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Szerkesztőségünk szorgosan dolgo-
zott azon, hogy az újság, cikkeivel 
együtt, megfeleljen minden köve-
telménynek. Érdekes legyen, szóra-
koztató, a diákság figyelmét felkeltő 
és lekötő, s lehetőleg azért oktasson 
is. A diákok közül mindenki megta-
lálhatja cikkeink közül a neki tetszőt. 
A fiúk olvashatnak labdarúgó akadé-
miákról, míg a lányok divatról.

Ajánlom az ACTÁ-ról szóló cik-
künket, de aki inkább szórakozna az 
is találhat neki szóló részt mondjuk 
koncert tudósítás képében.

A példányt sikerült számos inter-
júval gazdagítani, például Fischer 
Ernő tanár úr is lelkesen osztotta 
meg velünk véleményét, s így szá-
mos hasznos dolgot tudhatunk meg 
a minket körülvevő közoktatásról és 
ennek változtatásairól.

Ha érdekesnek találtad az újságot 
és már elolvastad, el ne felejtsd to-
vább adni társaidnak!

Kellemes olvasást kíván:

főszerkesztő a szerkesztőség nevében
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Hírek

Szülők a gyerme-
kért:

Kiállítás nyílik Len-
gyelországban a nácik 
kísérleteiről. a Német 
Kutatási Alapítvány 
( D F G ) 
által ösz-
szeállított 
t á r l a t o n 
b emut at -
ják a né-
met tudo-
mány és 
a hitleri 
p o l i t i k a 
s z o r o s 
összefüg-
géseit a 
m á s o d i k 
világháború idején 
megszállt közép-ke-
let-európai térségben. 
Az áprilistól október 
elejéig Lengyelország 
több városát bejáró 

kiállítás a keleti terv 
eredete és elképzelései 
mellett a kilakoltatá-
sok, áttelepítések és 

n é p i r t á s 
v a l ó s á -
gát is be-
m u t a t j a . 
Az ápri-
lis 17-re 
t e r v e z e t t 
h i v a t a -
los meg-
n y i t ó j á n 
a lengyel 
és német 
p a r l a -
ment, va-

lamint a DFG, az IPN 
és a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia (PAN) 
képviselői is részt 
vesznek.

L e é g e t t 
egy disz-
kó Új-
v i d é k e n 
az április 
1-jére virradó éjsza-
kán. A szórakozóhelyen 
300-350-en tartózkod-
tak, mikor kiütött a tűz. 
Rengetegen megsérül-
tek, nemcsak a tűztől, 
hanem az pánik által 
kiváltott menekülési 
kényszer okozta lökdö-
sődésben és tolongás-
ban. A tragédiában ha-
tan vesztették életüket 
füstmérgezésben, há-
rom fiú és három lány, 
mind 18 évesek. Néhány 
év alatt ez már a harma-
dik tűzeset Újvidéken.

Kiállítás Lengyelországban: Tragédia a 
diszkóban:

A fér f iakról  köztudott , 
hog y étvág yuk sz inte 
határ ta lan és  sokra  ké-
pesek eg y-eg y f inom 
fa latér t ,  mégis  s ikerült 
bebizonyítani ,  hog y 
jobban bír ják  éte l  nél-
kül ,  mint  a  nők.  Eg y 
New York-i  k ísér letso-
rozatban fér f iakat  és 
nőket  arra  kér tek,  hog y 
á l l í t sanak össze  eg y  l is-
tát  kedvenc éte le ikről ; 
a  fe lsorolt  é te lek  kö-
zött  olyan ka lór iabom-
bák szerepeltek ,  mint 
a  pizza ,  a  sajtos  ham-
burger,  vag y éppen a 
jégkrém.  Miután ezzel 
a  fe ladatta l  kel lőképp 
beindították a  résztve-
vők nyá ltermelését ,  18 
órán keresztü l  kel le tt 
é te l  nélkül  bírniuk.  A 

kopla lás i  idő a latt  a  ku-
tatók eg y igen „ gonosz” 
dolgot  is  e lkövettek  a 
k ísér let i  nyulak e l len, 
kedvenc éte le iket  meg-
mutatták a  résztvevők-
nek:  megszagolhatták, 
pic it  belekóstolhattak, 
de  e l  nem fog yaszthat-
ták.  A kísér let  során az 
emberek ag yának mű-
ködését  f ig yelték  meg 
és  arra  is  megkér ték 
őket ,  hog y nyomják el 
magukban az  éhséget , 
ami  a  fér f iaknak jobban 
s ikerült .

Kiderült, hogy az új rovarirtószerek ár-
talmasak a méhekre és akár ki is irthatják 
őket. Sajnos a kifejezetten hasznosnak 
hitt vegyi anyagok nem csak a kártékony 
rovarokra bizonyultak negatív hatással, 
hanem több ártatlan áldozatot is köve-
telt. A poszméheket. A kutatások bebi-
zonyították, hogy az ilyesfajta rovarirtók 
8-12%-kal csökkentették a poszméhko-
lóniák méretét, tehát ha a felhasználók 
túllépik az ajánlott mennyiséget, akkor 
el is pusztíthatják az emberiség és a nö-
vényzet számára kifejezetten fontos fajt.

Enni vagy nem enni? Méhhalál:

Két szülő megmen-
tette 15 éves lányuk 
életét. A tüdőbeteg 
lánynak új tüdő-
re volt szüksége és 
szerencsére mind-
két szülő megfele-
lő szervdonornak 
bizonyult, így apja 
jobboldali és anyja 
baloldali lebenyéből 
metszettek ki egy-
egy darabot majd egy 
9 órás műtét során, 
amelyet Bécsben vé-
geztek el beültették a 
lány mellkasába, aki 
számára a műtét élet-
mentő volt. A szerve-
zete befogadta az új 
tüdőt és már jobban 
van, májusban el-
hagyhatja a kórházat.
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Fogyaszt a takarítás?

A szakemberek 
szerint ugyan 
senki sem kedve-
li a házimunkát, 
de az igen moti-
válóan hat, 
ha a taka-
rítást test-
mozgásként 
fogjuk fel. 
Igaz, hogy a 
házimunka 
nem egyen-
lő egy kiadós 
edzéssel, de még 
mindig jobb, mint 
a tespedés. Az is 
segíthet a spor-
tolni nem igazán 
kedvelőknek, ha 
nehezítenek egy 
kicsit a mai vi-
lágban már köny-
nyebben elvégez-

hető házimunkán. 
Például, ha valaki 
emeletes, vagy 
olyan házban la-
kik, ahol van lép-

cső akkor egy 
kis szennyes 

hordás-
sal kö-
r í t v e 
kész a 
kiadós 
t e s t -

mozgás. Vagy, ha 
az egész kosár he-
lyett egyenként 
hordjuk a ruhát 
a vasalóhoz, nö-
