dr. 
Major László, a díjalapító 
Astellas Pharma igazgatója. 
A két órás ceremónián az 
ünneplő közönség tapsával 
12 egyéni és 3 csoportos 
nyertest, valamint 15 to-
vábbi döntőst köszöntött. 
A díjátadón a jelentős társa-
dalmi súlyú, ugyanakkor a 
nyilvánosság által kevésbé is-

mert, példaértékű kezdemé-
nyezések elismerésére életre 
hívott, évente egy alkalom-
mal odaítélt Astellas-külön-
díj átadására is sor került.  Az 
ünnepségen vehették át elis-
meréseiket a 2014-es Év or-
vosa pályázat legsikeresebb 
közönségjelöltjei is, akik a 
zsűri értékelése és az inter-
netes közönségszavazás ösz-

asTellas-DíJ
– az idén közel száz orvos kapta a nagyközönség és a szakma elismerését –

szesített eredménye alapján a 
legmagasabb pontszámot ér-
ték el. A betegek gyógyulása 
érdekében végzett áldozatos 
munka, valamint a kiemel-
kedő szakmai és emberi tel-
jesítmények csoportos elis-
merésére 2014 őszén életre 
hívott De Châtel Rudolf-em-
lékdíjat az ünnepségen az 
alapítók nevében Prof. Dr. 
Perner Ferenc mutatta be. 

Az Astellas Díjátadó Gála 
zárásaként a Média az orvo-
sokért pályázat díjátadására 
is sor került. Az idei meg-
mérettetésre az online és 
nyomtatott sajtó, illetve a 
televíziós és rádiós újságírás 
területéről beérkezett 45 
nevezést a pályázat öttagú 
szakmai zsűrije értékelte és 
döntött a díjazottak szemé-

lyéről. Az első helyezettnek 
járó Astellas-médiadíjat a 
„Ha ezt neonatológusoknak 
mondom, sokkot kapnak” 
című cikkéért Hagara-Nagy 
Nóra, a Dívány.hu portál 
szabadúszó újságíró, blogger 
munkatársa vehette át. 

A díjazottakról bővebb in-
formáció: www.evorvosa.hu 

www.astellasdij.hu/media 
Facebook: www.facebook.

com/astellas.azevorvosa 
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Az ember lépten-nyomon 
találkozik olyan dolgokkal, 
amik rosszak, amik fájdalom-
mal töltik el. Családjainkban, 
az iskolában, a munkahelye-
ken, és sajnos nemzetünk, 
népünk nagycsaládjában, a 
helyi, nemzeti, vagy a nagy-
politikában is jelen van rossz. 
„Ha elhatalmasodik a gonosz 
ott ahol élünk, akkor egy 
lehetőségünk van: szívünk 
minden melegével, erejével, 
a lehető legjobb szándékkal 
szeressünk, s tegyünk jót 
mindenkivel” - hirdeti Csaba 
testvér.

A bennünket zavaró dolgok-
kal szemben három választási 
lehetőségünk van
1. Megfutamodni a problé-
mák elől: A gonosz szeretne 
megijeszteni, félelemmel el-
tölteni, hogy vagy pánikba 
esve, sikoltozva elmenekül-
jünk, vagy csendes, nyugodt 
vonulással kikerüljük, to-

vább álljunk a nehézségek, a 
gondok elől. Ezért van olyan 
sok válás, lógás az órákról, 
külföldre emigrálás. Ki ne 
érezte volna, hogy talán kül-
földön zöldebb a pázsit, és 
egyszerűbb az élet, jó lenne 
tovább állni, hagyni a mun-
kát másra. Isten ajándékairól, 
a barátainkról, a családunk-
ról, népünkről nem szabad 
lemondani. Mi leszünk sze-
gényebbek, és nem szabad 
testvéreinket, világunkat a 
gonosz prédájának hagyni, 
nem erősebb ő nálunk.

2. A második magatartásfor-
ma: Rezignáltan magunkba 
roskadhatunk, keserűséggel 
megállapíthatjuk, hogy min-
dig is ilyen volt a világ, hogy 
nem lehet, nem érdemes küz-
deni, mert kicsik, gyengék va-
gyunk, és jobb a magunk kis 
elefántcsont tornyaiban saját 
önző kis pecsenyéinket sütö-
getni, mint konfrontálódni a 

rosszal. Persze ugyanaz, ha az 
önpusztítás különféle - gyor-
sabb, vagy lassúbb - eszköze-
ivel magunk ellen fordulunk, 
és az italhoz, vagy a pénzen 
vett gyönyör más eszközei-
hez nyúlunk. Mikor leégett 
a szovátai házunk építés köz-
ben, nem tudtam magamnak 
sem megmagyarázni, hogy 
ez miért kellett így történjen. 
Egy dolgot tudtam: a gonosz 
azt szeretné, hogy dobjam be 
a törülközőt, hogy adjam fel 
a harcot, húzzam meg maga-
mat a magam kis egérlyuká-
ban. Nem, ezt az örömet én 
nem adom meg neki!

3. Eltakarítjuk a szemetet, 
és otthonossá tesszük a vilá-
gunkat. Itt is három irányba 
indulhatunk el, és figyelnünk 
kell, mert itt is csapdák sora-
koznak.

- Nyílt rohammal szembeme-
hetünk a rosszal, a bennün-

ket zavaró, nekünk fájdalmat 
okozó dolgokkal, személyek-
kel, pusztuljon a férges. Úgy 
gondolom, hogy ez is nagyon 
tetszene a gonosz léleknek, 
akinek nincs keze, aki azt sze-
retné, hogy mi adjuk neki a 
kezünket, szánkat, lábunkat, 
hogy általunk ártson, pusztít-
son, törjön, zúzzon. Az em-
bertársam nekem testvérem, 
én nem elpusztítani akarom 
öt, hanem felszabadítani a 
szeretetre, hogy ő is megta-
pasztalja, hogy milyen édes 
és gyönyörűséges Isten sza-
bad gyermekeinek szeretet-
ben élni és alkotni. Nekünk 
nem szétvernünk kell a csa-
ládjainkat, az osztályközössé-
get, nemzetünket, népünket, 
hanem a szeretet, az élet ott-
honaivá tenni azt.
- Passzív ellenállás: Nem to-
lom az ellenségem szekerét, 
nem főzök a férjemnek, nem 
tanulok az iskolában, nem 
fizetek adót, elszabotálom 

„Az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, 
és keresi, hogy kit nyelhetne el”

Gondolatok a rosszról
– Böjte csaba írása –

mindazt, amit tő-
lem kérnek. Úgy 
gondolom, hogy 
a pusztítás urá-
nak ez is nagyon 
tetszene. Végül 
is, ha a családod, 
közösséged, nem-
zeted anarchiába 
süllyed, anyagilag 
összeomlik - ak-
kor is győzött a 
gonosz.
- A szeretet for-
radalma: Jézus 
ezen az úton járt. 
Kitárt karral, 
védtelenül eljött 
közénk karácsony 
éjjelén, hogy át-
ölelje nem csak a 
családját, hanem a borgőzös 
pásztorokat, de a napkeleti 
bölcseket is. És biztos, hogy 
ugyanolyan szeretettel ölel-
te volna át Heródest is, ha 
az gyilkos szándékkal nem a 
katonáit küldte volna, hanem 
szeretettel maga ment volna a 
jászolhoz.

Ha elhatalmasodik a gonosz 
ott ahol élünk, akkor egy 
lehetőségünk van: szívünk 
minden melegével, erejével, 
a lehető legjobb szándék-
kal szeressünk, s tegyünk 
jót mindenkivel. Mert a sö-
tétség, a rossz nem valami, 

hanem a fény, a szeretet hiá-
nya. Ha fényt gyújtunk, még 
ha parányi kis lángocska is, 
az már oszlatja a sötétet. A 
másik szabad akaratát jósá-
gom nem tudja felülírni, de 
a fényben neki is könnyebb 
lesz megtalálni a helyes dön-
tést, az utat, mely őt is az 
életre vezeti. Hiszem, hogy 
az Isten teremtette ember jó, 
és szeretne mindenki nagyra 
nőni, virágot hozni, igaz gyü-
mölcsöt teremni, jóságos fé-
nyemnél talán meglát engem 
is, bennem a testvért, és nem 
ront nekem.
 

Forrás: nemzeti.net

Az “Istenadta” című kivá-
ló könyvben, különböző 
emberekkel beszélgetnek a 
szerzők tehetségről, felelős-
ségről, Istenről és az ezekkel 
kapcsolatos élményekről, 
gondolatokról és tapasztala-
tokról. „Megdöbbentő, amikor 
a materiális világ kutatói, a 
racionalitás emberei mégiscsak 
eljutnak az anyagon túli, sokkal 
’finomabb szintű’ dimenziók 
világába is, és a sejtek, idegpá-
lyák és egyéb biológiai dolgok 
mellett, Istenről kezdenek el be-
szélni.” - kezdte a beszélgetést 
Freund Tamás.

– Megdöbbentő? Miért? 

– A gyermeki hitet köny-
nyű elveszíteni, ha nem nyer 
megerősítést a felnőtté vált 

ember agyában. Az idegtu-
dós az anyag evolúciójának 
a csúcsát, az agyat vizsgálja. 
Azt a szervünket, amelyen 
keresztül a lelkünk megnyil-
vánul az anyagi világ számára. 
És olyan funkciók produká-
lásra is képes, amire semmi 
más biológiai, fizikai-kémiai 
anyag nem. Ha a neurobio-
lógus megismeri az idegsejt-
hálózatokat, nehezen tudja 
elképzelni, hogyan lesznek 
ebből új gondolatok, hogyan 
tehet föl az idegsejtek háló-
zata olyan kérdéseket, mint 
hogy mi az élet értelme. Akár-
mennyire komplex terméke 
az agy az evolúciónak, nem 
gondolom, hogy képes kiter-
melni egy olyan nem anyagi 
entitást – nevezzük elmének, 
éntudatnak, szabad akarat-

nak, léleknek, de leginkább 
ezek együttesének – amely 
irányítóként hat vissza az 
őt létrehozó idegsejtek há-
lózatára. Inkább azt tudom 
elképzelni, hogy, mint az 
anyag evolúciójának csúcsa, 
az emberi agy vált alkalmassá, 
hogy rajta keresztül a terem-
tő eredetű lélek meg tudjon 
nyilvánulni az anyagi világ és 
ami fontosabb, a többi lélek 
számára.

– A lélek tehát külső beavatko-
zásra került belénk az evolúció 
folyamán?

– Az ateista elképzelés szerint 
a tudat az anyagi agy műkö-
désének emergens tulajdon-
sága. Én úgy gondolom, az 
anyagnak nem lehet olyan 

emergens tulajdonsága, ami 
visszahat az őt létrehozó 
idegsejthálózatra. Már csak 
azért sem, mert ha kiveszünk 
egy szövetmintát az emberi 
agyból, és összehasonlítjuk a 
majom vagy a macska ugya-
nonnan kivett szövetmintájá-
val, akkor közel ugyanannyi 
sejtet találunk, ugyanolyan tí-
pusúakat, a kapcsolódási tör-
vényszerűségeik, a kommu-
nikációra használt molekulák 
is egyformák. A fő különbség, 
hogy ezekből a kis agykérgi 
oszlopokból az emberi agy-
ban jóval több van, mint egy 
majom vagy egy macska agyá-
ban. Ha valaki elhiszi, hogy 
csak mert ezekből az egysé-
gekből jóval többet pakolok 
egymás mellé, a hálózat ge-
nerál egy nem anyagi jellegű 

éntudatot, az élet értelmén 
lamentáló elmét, akkor azt is 
el kell hinnie, hogy ha chipek-
ből kapcsolunk össze egyre 
többet, akkor egyszer elju-
tunk egy számítógéphez, ami 
előbb-utóbb szintén kitermel 
magából egy elmét, ami majd 
az éterből visszahat és progra-
mozza a gépet létrehozó chi-
pek hálózatát. Ezért gondo-
lom én, hogy az agyunk nem 
kitermeli, hanem befogadja 
az egyébként tér-idő dimen-
ziókon kívül létező lelkünket. 
Az ateisták hite még nagyobb, 
mint az enyém, mert ők el 
tudják hinni, hogy az öntu-
datára ébredt emberi agy az 
ősrobbanással önmagából, 
önmagától és önmagáért 
keletkezett anyagi világ 
fejlődésének terméke lenne. 
Én ezt nem tudom elhinni, 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
bizonyítékaink pedig egyik 
álláspontra sincsenek.

– Vagyis minden további nélkül 
össze tudja egyeztetni istenhitét 
a tudománnyal.

– Érdemes belegondolni, 
hogy az ősrobbanás utáni első 
másodpercben, ha az öt fizi-
kai állandó nem úgy van beál-
lítva, ahogy, hanem mondjuk 
a gravitációs állandó néhány 
százezreléknyivel nagyobb, 
akkor az univerzum visszazu-
han önmagába. Ha az atom-
magok belső kölcsönhatási 
állandója néhány milliomod 

részével kisebb vagy nagyobb, 
csak hidrogén- vagy csak hé-
liumatomok keletkeznek, és 
sohasem jön létre a szénatom-
ra épülő szerves élet. Az ateis-
ták hiedelme szerint ez magá-
tól alakult így ki. Én inkább 
abban hiszek, hogy volt egy 
teremtő lélek, akinek valami-
ért eszébe jutott, hogy anyagi 
világra volna szükség. Ahogy 
a Biblia írja, kezdetben volt az 
Ige. A teremtő szándék. A fizi-
kai állandókat úgy állította be, 
hogy hozzánk hasonló lények 
jöjjenek létre. a kémiai, majd 
biológiai evolúciós szabályai, 
úgy mint a természetes sze-
lekció, nem mások, mint a 
teremtés eszközei. Nincs ab-
ban semmi különleges, ha egy 
tudós istenhívő. Inkább ab-
ban látom a különlegességet, 
ha egy tudós ateista. Olyan 
hiedelemrendszerben kell 
élnie, aminek én nem látom 
az értelmét. A legnagyobb 
rejtély a gondolkodó, szabad 
akarattal rendelkező ember 
keletkezésének az értelme, a 
lelkünk eredete, küldetése és 
sorsa. Ezek olyan kérdések, 
amelyekre a természettudo-
mány sohasem fog választ 
adni. Ha pedig a hitünk más 
kérdésekkel foglalkozik, mint 
a tudomány, akkor miért ne 
lehetne a kettő összeegyeztet-
hető, egymást kiegészítő?”

(Forrás: szeretlekmagyaror-
szag.hu és a filantropikum.com 

nyomán)

Döbbenetes vallomás Istenről
a világhírű magyar agykutatótól

a tudomány jeles képviselői legtöbbször megállnak az “anyagi” szint vizsgálatánál, 

és a racionális megközelítés korlátainál. csupán az elmével felfogható területen “ki-

rándulnak”, az azon túli vidéket pedig meghagyják másoknak. Nem így a világhírű 

magyar agykutató, Freund Tamás professzor.

először díjazta a magyar vá-
rosok elmúlt évi marketing-
tevékenységét a magyar mar-
keting szövetség (mmsZ): az 
egyes települési kampányok-
kal elnyerhető, úgynevezett 
marketinggyémántok száma 
alapján pest megye érdemel-
te ki a marketingaktív megye 
2015 címet - adott tájékozta-
tást a pályázatot kiíró mmsZ 
elnöke.

Hinora Ferenc elmondta: ön-
kormányzatok, azok szerveze-
tei és cégei, illetve egyesületek, 
nonprofit szervezetek, szakmai 
érdekképviseletek, alapítvá-
nyok, civil szervezetek, ma-
gánszemélyek pályázhattak hat 
kategóriában. Egy-egy pályázó 
több pályamunkát is benyújt-
hatott, a szakmai zsűri a leg-

egyedibb, legérdekesebb város-
marketing-kampányokért adott 
marketinggyémántokat.
Ambrus András vette át a dí-
jat Hinora Ferenctől (balra) és 
dr. Piskóti Istvántól (Miskolci 
Egyetem Marketing Intézeté-
nek vezetője (jobbra)

A megyék versengését az dön-
tötte el, hogy egy-egy megyeha-
táron belül hány település nyert 
el marketinggyémántokat.
A kiírt pályázatra 36 város (szer-
vezet), közöttük 4 fővárosi kerü-
let jelentkezett. Az elbírálásnál 
a fő szempont az volt, hogy az 
egyes marketingakciók mennyi-
re járultak hozzá az adott telepü-
lés (kerület) jobb “láttatásához” 
- ismertette az elnök.
A napokban minden nyertes 
megkapja azt az elektronikus 

védjegyet, amelyet bármelyik 
kommunikációs felületére (pél-
dául a honlapjára) feltehet, és 
elkészül egy városmarketing-tér-
kép is, jelölve a gyémántokat, va-
lamint az idei marketingdíjakat 
elnyert településeket. A Pest 
megyei települések közül díjat 
kapott Budaörs, Gödöllő, Szi-
getszentmiklós és Vác is.

Pest Megyei Önkormányzat 
nevében Ambrus András, a me-
gyeháza hivatalának sajtófőnöke 
elmondta: a jövőben még in-
tenzívebben folytatják a megye 
értékeinek összegyűjtését. To-
vábbra is az a céljuk, hogy minél 
közelebb vigyék az emberekhez 
Pest megyét. 

(Szerk.: VM/MTI,
Fotó: Réti Dóra)

Átadták a marketingaktív megye díjat
- civil szervezetek is pályázhattak -

Pedig mára az onkológiai 
kutatók és orvosok a rák-
betegségről levették a „gyó-
gyíthatatlan” stigmát és át-
került a krónikus betegség 
kategóriájába. 

– Hogyan született meg az 
Alapítvány?

– Az Országos Onkoló-
giai Intézet akkori főigaz-
gatója, Eckhardt Sándor 
professzor a születő 
alapítvány mellé állt. Az 
alapgondolat nagyon szép 
volt, viszont a nyolcvanas 
évek közepén, amikor még 
egyáltalán nem létezett 
Magyarországon civil 
szervezet, nem volt kultúrája 
az öngondoskodásnak, 
szinte kivitelezhetetlen 
volt támogatók nélkül - és 
ezt politikai értelemben is 
értem. Csehák Judit akkori 
miniszterelnök-helyettes 
pártolta és segítette az ország 
első civil szervezetének 
létrehozását, amelyet végül 
1985-ben összesen hét 
magánszemély alapított.
Nemzetközi anyagok és 
tapasztalatok összegyűj-
téséből és betegekkel való 
beszélgetésekből született 
meg, hogy menyi mindent 
kell és lehet tenni ahhoz, 
hogy valaki meggyógyul-
hasson. 
Az indulásnál a hangsúlyt 
mindenképpen az alapít-
vány megismertetésére, a 
betegek segítésére, kapcso-
latok felvételére, a beszél-
getésre és a tájékoztatásra 
helyeztük.
A munkánk azzal kezdő-
dött, hogy tájékoztató kiad-
ványokat, szerkesztettünk, 
adtunk, ki, rengeteg felvilá-
gosító előadást szerveztünk 
orvosoknak és laikusoknak 
is. Először mi magunk tar-

tottuk ezeket az előadásokat 
- ezt azért fontos megjegyez-
nem, mert az alapítványnak 
ki kellett építenie a kapcso-
latait. A rendezvények egyre 
több érdeklődőt vonzottak 
és a megismert és szakmá-
jukban elismert szakembe-
rek az ügy fontosságára való 
tekintettel nem kértek tisz-
teletdíjat. 
A kuratórium első dönté-
sei közé tartozott, hogy az 
anyagi lehetőségeinket rá-
kellenes civil szervezetek 
létrehozását támogattuk, így 
a gyógyulók és a már gyó-
gyultak nagyon sokat segí-
tettek egymásnak. Nem ma-
radtak egyedül a bajban, és 
mi szakképzésekkel, prog-
ramokkal tudtuk támogatni 
őket. 

– Milyen tevékenységeket vé-
geztek a kezdetekben, majd 
miután széles körben ismertté 
vált a szervezet?

– 1988-89-ben már elindí-
tottunk egy olyan progra-
mot, ahol különböző szak-
területről érkezett kiváló 
szakemberek tartottak előa-
dásokat, mert fontosnak 
tartották azt a munkát, amit 
elkezdtünk, ezért segítették 
az alapítványunk által az 
egészségügyi szakdolgozók 
részére szervezett képzést 
is.
1990-ben németországi 
együttműködéssel létre-
hoztuk az emlőoperáltak ré-
szére az Anita-boltot, ahol 
jó minőségű mellprotézist, 
fehérneműt vásárolhattak, 
mert akkor Magyarorszá-
gon még nem álltak rendel-
kezésre ilyen speciális esz-
közök. Ez a bolt nemcsak 
üzlet volt, hanem segítsé-
get, tanácsot, együttgon-
dolkodást, fogalmazhatunk 

úgy, hogy életápolást jelen-
tett az érintetteknek.

– Mik voltak a jelentősebb 
fejlesztések?
Sok munkával 1997-ben 
létrehoztuk a Támaszadó 
Szolgálatot, ahol lehetőség 
nyílt a folyamatos progra-
mok, képzések megtartá-
sára, pszichológiai és moz-
gásprogramok, főzőkonyha, 
csoportfoglalkozások meg-
valósítására.
Sikerült olyan önkéntes 
csapatot szervezni, akik 
szívvel lélekkel dolgoztak 
az eredményekért és a be-
tegek sikeres rehabilitáció-
jáért. A barátságos, jó han-
gulatú környezet és légkör 
sok hozzátartozót és ér-
deklődőt vonzott. Nagyon 
fontosnak tartottuk a be-
szélgetést, meghallgatást, 
és az emberi kapcsolatok 
kiépítését, a segítő közös-
ség megteremtését. 
1998-ban útjára indítot-
tuk országos terjesztésű, 
nagy sikerű magazinunk 
Megyünk címmel, ame-
lyet a daganatos betegklu-
bok, egészségügyi intéz-
mények, gyógyszertárak, 
bioboltok, szakrendelők 
közvetítésével jut el ingye-
nesen az olvasókhoz. 
Mivel fontos feladatunk-
nak tekintjük a közért-
hető, de magas szakmai 
színvonalú, hiánypótló 
szakmai értekezések meg-
jelentetését, ezért számos 
közérdeklődésre számot 
tartó könyvet adtunk ki 
a megelőzés, a kiegészítő 
terápiák, a rehabilitáció és 
az egészséges táplálkozás 
témakörében.

– Ismert közéleti személyisé-
gek is vannak az alapítvány 
támogatói között.

– 2002-ben Nancy Good-
man Brinker, az USA nagy-
követe a saját gyógyulása 
után, a rák elleni küzdelem 
jószolgálati nagykövetévé 
vált. Megkereste a magyar-
országi rákellenes szerve-
zeteket, köztük minket is, 
a mellrák elleni összefogás, 
és a hídséta ötletével. A nők 
aktivitására, empátiájára tá-
maszkodva az egész ország-
ban sikerült elterjeszteni a 
mozgalmat, ezért a program 
napjainkig fejlődik tovább.
2010-ig anyagi támogatást 
nyújtottunk az országszerte 
létrehozni kívánt, önsegítő 
rákellenes civilklubok meg-
alakulásához, ezért néhány 
év alatt közel százra emelke-
dett a számuk. 
Az idők folyamán sok is-
mert és elismert művész, 
közéleti szereplő is csat-
lakozott A RÁK ELLEN, 
AZ EMBERÉRT, A 
HOLNAPÉRT! Társadalmi 
Alapítványhoz, például 
Vitray Tamás, aki az 
alapítók között volt, vagy a 
Liszt Ferenc- és Kossuth-
díjas népdalénekes 
előadóművész, Szvorák 
Katalin, aki nagyon sokat 
tett az elismertetésünkért, 
és aki napjainkban is segíti 
munkánkat, de említhetem 
Simó Vivient, aki maga is 
gyógyult érintettként kap-
csolódott be a munkánkba, 
és lett az Alapítvány jószol-
gálati nagykövete” – folytat-
ta doktornő.

– Mi a küldetéstudata, a 
jelenlegi feladata az alapít-
ványnak?

– Célunk továbbra is a 
rákhalálozás csökkenté-
séért vívott küzdelmet az 
egészségügy keretei közül 

kivinni az emberek közé, 
megtanítani a megelőzés 
lehetőségeit, aktivizálni 
a beteget a saját gyógyu-
lásáért, az életminősége 
javításáért, a rehabilitáci-
ójáért folytatott harcában. 
Mindennapi tevékenysé-
günk többek között az, hogy 
a társadalom széles rétegei 
számára elfogadottá, és a 
gyakorlat szintjén is hasz-
nálható ismeretté tegyük 
azt, hogy a rák megelőzhető, 
és a betegségből meg lehet 
gyógyulni. Társadalmi moz-
galmat indítottunk a rák-
betegség megelőzéséért, a 
gyógyítási eredmények és az 
életminőség javításáért azét, 
mert hisszük, hogy a beteget 
a gyógyításban szövetséges-
sé kell tenni, mert gyógyító 
ereje, hite a gyógyulásnak 
ugyanolyan fontos része, 
mint a magas szintű orvosi 
ellátás. A lakosság egészség-
védelmét, a rákmegelőzést, 
a betegek életkilátásainak 
javítását, rehabilitációját kí-
vánjuk szolgálni úgy, hogy 
az érintettek a saját bőrü-
kön érezzék, hogy értük va-
gyunk.
Székhelyünkön, a buda-
pesti Mátyás utcában a hét 
szinte minden napján van-
nak a nagyközönség szá-
mára ingyenesen elérhető, 
egészségtudatot fejlesztő, 
betegséget megelőző, a 
mentális egészséget is erő-
sítő előadások, tréningek, 
oktatások, mozgásprogra-
mok, például jóga, csikung, 
meridiántorna, illetve ha-
vonta egyszer biokonyha 
főződélutánon sajátíthatják 
el a teljes értékű táplálkozás 
gyakorlatát a hozzánk for-
dulók. Továbbá a honlapon 
és a facebook oldalunkon is 
gazdag tartalom várja a gyó-
gyulni vágyókat, az egész-
ségüket óvó laikusokat és 
szakmai érdeklődőket.

– A programokon az érintet-
teken túl kik vesznek részt?

– Az érintetteken kívül az 
őket kezelő orvosoknak, di-
etetikusoknak, a gyógysze-
részeknek és a védőnőknek 
is szükséges van folyama-
tos információáramlásra, 
a tudásuk frissítésére, arra, 
hogy az onkológiában elért 
új eredmények hozzájuk is 
eljussanak, ezért akkreditált 

képzéseket, szakmai konfe-
renciákat és szimpóziumo-
kat is rendezünk a szakma 
számára.

– Milyen sikerei vannak a je-
lenben az alapítványnak?

– 2015. február 4-én, a Rá-
kellenes Világnapon az öt 
legjelentősebb magyaror-
szági, daganatos betegeket 
képviselő, rákellenes szerve-
zet deklarálva összefogását, 
aláírta a Magyar Rákellenes 
Chartát, hogy céljaik haté-
konyabb eléréséhez egyesít-
ve szakmai hitelességüket, 
komplex tudásbázisukat, 
emberi erőforrásaikat, ösz-
szehangolt akciók keretében 
küzdve felhívják az egész-
ségpolitikáért felelős par-
lamenti és államigazgatási 
szervek, valamint a társada-
lom figyelmét a hazánkban 
minden 14. percben egy 
állampolgár elvesztését 
okozó rákbetegség elleni 
küzdelem állandó napiren-
den tartására, és arra, hogy 
a betegség megelőzése, és a 
betegségben élők körülmé-
nyeinek mentális és fizikális 
javítása nem nélkülözheti 
azt a  politikai és társadalmi 
felelősségvállalást, amellyel 
megfordíthatók lennének a 
jelenlegi morbiditási, mor-
talitási mutatók. 

A RÁK ELLEN, AZ 
EMBERÉRT, A HOLNA-
PÉRT! Társadalmi Alapít-
vány a nulláról indult tizen-
ötezer forintos tőkével, és 
abban bíztunk, hogyha tu-
dunk úgy dolgozni, hogy az 
emberek, tehát a társadalom 
számára fontos és hasznos 
legyen, akkor előbb-utóbb 
gazdaságilag meg fog állni 
a saját lábán és fennmarad.” 
– emlékezett harminc év 
után visszatekintve a mára 
valóságot jelentő akkori re-
ményre Dr. Farkas Ilona.

Sári Edina

folytatás a címlapról
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Az eseményt Dunai Mó-
nika, Rákosmente országy-
gyűlési képviselője nyitotta 
meg, Gyarmati Gábor kor-
társ költő erre az alkalomra 
írt versével. Táncbemutató-
val, a klub és vendégelőadók 
közreműködésével, tom-
bolasorsolással, vacsorával, 
tűzzsonglőr-show-val, majd 
éjfélig fergeteges retró disz-
kóval vártuk a sorstársakat, 
családtagjainkat, orvosainkat, 
barátainkat.
Öt évvel ezelőtt néhány 
daganatos betegégen átesett 
sorstárssal összefogtunk, bé-
reltünk egy tánctermet, hogy 
a tánc segítségével rehabili-
táljuk testünket, lelkünket. 
Elengedtünk minden rosszat, 
átéltük a mozgás, a tánc, a kö-
zösség gyógyító erejét. Meg-
erősödve, újra tudtunk hinni 
az életben és éreztük, hogy 

van energiánk segítő kezet 
nyújtani azoknak a sorstár-
saknak, akik elfogad-
ják. Létrehoztuk az 
Újjászületés Rehabi-
litációs Alapítványt, 
hogy minél több 
érintetthez eljusson a 
hír, van élet a dagana-
tos betegség alatt és 
után is.

Az öt éve működő 
alapítvány a sorstár-
sak részére szervez 
táncterápiás klubdél-
utánokat Budapes-
ten. Fontos célunk, 
hogy inspiráljuk a 
daganatos betegséget 
megélő emberek ak-
tivitását. A Budapesti 
táncklub mellett ép-
pen három éve Deb-
recenben megalakult 

az Újjászületés Debrecen Re-
habilitációs táncklub, amelyet 
a Magyar Rákellenes Liga és 
Borsosné Kovács Edit, Estel-
la segítségével hoztunk létre. 
Tervezünk még további tánc-
klubokat is, kutatjuk a lehető-
ségeket, hogy melyik város-
ban tudná valaki az oktatást, 
a foglalkozások megtartását 
vállalni.
Három alkalommal szervez-
tünk négy napos, bentlaká-
sos rehabilitációs tánc- és 
élményterápiás tábort, ame-
lyet Alapítványunk mellett a 

17. kerület Önkormányzata 
is támogatott. Mind a három 
táborozás nagyon jól sikerült, 
a résztvevők jól érezték magu-
kat, feltöltődtek testileg, lelki-
leg. A tábort 2015. júliusban 
is megszervezzük, a részvétel 
feltételei és a jelentkezési lap 
ujjaszuletes.eu honlapunkon 
megtalálható.

Mi az Újjászületés Rehabili-
tációs Táncklub tagjai nem 
vagyunk képzett táncosok, 
mi a táncot hívtuk segítségül 
gyógyulásunk érdekében. Az 

elmúlt öt év alatt csatla-
koztak hozzánk fiatalabb 
és idősebb hölgyek, köztük 
gyógyultak, és olyanok is, 
akik még most is küzdenek a 
betegséggel.
Táncainkban fellelhető a la-
tin ritmus, a diszkó, és bármi 
más, amihez épp kedvünk 
van. Koreográfiákat tanulunk, 
és közben sokat nevetünk.
A megtanult koreográfiá-
kat daganatos betegeknek 
szervezett rendezvénye-
ken, egészségnapokon mu-
tatjuk be. Már háromszor 

kaptunk meghívást kül-
földre is.
A klubban nem csak tánco-
lunk, hanem megpróbálunk 
segíteni egymásnak, ami-
ben csak tudunk. Minden 
újonnan érkezőt szeretettel 
várunk, és türelemmel tanít-
gatunk. Ide nem szükséges 
táncos múlt, itt mindenki 
megtapasztalja a mozgás, a 
közösség gyógyító erejét.

A budapesti klubban Szabó 
Krisztina művészeti vezetőnk 
fáradtságot, időt nem kímél-
ve türelemmel, szeretettel 
tanítgatja a csoportot. Bor-
sosné Kovács Edit, Estella a 
debreceni tánccsoport taní-
tómestere pedig hastáncot 
tanít ottani sorstársainknak. 
A budapesti és a debreceni 
klubba szeretettel várjuk sor-
stársainkat, a tánctudás nem 
feltétel.

Legéndi Veronika

További információ a honla-
punkon: http://ujjaszuletes.

eu
Adószám: 18203459-1-42

Táncunk maga az élet
a Nemzeti Rákellenes nap alkalmából, áp-

rilis 11-én, a költészet napján ünnepeltük a 

daganatos betegségben szenvedő és abból 

gyógyult nők tánccsoportjával az Újjászüle-

tés Rehabilitációs alapítvány 5. születésnap-

ját a Vigyázó sándor művelődési Házban, a 

zsúfolásig megtelt színházteremben.

Vörösmarty Mihály szálló-
igévé vált költői mondatából 
idézve indítottuk útjára a 
2015. évi hagyományos  és 
számítógépes rajzversenyün-
ket,  mely szinte mottóként 
szövi át az évet. Mint ahogy 
13 éve már, a rajzpályáza-
taink címe megmozgatja az 
alkotók fantáziáját. Lássuk 
csak, a fenti idézet milyen 
gondolatokat ébresztett a 
pályázókban, miről szólnak 
a képek?

Az ovisok mesejeleneteket, 
jóságos tündéreket, állatok 
etetését, virágzó rétet, csa-
ládi ünnepeket rajzoltak és 
segítettek anyunak, nagyma-
mának a ház körül.

A kisiskolások rajzaiban 
megjelenik a tűzoltóság, 
mentősök és az orvosok 
munkája, az ajándékozás, 
adományozás, szegények 
megsegítése, hangsúlyt kap 
az adni és kapni jó. 
A nagyobbaknál már mé-

lyebb  tartalmú, 
társadalmi prob-
lémákat érintő 
műveket is lá-
tunk. Fő témájuk 
a segítség kérése  
és segítség nyúj-
tás: adakozás  a 
rászorulóknak , 
ételosztás, haj-
léktalanok meg-
segítése, fogya-
tékkal élőkről és 
idősekről való 
gondoskodás, ál-
latmenhely, kör-
nyezetvédelem. 

A középiskolások 
s z á m í t ó g é p e s 
rajzaiban az előb-

bi problémák halmozottan 
jelennek meg és elgondol-
kodtatnak a művek címével 
is: pl. Bizalom, A szavak ere-
je.

Végül külön kiemelendők 
a speciális kategóriában ér-
kezett alkotások, amelyek 
Komáromból érkeztek a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgá-
lattól és az Öreg néne őzikéje 
címet viselik. 

A rajzverseny alkotásai ván-
dorkiállításon vesznek részt, 
melynek első állomása Szar-
vas. 

A teljes évet átszövő „jóság” 
programunk a „KÖSZ! Prog-
ram” támogatásával valósul 
meg, fő helyszíne Szarvas. 
Az Új Európa Alapítvány az 
Oktatáskutató és Fejlesz-
tő Intézettel együttműkö-
désben pályzatot hirdetett 
a helyi civil szervezetek és 
oktatási intézmények össze-

fogásával iskolai közösségi 
szolgálati projektek megva-
lósítására. Nyertünk! Úgy 
választottuk ki az eseménye-
ket az év során, hogy minden 
segítségre szoruló rétegnek 
segítséget nyújthassunk. Így 
pl. kézműves foglalkozást 
tartunk halmozottan 
hátrányos gyermekekkel, 
adománygyűjtést végzünk, 

mozgásukban korlátozott 
embertársainknak segítünk,  
ajándékokat késztünk és 
műsorral lepjük meg az 
idősotthon lakóit.
Szarvason a Tessedik Sámuel 
Múzeumban megrendezett 
rajzkiállítás a program 
szerves része. 

A képek onnan Budapestre 
érkeznek és a 18. kerületi Vá-
rosháza Galériájában tekint-
hetők meg június 8-a és 19-e 
között. Majd onnan tovább 
vándorolva havonta más-

„szólj, gondolj, tégy jót...”
– gyerekalkotásokban a jóság – 

más településen üzenjük 
mindenkinek, hogy „Szólj, 
gondolj, tégy jót, s minden 
szó, gondolat és tett, tiszta 
tükörként fog visszamoso-
lyogni rád.” 

Mozga Márta 

Információ: 06 20 2158620, 
partner@clubnetcet.hu  
ClubNetCet Internetes 

Ismeretterjesztő Egyesület
www.clubnetcet.hu 

www.internetklub.info

Szabó Alexandra: 
A szavak ereje

Baráth Luca: Adni jó

Haga Szilvia Bizalom

a DélUtán, az idős emberek 
ingyenes telefonos lelki-
segély szolgálata 1998. óta 
működik. a hívásokat két 
telefonvonalon többségük-
ben felsőfokú végzettségű 
önkéntesek fogadják. az 
alapítványban dolgozók 
mindegyike – a vezetőséget 
is beleértve – ellenszolgál-
tatás nélkül végzi olykor na-
gyon megterhelő munkáját. 

Szolgálatunk fő feladata a 40 
év feletti emberek segítése tá-
maszadó beszélgetésekkel, értő 
meghallgatással, empatikus 
figyelemmel. Az évek során 
kibővítettük tevékenységünket 
jogi, betegjogi és orvosi tanács-
adással, valamint a személyes 
pszichológiai tanácsadás lehe-
tőségével. 
Valamennyi munkatársunkat 
folyamatosan segítik egyéni 
mentoraik, háromhetenként pe-
dig esetmegbeszéléseken kap-
nak visszajelzést, megerősítést, 
támogatást a munkájukhoz. 
Tevékenységünkről szórólapok 
és plakátok adnak hírt. Nyom-
tatott szóróanyagaink eljutnak 
a könyvtárakba, rendelőintéze-
tekbe, kórházakba, gondozási 
központokba, családsegítőkbe, 
ügyfélszolgálati irodákba, lát-
hatóak a metróállomásokon, 
olvashatók a kerületi újságok-
ban és rendszeresen foglalkozik 
velünk a nyomtatott és digitális 
sajtó, valamint a rádió és televí-
zió is.
2015-ben ismét új szolgáltatással 

jelentkezett a DélUtán. TársasTér 
néven (www.tarsaster.hu) online 
felületet nyitott a társat vagy 
társaságot kereső embereknek. 
A kezdeményezés azért számít 
kuriózumnak Magyarországon, 
mert célcsoportjául a 40 
éven felülieket, valamint 
korhatár nélkül a fogyatékos 
embereket választotta. A többi 
hasonló kezdeményezéssel 
ellentétben valóban ingyenes, 

és biztonságos is, mivel a 
sérülékeny emberek adatait 
különös gondossággal kezeli.

A DélUtán 2006-ban mun-
kájáért elnyerte az Év Civil 
Szervezete címet, 2010-ben 
pedig a szociális innovációért 
díjazott bennünket az osztrák 
SozialMarie Alapítvány. Infor-
matikus oktatóinkat 2014-ben 
az Öngyilkosság Megelőzés 
Világnapja alkalmából okle-
véllel tüntették ki. 
Bevételünk nincs, állami támo-
gatást nem kapunk. Pályáza-
tokból és magánadományok-
ból biztosítjuk működésünket.
Ebben az évben új kezdemé-
nyezéssel jelentkezett az Ala-
pítvány (www.delutan.hu). 

Hogy az önkéntesek a társ- és 
társaságkereső oldallal kibő-
vült sokrétű feladatot mara-
déktalanul el tudják látni, a 
szolgálat  most újabb, érett 
személyiségű önkéntesek je-
lentkezését várja az info@del-
utan.hu e-mail címen. Az alsó 
korhatár 25 év, felső korhatár 
nincs. A képzés ingyenes és kb. 
5 hónapot vesz igénybe. 

Csodó Katalin

Web: www.delutan.hu
Társastér: www.tarsaster.hu
Adószám: 18264213-1-43

DélUtán
Ha azt mondjuk: Nem Adom 
Fel Alapítvány, sokan zeneka-
runkat ismerik, mások Nick 
Vujicic nevével hoznak ösz-
szefüggésbe, vagy kórusunkat 
hallották énekelni. De lehet, 
hogy tapasztalati szakértő-
ink által tartott tréningünkön 
vettek részt. Vidéken főként a 
Nemadomfel Házakat isme-
rik, több faluban (Szendrőlád, 
Martonyi, Pánd) ismertek a 
roma gyerekeket felzárkózta-
tó programjaink. Akár a Jobb 
Velünk a Világ! programsoro-
zatról, akár a Kezdjetek sze-
retni!-ről van szó, közösségi 
élményt formálunk belőle. Eb-
ben a közösségben nincsenek 
fizikai, vagy szellemi korlátok. 
Sokan vagyunk, többminden-
nel foglalkozunk és sokféle-
ségben élünk – erre is váltunk 
érzékennyé. Mindenki elég 
gazdag ahhoz, hogy mások-

nak segítsen – mi ezt valljuk. 
Most éppen egy helyről ál-
modunk. Ez egy új irány szá-
munkra. Egy új lehetőség. Az 
esély, hogy megmutathassuk, 
hogyan lehet egy pincéből 
kávézó és közösségi tér. Kon-
certek, beszélgetések, viták, 

barátságok kezdetének hely-
színe. Közösségi térként az 
alapítvány munkájának bázisa. 
A kávézó napközben étkezési 
lehetőséget biztosít bárki szá-
mára. 
A kávézó üzemeltetéséért 

felelős szociális szövetkezet 
munkalehetőséget kínál sérült 
fiataloknak, az alapítvánnyal 
közös hosszú távú együttmű-
ködésnek ez az elsődleges 
célja. Hogy biztos pont le-
gyen mindannyiunk számára, 
függetlenül attól, hogy kere-
kesszékben, siketen, látássé-
rültként, autistaként miképp 
élünk. Mert kell egy hely. Sé-
rültektől, sérültekről, rólad, és 
rólam, de legfőképpen: rólunk 
szeretnénk, hogy szóljon. Le-
het, hogy kilötykölődik a kávé, 
mire odaér hozzád. Sőt, az is 
lehet, hogy három perccel töb-
bet kell várnod a szendvicsed-
re, mert a pincér értelmileg 
akadályozott. Nem baj? Sze-
rintünk sem az.

Szeptemberben nyitunk. A cím: 
VIII. kerület, Baross u. 86. Te ott 
leszel? Várunk!

Nem adom Fel Kávézó
– mert kell egy hely –

– Miért itt a rádióban indítot-
ták el a „Mária köpenye” prog-
ramot?
– Itt nagy előnnyel kezdhet-
tük meg munkánkat. Kiváló 
propaganda lehetőséget ad 
ehhez a Mária Rádió, ez a 
háttér népszerűsítő felület-
ként nagyon fontos. Ugyan-
is hivatalos felmérés szerint 
Magyarországon a második 
leghallgatottabb rá-
dió a Mária Rádió a 
Kossuth Rádió után. 
Így, ha kell naponta 
akár reggeltől késő 
éjszakáig tudja hir-
detni rádiónk a Mária 
köpenye műsort, a 
terveket és azok meg-
valósítását. A 40.000 
példányban megjele-
nő magazinunk, elekt-
ronikus hírleveleink 
kb. 10.000 internet 
felhasználó fiókjában 
jelenik meg.
 
– A műsor gondolata 
hogy merült fel? Mutas-
sa be kérem bővebben a 
Mária köpenyét.
– Ferenc pápa többször és 
hangsúlyozottan felhívja fi-
gyelmünket a segítő szeretet-
re. Meghallva a felhívásokat 
szeretnénk a média adta ha-
talmas lehetőséget felhasz-
nálni, újszerű formában. A 
műsorral szeretnénk feléb-
reszteni a segítő szándékot 
azokban a személyekben és 
családokban, akik úgy érzik, 
hogy elég nagy a szívük, van 

Segítő szeretet...

mária köpenye
– újszerű jótékonysági program családok közt –

nélkülözhető energiájuk, 
idejük és főleg szeretetük ah-
hoz, hogy nehéz helyzetben 
lévő családokon segítsenek.
– Miért Mária köpenye lett a 
címe a programnak?
– Szimbolikusan „Mária kö-
penye” alá szeretnénk hívni 
azokat, akik felajánlásokat 
tesznek, akik önkéntesként 
velünk együtt dolgoznak, és 

azokat, akik igénybe veszik 
szolgálatunkat. Ezt a rádi-
ós feladatot hárman végez-
zük. A szpotok szerkesztője 
Quirin Ágnes, a hírleveleket 
én szerkesztem, és a Mária 
Rádió újságjának Bajzáth 
Ferenc atya készít havon-
ta beszámolókat. Persze mi 
csak előkészítők vagyunk. Az 
igazi tevékenységet a feleba-
rátok felé forduló, felajánlást 
tevő családok és személyek 

végzik. És vagyunk mi, akik a 
segítő folyamatban a kapocs 
szerepét töltjük be azzal, 
hogy a nagylelkű családok 
felajánlásait a rászorulók ké-
réseivel összhangba hozzuk. 
Végül vannak a rászorulók, 
akik nem látnak más lehető-
séget a bajban és segítséget 
kérnek a Mária köpenyétől.
 

– Hol készítik fel az ön-
kénteseket?
– Az első tematikus 
nap április 18-án volt. 
Az önkénteseket fel-
készítő alkalmakat a 
Mária Rádióban vagy 
az Óbudai Szenthá-
romság plébánián 
tartjuk. 

– Mikor van a műsor?
– Kéthetente csü-
törtökönként este 9 
- 10 óra között Má-
ria köpenye címmel 
van élő adásunk és 
a műsornak saját 
felülete van a Mária 
Rádió honlapján. 

a kezdeményezést nagy-
szerűnek tartjuk, kíván-
csiak vagyunk az elért 
eredményekre, a családok 
sikeres egymásra találá-
sáról folyamatosan be-
számolunk a Jótékonyság 
újságban, hogy igazi moz-
galommá nője ki magát ez 
az újszerű program.

Mérő Éva

a mária Rádió magazin áprilisi számában a kulturális ajánlóban olvastam, hogy új mű-
sorral jelentkezik, egyúttal új tevékenységbe kezd a mária Rádió. az újszerű kezdemé-
nyezésről Törőcsik Éva önkéntes műsorvezetővel, hírlevél szerkesztővel beszélgettem.  „munkám eredménye ép-

pen az, hogy nem tűnik fel 
senkinek” – jellemzi a lát-
hatatlan munkát a 2015-ös 
Terézanyu pályázat egyik 
díjazottja. Gyereket nevel-
ni, a háztartást vezetni vagy 
beteg hozzátartozót ápol-
ni, mind olyan láthatatlan 
tevékenység, amelyet főleg 
nők végeznek, de ezért sem 
anyagi, sem erkölcsi elisme-
rést nem kapnak. 

Elvárás, hogy ezeket szó nélkül 
végezzék, ám közben elvárás az 
is, hogy legyen másik, fizetett 
munkahelyük. Ez az egyik jel-
lemző tendencia, ami kirajzoló-
dik az immár hatodik éve, a Ri-
chter Gedeon Nyrt.-vel közösen 
meghirdetett Terézanyu 
pályázat írásaiból. Az idei téma, 
a dolgozó nő, rekordszámú 
pályaművet eredményezett. 
A nők megrendítő 
őszinteséggel vallottak azokról 
a nehézségekről, amelyekkel 
gyakran teljesen magukra 
maradva kell megbirkózniuk. A 
díjátadót jelképesen április 7-én, 
a láthatatlan munka világnapján 
tartották, hogy ezzel is felhívják 
a figyelmet a nők által végzett 
munka jelentőségére és értékére.

A dolgozó nő rekordot dön-
tött. A zsűrit is megdöbben-
tette, hogy milyen kíméletlen 
őszinteséggel vallanak a nők 
a témáról és a saját életükről: 
„29 év alatt sikerült annyira 
átmosni az agyam, hogy el-
hittem, csak az ér valamit, aki 
dolgozik. Gyereket nevelni a 
hülyék is tudnak, semmiség.”

Eltűnnek a nők a láthatatlan 
munkában. Egy átlagos ház-
tartást vezető nő két-három 
ember munkáját is elvégzi. 
Az írásokban hangsúlyosan 
megjelenő láthatatlan mun-
kát a mai napig nem kezeli az 
értékén senki, annak ellenére, 
hogy a GDP egyharmadát te-
szi ki. „Ezek mind-mind olyan 
tevékenységek, amik csak akkor 
látszódnának, ha egyáltalán 
nem végezném el őket” – írta az 
egyik pályázó.

 „A nők a család tartópillérei, 
ám emellett önmegvalósításra 
és erkölcsi, anyagi elismerésre is 
vágynak. Ezt munkaadóként is 
fel kell ismernünk. Örömmel tá-
mogatjuk Richter a nőkért prog-
ramunk keretében a Terézanyu 
kezdeményezést, mert a céljaink 
közösek: a nők megbecsültségé-
nek növelése. Idén meglepetten 
tapasztaltuk, hogy az évek óta 
sikeres másik programunk, a 
Richter Aranyanyu Díj nyertesei 
is megjelentek egy-egy pályá-
zatban, ez óriási visszajelzés, 
hogy vállalatként jó ügy mellé 
állunk, s ennek eredménye is 
van” – mondta Beke Zsuzsa, 
a Richter Gedeon Nyrt. kom-

munikációs vezetője.
„Ha mi nem vagyunk egymás-
sal megértőek, az olyan, mint-
ha magunkat se értenénk meg. 
A Terézanyu program egyik 
célja éppen az, hogy a nők egy-
más szövetségeseivé váljanak és 
előnyünkre fordítsuk ezt a sor-
közösséget. Mikor megosztjuk 
egymással a történeteinket, kö-
zelebb kerülünk a vágyott szo-
lidaritáshoz, a sokat emlegetett 
női testvériséghez, a sisterhood-
hoz” – mondta Rácz Zsuzsa 
írónő, a pályázat megálmodó-
ja.

Tizenöt díjazott volt az eddigi 
legsikeresebb évben. A zsű-
rinek – Beke Zsuzsa, Richter 
Gedeon Nyrt. kommuniká-
ciós vezető, D. Tóth Kriszta 
írónő, Dobó Kata színésznő, 
Pásztor Anna énekesnő, Man-
gó Gabriella orvos és Rácz 
Zsuzsa író – idén valóban nem 
volt könnyű dolga, így meg-
osztott díjakat és több külön-
díjat is odaítéltek.
Bővebb információ a díjazot-
takról és az aktuális pályáza-
tokról: www.terezanyu.hu

Pál Ildikó

Rekordszámú, több mint 500 pályamű

így nem dolgoznak a nők!
– átadták a Terézanyu pályázat díjait –

friss kenyérrel, zöldséggel, édességgel, konzervekkel és apró élelmiszerekkel
Követendő jópélda! Hetedikként salgótarjánban helyeztek ki  Zöld Dobozt 

az adományokból tehetséges 
gyermekeket szeretne támogat-
ni, és a fénnyel alkotók számára 
tükörreflexes fényképezőgépet 
tervez vásárolni. 
http://adomanybolt.ucoz.hu/

arany liliom alapítvány
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Civilnek lenni létforma és 
világlátás. Azt jelenti, hogy 
közünk van a világ dolgai-
hoz, hogy nemcsak közünk 
van hozzájuk, de felelősek is 
vagyunk értük, és teszünk is 
azért, hogy változzon. Mert 
hisszük, hogy ami működik 
kicsiben, az majd működni fog 
nagyban is. 
Az, hogy egy olyan közös-
ségi adó, mint a Civil Rádió, 
24 órában képes legyen ér-
tékes szöveges tartalmakkal 
és válogatott rétegzenékkel 
jelen lenni az éterben, csak 
az önkéntesek felelős és sok-
szor áldozatkész munkájának 
eredménye. Egy olyan közös 
produktum, melynek sikere 
és minősége azokon múlik, 
akik arra szerződtek, hogy 

részt vesznek ebben a tevé-
kenységben. Így Budapesten 
(és az internet segítségével 
gyakorlatilag az egész világon) 
elérhetővé válnak hallgatóink 
számára a pártatlanul, több 
szempontból is megvilágított 
társadalmi, szociális, kulturá-
lis, környezetvédelmi informá-
ciók; értékes zenék, irodalmi 
alkotások.  
A Civil Rádió Budapest 20 
éves közösségi rádiója. Ha 
„odatekersz” az FM98.0-ra, 
vagy hallgatsz minket a www. 
civilradio.hu-n a nap 24 órá-
jában olyan műsorokat hall-
hatsz, amit önkéntesek készí-
tenek saját világukról, egyéni 
nézőpontjukból. 
A Civil Rádió a közösségi és 
egyéni felelős, civil gondolko-

dás színtere. Ezért alakítottuk 
ki a Civil Rádió közösségi rész-
vény programját, hogy közvet-
lenül is
– támogathasd azokat a szá-
modra vagy szervezeted szá-
mára fontos ügyeket és té-
mákat, melyekről szerinted is 
fontos beszélnünk; 
– hozzájárulhass a választott 
ügyek fejlődéséhez, nyilvános-
ságuk biztosításához.
Válj Te is a közösségi felelősség 
részvényesévé! Légy a Civil 
Rádió közösségi részvény tu-
lajdonosa!
Így lesz a Civil Rádió valóban 
a Te rádiód! 
Tudj meg többet a Civil Rádi-
óról és a Közösségi részvény-
programjáról!
www.civilradio.hu/crreszveny

Itt a civilek beszélnek! 
Civil Rádió, Budapest

– 20 éves a civil ügyek közösségi rádiója –

szerinted léteznek kis ügyek és nagy ügyek? Vagy csak attól függ, hogy valamely do-
log mennyire érint Téged? lehet-e kisebb vagy nagyobb egy ember tragédiája 5 vagy 
10 másiknál? lehet-e szempont, hogy megoldjunk egy helyzetet attól függően, hogy 
három vagy háromezer embert érint? Vannak helyek és helyzetek, mikor ezeket a 
szempontokat mérlegelni kell. Vannak civilek és civil szervezetek, melyek számára 
ezek a szempontok nem érvényesek, mert számukra egyik ember élete nem lehet 
becsesebb a másiknál. mert arra szövetkeztek, hogy meglássák azt a hétköznapi élet-
ben, amit nem lehet meglátni az ellátó rendszerekben; hogy megteremtsék kicsiben 
azt, amit megélni vágynak nagyban. És van olyan rádió, mely felhangosítja ezeket a 
hangokat. mert maga is civil. 

A történet egy vasárnap délutáni 
beszélgetéssel kezdődött 1999-
ben, amikor néhány, a kultúra 
iránt elkötelezett művész és civil 
polgár Nagykovácsiban elhatá-
rozta, hogy egy alapítványt hoz 
létre, amelyet a pilisi lenről ne-
veztek el, és 2001-ben jegyeztek 
be. Néhány az alapítvány céljai 
közül:
„Hazai és nemzetközi szellemi 
műhelyek, művészeti fesztiválok 
(zenei, színházi, tánc, képzőmű-

vészeti stb.), lebonyolítása, ezekhez 
támogatás nyújtása, források szer-
zése pályázati úton. 
Kapcsolatteremtés és együtt-
működés hazai és nemzetközi 
tudományos és művészeti kezde-
ményezésekkel, intézményekkel, 
szervezetekkel.”

A céloknak megfelelően már 
ekkor elkezdtük tervezni az I. 
Linum Művészeti Fesztivált. Az 
elsőt még további négy sikeres 

fesztivál követte. Az V. Fesztivál-
ra meghívtuk a Nagykovácsiban 
tanuló, lakó ifjú művészpalántá-
kat. Ez volt az első alkalom, hogy 
az alapítványunk pályázatot 
nyújtott be az IVF-hez 
A kapott támogatásnak köszön-
hetően 2004 szeptemberében 
rendeztük a „Linum Junior – 
Találjuk ki a jövő”-t című prog-
ramot, amelyen több mint tíz 
hazai és külföldi zeneiskola vett 
részt. Ezzel indult az a sikertörté-
net, amely azóta is tart a Linum 
és partnerei számára.  

Szomolányi Attila

Web: http://linumfoundation.
eu/

15 éves a Nemzetközi Visegrádi Alap

szépség, szellem, érték
– a linum 15 pályázatát támogatta az IVF –

lecserélte a gáztűzhelyét? 
Útban van a bicikli? Kinőt-
te a gyermek a babaágyat? a 
cseritipont adománybol-
tokban többszörösen jó célt 
szolgálhatnak az otthon fe-
leslegessé vált holmik.

Kísérleti projektként indult, 
mostanra mintaértékű jó gya-
korlat lett belőle. A 4 éve útjára 
indított társadalmi vállalko-
zás a reményteli születésnap 
alkalmából most egy újabb, 
folyamatában már a 6. buda-
pesti adománybolt megnyitá-
sával ünnepli sikeres létét, és 
ajándékozza meg Csepel ér-
deklődő lakosságát. A hétköz-
napi jótékonyság új otthona 
„CSERITI Pont Csepel Ado-
mánybolt”  néven Csepel szí-
vében, a Szent Imre tér szom-
szédságában kapott helyet, a 
Kossuth Lajos u. 47-49 alatt. 

Az ünnepélyes megnyitóra 
május 6-án került sor. Hét-
köznapokon 10-18 óra, szom-
baton 9-13 óra között várjuk 
a vásárlókat, az adományo-
zókat, s minden érdeklődőt. 
 
Ezzel a történelmi lépéssel a 
pesti peremkerületben is kö-
zéppontba kerülhet végre a 
„cseritizés”, mint a helyi közös-
ség erősítését szolgáló új, hasz-
nos kezdeményezés:  „Akár 
adsz, akár veszel – mindenkép-
pen jót teszel”  Az adomány-

bolt közismerten a társadalmi 
célok és közösségi jó ügyek in-
tézménye. Adományozóként 
és vásárlóként egyaránt támo-

gathatjuk a feleslegessé vált, 
kidobásra ítélt tárgyak funkci-
ójában történő újrafelhaszná-
lását, a kispénzű, szociálisan 
rászorulók vásárlását és a hát-
rányos helyzetűek esélyterem-
tő foglalkoztatásának ügyét is. 
A CSERITI az első és legna-
gyobb hazai adománybolt-há-
lózat, melynek köszönhetően 
egy új jótékonysági kultúra és 
közösségi mozgalom van ki-
bontakozóban. A hétköznapi 
jótékonyság társadalmi be-
ágyazódását és trenddé alakítá-
sát segíti elő a CSERITI-brand, 
ami annak köszönheti létét, 
hogy az ötletgazda team tár-
sadalmi márkafejlesztésben 
és tudatosításban is élen jár. 
 
Az adománybolt közjó szá-
mára több lépcsőben hasznos 
modelljének közösségi értékét 
már több önkormányzat is 
felismerte és saját eszközeivel 
is támogatja, így várhatóan 
mind többen csatlakoznak a 
CSERITI-Adományháló egy-
re népszerűbb és sikeresebb 
kezdeményezéséhez.

http://adomanyhalo.hu/

Új adománybolt csepelen
– 4 éves a cseRITI-adományháló –

az immár 17 éve Koltai Judit 
által vezetett színház, 1995-
ben vált álomból valóság-
gá. akkor alapították  meg 
egyesületüket azok a fiatal 
művészek - élükön az akkori  
színházi élet fenegyerekével, 
malgot István szobrászmű-
vész- és színházcsinálóval -, 
akiknek elegük lett a hagyo-
mányos színházi struktúrá-
ból.

A színházat tehát a Holdvilág 
Kamaraszínház Kulturális Egye-
sület működteti, amely elsőként 
a XVI. kerületben talált otthon-
ra, és amely alapvetően gyerme-
kek, illetve a homo ludens-ek - a 
játszó emberek - színháza, s eb-
ből adódóan repertoárján olyan 
darabok vannak, mint Csukás 
István örökzöld Ágacskája, vagy 
minden kislány álma, Az Ár-
gyélus királyfi, együtt sírhatunk 
a Grimm-testvérek Hamupi-
pőkéjével, illetve kereshetjük 
a helyes utat Jancsival és Julis-
kával, meglelhetjük Benedek 

Elek Szélike királykisasszonyát, 
izgulhatunk Hófehérkéért, de a 
felnőttek is repülhetnek Csehov 
Sirályával, vagy felidézhetik 
Radnótival az Erőltetett mene-
tet, és az ínyencek mazsolázhat-
nak maguknak mesezenekari 
előadást, vagy akár versszínházi 
performanszokat is.

A színház küldetésének tekin-
tette, hogy ne csak szűkebb kör-
nyezetének, a XVI. kerületnek, 
hanem egész Budapestnek is 
sokrétű kulturális központjává 
váljon, és hogy legyen egy olyan 
hely, ahol a színjátszás és annak 
oktatása mellett más kulturális 
lehetőségekkel is találkozhat az 
odalátogató.
Előadásaik korhatára elsőre tán 
furcsának hat, de ez is a céljukat 
erősíti: 3 és 103 éves kor között 
várják a nézőket, a kicsiket és a 
nagyokat. 

Tizenhét év nívós és folyama-
tos munkájával a hátuk mögött, 
2012-ben hirtelen új otthon 

után kellett néznie a társulat-
nak, de szerencsére az Angyal-
földi József Attila Művelődési 
Központ gyorsan és tárt karok-
kal fogadta be őket. 
Igaz, hogy a nagyobb nézőtér 
miatt csökkenteni kellett az 
előadásszámot, igaz, hogy a 
társbérletben meg kellett ta-
nulniuk alkalmazkodni a többi 
programhoz, a ház rendjéhez, 
de cserébe korszerű színpad-, 
világítás- és hangtechnikát, 
odafigyelést és szeretetet kap-
tak a házigazdától és a környék-
beliektől, ezzel ismét teljesülni 
látszik a küldetésük, hiszen ne-
kik már csak játszaniuk kell!

A Holdvilág Kamaraszínházat 
a közönség szeretete mellett a 
szakmai megbecsülés is öve-
zi, országos 
színházi talál-
kozók díjait 
hozza el, a 
kulturális fel-
adatok ellátá-
sában végzett 
kiemelkedő 
tevékenységé-
ért jutalmaz-
zák, különdíj-
ban részesítik 
azt.

Koltai Judit, 
a színház mű-
vészeti vezetője, rendezője – és 
nem mellesleg – színésze, több 
mint negyedszázada tanítja is a 
színészmesterséget. Hajdanán 
a Harlekin Stúdióban kezdte, s 
jelenleg a színház berkein belül 
működő Pogácsa az Arénában 
Színkör-ben folytatja. Tanítvá-

nyai szakmai fejlődése a leg-
hitelesebb mérték a számára, 
s többek között birtokosa a 
Kaleidoszkóp VersFesztivál 
Fődíjának és a Magyar Kul-
túráért Díjnak is, amelyet 
- nem véletlenül - „a színház-
művészet területén kifejtett 
lelkes, akadályt nem isme-
rő, kitartó tevékenységéért” 
adományoztak részére.

 Hogyan látja a civil létet a 
színház művészeti vezetője, 
Koltai Judit?

– Egy idézettel kezdem: „Kö-
téltánc a hivatalos színházi lét 
és a független színházi struktúra 
között, a hagyományos forma 

és az új színpadi nyelv között, 
gyermekelőadások és abszurdok, 
habkönnyű zenés játékok és versz-
színházi performace-ok, drámai 
víziók és bohózatok között. 1995. 
óta ég és föld között, harmadik éve 
az Angyalföldi József Attila Mű-
velődési Központban.″ – ez az ars 
poetica-nknak is tekinthető, 
és végigkísérte eddigi utunkat. 
Kevésbé líraian fogalmazva, 

civil egyesü-
letként mű-
ködő színház 
v a g y u n k , 
színházként 
m ű k ö d ő 
egyesület, en-
nek minden 
küzdelmével, 
fájdalmával 
és gyönyö-
r ű s é g é v e l . 
Egyszerre va-
gyunk mind-
kettő! immár 
huszadik éve. 

Ennek a két évtizednek kiál-
lítást is szenteltünk, amely az 
otthonunkban az Angyalföldi 
József Attila Művelődési Köz-
pontban található.

Érezzük a visszajelzésekből, 
hogy fontos a jelenlétünk. Fo-

gékonnyá szeretnénk tenni 
környezetünket,  érzékennyé 
a társadalmi problémákra, az 
előadásainkon keresztül. Hi-
szen a civil társadalom nem 
létezhet egészséges, művelt, 
önállóan gondolkodni és cse-
lekedni tudó polgárok nélkül. 
De szép is lenne, ha ebben a 
civil társadalom nem maradna 
magára!

Az lenne jó, ha mindenki a saját 
területén tenne, tehetne a „mi-
nőségibb” életért. De még jobb 
lenne, ha az ebbéli törekvéseket 
a megfelelő helyen felkarolnák, 
vagy legalább nem akadályoz-
nák. Ha mi, civilek nem ütköz-
nénk falakba lépten-nyomon, 
ha nem nehezítenék életünket 
újabb és újabb jogszabályok 
beiktatásával, ha felesleges ad-
minisztráció helyett mindenki 
tehetné a dolgát, amihez ért és 
amivel másoknak örömet tud 
okozni, ráadásul nyugodt kö-
rülmények között, a megfelelő 
feltételekkel a közösség, szóval 
mindnyájunk érdekében.” - zár-
ta gondolatait kissé utópiszti-
kusan reménykedve a művész.

Sári Edina

20 éves a Holdvilág Kamaraszínház

FEKETE RÚZS ÉS... - Koncz Eszter, Koltai 
Judit, Kovács Andrea (rendezte: Kókai János)

HAMUPIPŐKE - finálé (rendezte: Petyi János)

– Változott-e az utóbbi években a 
vélekedés az önkéntes munkáról?

– Bár friss statisztikai adatok 
nem állnak rendelkezésre az 
önkéntességről, azt tapasz-
talom, hogy sokat változott, 
méghozzá pozitív irányban az 
önkéntesség megítélése az el-
múlt években. Megszűnőben 
vannak az önkéntességgel kap-
csolatos előítéletek – ingyen 
munka, kommunista műszak 
és hasonlók – javult a társadal-
mi elfogadottsága. Növekszik 
azok száma, akik felismerik, 
hogy nem csak a közösségnek, 
hanem saját maguknak is jót 
tesznek azzal, ha önkéntes-
kednek, mivel új ismeretekre, 
tapasztalatokra, kapcsolatokra 
tehetnek szert. 

– Mit ajánl az önkéntes munkát 
keresőknek, hol nézelődjenek?
– Egyre többet hallani az ön-
kéntességről, akár a médián 
keresztül, akár családtagok, 
barátok, kollégák, ismerősök 
révén. Vannak kimondottan az 
önkéntességet reflektorfénybe 
állító rendezvények is, ilyen az 
évente megrendezésre kerü-
lő önkéntesség napja, melyre 
minden évben június első heté-
ben kerül sor, s az Önkéntessé-
gért díj decemberben, amely az 
önkéntesek tevékenységének 
elismeréséről szól.
Aki önkéntes szeretne lenni, 
annak érdemes az Önkéntes 
Központ Alapítvány (www.
onkentes.hu) honlapját bön-

gésznie, s az önkéntesség hí-
reit figyelemmel kísérnie, ott 
ugyanis sok hasznos tippeket 
kaphat arról, hogyan, merre 
tájékozódjon a lehetőségekről.

– Mik a leggyakoribb területek?
– Gyermekfelügyelet, idős-
gondozás, környezet- és ál-
latvédelem, fogyatékkal élők, 
egészségkárosultak segítése, 
adminisztrációs munkák, de be 
lehet kapcsolódni a hajléktala-
nokkal kapcsolatos tevékeny-
ségekbe is például a Város Min-
denkié csoporton keresztül. E 
néhány tipp csak kedvcsináló 
a lehetőségek sorában, hiszen 
egyre több civil szervezet, sőt 
intézmény ismeri fel az ön-
kéntes tevékenység lényegét és 
fontosságát, s nem riválist, lai-
kus bajkeverőt, hanem hasznos 
segítőt látnak az önkéntesben. 
 
– Cégek körében milyen az ön-
kéntesség megítélése?
– Az elmúlt 5-10 évben terje-

Terjedőben az önkéntesség
egyre többet hallani az önkéntességről, akár 
a médián keresztül, akár családtagok, barátok, 
kollégák, ismerősök révén. F. Tóth andrással, az 
Önkéntes Központ alapítvány (ÖKa) ügyveze-
tő igazgatójával beszélgettem arról, hogy javult-e 
az önkénteskedés társadalmi elfogadottsága.

„Kiemelt feladatának tekinti az 
idősellátás színvonalának folya-
matos emelését a Budapest Fő-
város XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzata.” - olvasható a 
hegyvidekujsag.eu honlapon. 
A szolgáltatások körébe tarto-
zik a szociális étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás és a nappali 
ellátás. A kerületben 58 ezer 
ember él. Egyharmaduk, közel 
húszezer ember hatvan éven fe-
lüli, s közülük mintegy ötezren 
már nyolcvan év felett járnak.
„A családok szerepvállalása 
mellett a szociális ellátórend-
szernek minden eddiginél na-
gyobb kihívásokkal kell szem-
benéznie” – hívja fel a figyelmet 
Szokoli Erzsébet, a Hegyvidéki 
Egyesített Gondozási Központ 
vezetőhelyettese, aki szerint az 
életminőség szinten tartására 
kell a legnagyobb figyelmet for-
dítani. A teljes cikk „Nem he-
lyette, vele címmel megjelent a 
hegyvidekujsag.eu-n.

„A Hegyvidéki Önkormány-
zat hosszas előkészületek 
után 2014 elején indította el a 
Szépkorúakért a Hegyvidéken 
elnevezésű, több elemből álló 
programot, amelynek egyik fő 
pillére: önkéntesek bevonása a 
rászoruló idősek otthoni ellátá-
sába, hogy a saját, megszokott 
környezetükben jussanak hoz-
zá az életminőségüket javító 
lehetőségekhez, az időskori el-
magányosodás leküzdéséhez.”   
- mondta Kovács Lajos Hegy-
vidék TV-ben készült interjú-
ban. (2015.) 

A kerületben, főleg annak 
északi részein, sok olyan idős 
ember él, aki már nem, vagy 

csak kísérő segítségével tudja 
elhagyni lakását, a családja tá-
vol van, dolgozik, és nem tudja 
rendszeresen látogatni, azon-
ban sok apró, de a minőségi 
életet javító szükségletre derült 
fény, amikor a kerületben élő, 
a gondozási központ látóköré-
ben lévő időseket megkérdez-
ték igényeikről, szükségleteiről. 
Az idős ember igényli a társas 
kapcsolatokat, beszélgetést, 
vagy azt, hogy valaki elkísér-
je őt egy sétára, bevásárlásra, 
orvoshoz, templomba, gyógy-
szertárba, esetleg segítsen a 
ház körüli kisebb munkákban. 
Minderre a házi gondozóknak 
nem futja az idejéből. Itt kap-
nak szerepet az önkéntesek, 
akiknek felkutatása különböző 
csatornákon keresztül – ren-
dezvényeken osztott kérdőí-
vek, kerületi újságban megje-
lentetett felhívás, stb. – került 
sor. A jelentkezők – elsősor-
ban vállalkozó kedvű, aktív 
nyugdíjasok – egy személyes 
beszélgetést, ismerkedést köve-
tően 32 órás, az Önkéntes Köz-
pont Alapítvány trénerének 
útmutatása alapján elkészített 
tanfolyamon vettek részt. 

Az önkéntesek képzése előtt 
az intézményben is zajlott egy 

– jó példa önkéntesek foglalkoztatására –
szépkorúakért a Hegyvidéken 

A kép forrása: http://www.fszek.hu/

Közösségi étterem: fizess, ahogy tudsz

A tavaly októberben három-
éves fennállását ünneplő 
Soul Kitchen egy közösségi 
étterem, amely azzal a céllal 
jött létre, hogy az ízletes és 
egészséges ételek fogyasztása 
közben a vendégek kerülje-
nek közelebb egymáshoz, be-
szélgessenek és így hosszabb 
távon egy segítő-támogató 
közösséget alkossanak.

Jó társaságban jön meg az 
étvágy

Az étterem az étkeztetési 
funkcióján túl a közösségi tér 
szerepét is betölti.
Míg a közösségi kertek eseté-
ben a kertészkedés adja a ta-
lálkozási pontot az emberek 
között, addig itt a közös étke-

zés nyújt lehetőséget új barát-
ságok kialakítására. Szlogen-
jük: „Evés előtt mutatkozz be 
a körülötted ülőknek!” – az 
első lépés megtételére buzdít 
minden vendéget.
A „Remény ízletes” (Hope 
is delicious) mottó jegyében 
ételeik egészségesek, jó mi-
nőségű, lehetőség szerint bio 
alapanyagokból készülnek. 

az étterem filozófiája 
szerint az egészséges 

ennivaló a lelket is táplálja

Ezért a szakácsok mindig 
friss, helyi nyersanyagokkal 
dolgoznak, melyek egy ré-
sze az étterem saját biokert-
jében nő. Minden étel nem 
titkos összetevője továbbá 
a szeretet, segíteni akarás, 
vidámság és kedvesség.
A menü felépítése a 3 fo-
gásos amerikai konyhán 
alapszik: választható leves 
vagy saláta, egy főétel (húst 
tartalmazó vagy vegetáriá-
nus), végül az étkezést egy 
frissen sült desszert zárja.

ahol szeretet van, 
ott bőség is van

A New Jerseyben találha-
tó közösségi étkezde a Jon 
Bon Jovi Soul Foundation 
égisze alatt működő non-
profit program. Egyik kü-
lönlegessége, hogy étlapján 
nincsenek árak, az ételekért 
adománnyal lehet fizetni, 
mindenkinek belátása – 
pénztárcája – szerint. A mi-
nimális összeg 10 dollár, 
ami viszont szükség esetén 
kiváltható egy óra önkéntes 
munkával. Ugyanakkor, ha 
valaki támogatni szeretné 
embertársai étkeztetését, 
megteheti azzal, hogy a mi-
nimumnál nagyobb összeget 
adományoz.
Két típusba sorolhatók az 
étteremben dolgozó önkén-
tesek. Vannak, akik csak a 
munkájukkal tudnak fizetni 
az ételért, és vannak, akik 

pedig a közösségen szeret-
nének segíteni azzal, hogy itt 
vállalnak valamilyen munkát. 
A rászorulók természetesen 
elsőbbséget élveznek a töb-
biekkel szemben, de mindig 
szükség van segítő kezekre, 
így folyamatosan lehet je-
lentkezni a konyhai munkák-
ra azoknak, akik tenni szeret-
nének valamit a közösségért 
– szerencsére erre sokan 
éreznek belső késztetést!

Hazai példa 

Budapesten nyílt, tavaly

Palacsintázók zárt baráti 
klubként működnek, be-
csületkasszás rendszerben. 
Szerdától szombatig meg-
határozott mennyiségben 
– 100 darab palacsintát és 
üdítőt – szolgálnak fel a ven-
dégeknek, akik annyit fizet-
nek, amennyit jónak látnak.

„Inkább maradunk és segítünk mosogatni!” – humorizálunk olykor egy-
egy borsosabb éttermi számla láttán. a poén az, hogy ez a valóságtól elru-
gaszkodottnak tűnő ötlet mára bizonyítottan működőképes elképzelés. az 
amerikai énekes, Jon Bon Jovi étterme az önkéntesség elvén működik évek 
óta sikerrel: pénz helyett közvetlenül munkával is lehet fizetni az ételért a 
soul Kitchen-ben. Hazai követői is vannak már a külföldi jópéldának.

Az étterem három éves 
fennállása eredményesnek 
mondható, a közösségben 
önkéntesként résztvevők 
száma évről évre gyarapszik. 
2014-ben a rászorulók és a 
segítő önkéntesek aránya el-
érte az 50-50%-ot, valamint 
már több mint 11.500 menüt 
szolgáltak fel. 
Egy helyi gazda pedig egy 
hold földet adományozott 
a Soul Kitchen részére, így 
a biokertészkedés nagyobb 
volumenben folytatódhat 
tovább.
A Soul Kitchen kiváló pél-
dája annak, hogy egy jó ügy 
mentén az emberek együtt-
működése hosszútávon gyü-
mölcsöző lehet, míg az így 
létrejött helyi kisközösség 
pozitív hatással van tagjainak 
életminőségére is.

Megyeri Nóra
(Szerk: VM a recity.hu mentén)

a  s ou l  K i tchen  k í v ü l rő l  és  a  s aját  ker t , 
am i t  sz i ntén  ön kéntesek  gond oz nak .

dőben van a vállalati önkéntes-
ség is. Örvendetes, hogy egyre 
inkább a szakértelem átadására 
helyeződik a hangsúly az ön-
kéntesek tevékenységében, s 
nem csupán egyszeri, fizikai 
munkát igénylő tevékenysé-
geket végeznek, hanem hasz-
nosítják pénzügyi, jogi, in-
formatikai, kommunikációs, 
marketing, stb. ismereteiket 
önkéntesként is.
Sajnos a feladatokkal túlterhelt, 
anyagi nehézségekkel szembe-
sülő szervezetekben, sok eset-
ben kevés a kapacitás az önkén-
tesek fogadására, betanítására, 
de azt gondolom, a megfelelő 
önkéntes program kialakítása 
részben szemléletbeli kérdés. 
Ha megvan a szándék, akkor a 
megvalósításra is lehet módot 
találni.

– Milyen az önkénteseket fogadó 
civil szervezetek felkészültsége?
– Pontosan az ő fejlesztésük-
re kétnapos alapozó önkéntes 
menedzsmentképzést hirde-
tettünk meg, aminek keretében 
június 8-án és 9-én a budapesti 
Európa Pont konferenciate-
remben civil szervezeteket 
készítünk fel az önkéntesek 
fogadására. (Millenáris Park 2. 
kerület, Lövőház utca 35.)

– Az Önkéntesek napja idén is 
lesz? 
– Június elején tervezzük. 

Szádvári Lídia

érzékenyítő tanfolyam, ame-
lyen rávilágítottak arra, hogy 
az önkéntesben nem a riválist, 
hanem a segítő, a szolgáltatás 
színvonalát emelő partnert 
kell keresni. 2015 tavaszán 
már az önkéntesek második 
csoportja vett részt képzésen, 
s túlnyomó részük örvendetes 
módon már „munkába” is állt. 
Szokoli Erzsébet intézmény-
vezető ugyanis fontosnak 
tartja, hogy a tanfolyam után 
a tettre kész, lelkes önkéntesek 
mielőbb feladatot kapjanak, s 
rendszeresen felkereshessék 
a rájuk bízott idős embert. Az 
önkéntesek tevékenységét a 
mentor feladatot ellátó szoci-
ális szakemberek segítik, akik 
mintegy összekötő kapocs-
ként működnek az önkéntesek 
és az őket foglalkoztató intéz-
mény között. A szakmai tá-
mogatás elengedhetetlen, kö-
telező eleme a két hetenkénti 
esetmegbeszélésen való sze-
mélyes részvétel, mely terepe a 
tevékenységek során felmerült 
kérdések megvitatásának és az 
érzelmek kezelésének is.
 
Felhasznált források: www.hegy-
videk.hu, www.hegyvidekujsag.eu 

Összeállította: Szádvári Lídia

Külföldi példa - alapmodell New Jersey-ben
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A szenvedés magától jön, azt 
senkinek nem kell keresni. Az 
életben az örömöt kell keresni, 
az apró örömöket. „És nekünk 
mindenképpen el kellett igenis 
jutnunk oda, hogy abban a nyo-
morúságban, abban a kilátásta-
lanságban is találjunk okot az 
örömre. Mert arról bizony gon-
doskodtak, hogy egy pillanatig 
se lehessünk biztosak abban, 
életben leszünk-e még holnap, le 
tudjuk-e valaha is tölteni a bün-
tetésünket... Ez tehát egy fontos 
szabály volt: az örömöket észre 
kell venni, keresni kell. Csak úgy 
tud életben maradni az ember.” 
- mesélte előadásain Placid 
atya.
ÖRÖMOLIMPIA lényege, 
hogy úgy játszották - nem a 
királyi udvar homokozójában, 

hanem a Gulág munkatáborá-
ban -, mint a gyerekek. „Ki lesz 
a Jani?” címért apró örömöket 
kerestek. Összeálltak hatan-
nyolcan, és elhatározták, 
hogy azt fogják figyelni, hogy 
mennyi apró öröm éri őket 
a nap folyamán. Aztán este a 
vacsora előtt újra összejöttek, 
és aki több apró kis örömöt 
tudott elmondani, az lett a 
győztes. És mint az olimpián, 
jött később a második forduló, 
ahol az előbbi győztesek ver-
senyeztek, aztán a harmadik 
fordulóban volt az olimpiai 
győztes. Ezt sokszor meg-
csinálták. Egyszer volt olyan 
olimpiai győztesük, aki egy 
nap 17 apró örömöt mondott 
el, és azt mondta: „gyerekek, 
én ma nem tudtam szenvedni.” 

Megkérdezték: miért?  Azért 
– mondta, mert örökké lesni 
kellett az apró örömöket, és 
örökké mondogatni is kellett, 
hogy el tudja mondani este 
mind a 17-et. 

egy példa Dr. Olafsson 
Károly placid OsB gulágos 
örömeiből:

„Mínusz húsz fokban ment ki 
az erdőbe egy fakitermelő lá-
gercsoport. Ott álltunk és mo-
toztak, benyúltak a vattakabát 
alá, hogy nincs-e ott valami. 
És akkor a katona elfelejtette a 
vattasapkámat levenni - és nem 
nézte meg, hogy van-e benne egy 
sugárhajtású repülőgép vagy 
egy atombomba :-) -, nos, az 
hogy elfelejtette, az például mi-
lyen jó. Mert ha levetette volna, 
és elkezdett volna benne koto-
rászni, akkor megfáztam volna 
a mínusz 25-30 fokos hidegben. 
Ez is öröm.”

( forrás: biblia-tarsulat.hu,
kép: erdely.ma, szerk.: VM)

 

* A túlélés négypontos szabálya 
Dr. Latorcai Csaba helyettes 
államtitkárral készült interjú 
végén olvasható a 3. oldalon

ÖRÖmOlImpIa a Gulágon... 
- mert öröm mindenhol van -

placid Oloffson túlélésre alkotott 4 pontja* közül a második 
szabályhoz kapcsolódott az örömélmény-gyűjtő verseny. 

Vagy jóság jé-
nai... Kinek mi! 
A lényeg, hogy 
minden nap 
- vagy idősza-
konként - ve-
gyük számításba 
j ó p e rc e i n ke t , 
jócselekedetein-
ket és örökítsük 
meg saját ma-

gunk és mások boldogítására.
Hogyan? Írjuk fel az örömteli eseményeket, 
jótékonyan ható gesztusainkat egy (színes) 
papírra és tegyük egy üvegbe - dobozba, vá-

Gyűjtsünk örömöket minden nap

BOlDOGsÁG BONBONIeR
zába, táblára, falra - és így év végén örülhe-
tünk az összegyűjtött sok boldogságbon-
bonnak. Azt tervezzük, hogy év végére egy 
„Jótékony mesék” c. újság különszámot és/
vagy egy erre a témára szerkesztett antoló-
giát is kiadunk a válogatásokból.
Gyűjtsünk minél több jótékony mesét! 
Fogjunk össze a jóság terjesztésére 2015-
ben. A jó ötlet Elizabeth Gilbert írótól 
(Ízek, imák, szerelmek) és a Dr. Szösziből 
már ismert, mi most továbbadjuk és köve-
tésre buzdítunk. 

(Elizabeth Gilbert facebook oldala nyomán 
szerkesztette Vajda Márta)

„A mosoly egy olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz.” (Tonk Emil)
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Megfogalmazhatjuk röviden 
az ismert angolszász eredetű 
latin kifejezéssel: „pro bono 
publico”, azaz a közjóért tenni, 
a közjóhoz hozzátenni, mind-
eközben örülni annak, hogy 
tehetjük, és törekedni az örö-
mérzés megélésére, növelésére 
és a szélesebb közösségben 

való terjesztésére.
A boldogság maxi-
malizálásán alapu-
ló filozófia nyíltan 
etikai felfogásban 
gyökerezik, és a tár-
sadalmi folyamatok-
ban való részvétel, 
együttörülés, szere-
tő kedvesség, lelki 
nyugalom szabad 
kifejezését igyekszik 
lehetővé tenni 
minden érző lény 
számára.

Ehhez szükség van az emberi 
érettséggel együtt járó   tulaj-
donságok megújító hatású 
gyakorlására, amelyek Peter 
Hershock megfogalmazásá-
ban a magas fokú odafigyelési 
készséget, erkölcsi tisztánlátást 
és virtuóz hozzászólási képes-

séget jelent. Egyes filozófi-
ákban a boldogság ezeknek 
az érett tulajdonságoknak 
elválaszthatatlan alkotóeleme 
és így praktikus célként nem 
választható le azok előzetes 
gyakorlásától. 
A GNH* maximalizálásá-
nak központi kérdése, hogy 
a nagylelkűséget, együttörü-
lést, szerető kedvességet és 
lelki nyugalmat hogyan lehet 
gyakorolni, megvalósítani az 
állam/nemzet minden szint-
jén kiterjesztve a gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális 
területekre.

(Forrás: Peter Hershock 
előadása)

*A GNH témáról a „Közgon-
dolkodjunk jól!” c. interjúban a 
3. oldalon is olvashatnak.

Gross National Happiness
 – Mi ez és min alapszik? –

a közgazdasági fogalmak  közt megjelent egy új: GNH index, a bruttó 
nemzeti boldogság mutató. a négy alappillére: fenntartható fejlődés, 
kulturális értékek, a természeti környezet megőrzése és a jó vezetés.

Mezey Katalin
Boldog,
akinek nem rongyos a lelke, 
de fényes, mint a nehéz selyem, 
aki hiszi is, amit mondott, 
akit nem zsarol a félelem,
boldog, akit nem az önérdek 
kormányoz, hanem önként szolgál, 
adósait nem tartja számon, 
görbe utakon titkon sem jár.
Boldog, akinek láthatatlan 
púpként a múlt nem ül a hátán, 
nem üzletel gazemberekkel, 
árnyékán nem táncol a sátán,
akinek a szemén kifénylik, 
hogy süt benne az Isten napja, 
akinek lelke nehéz selymét 
magasságos szél lobogtatja.


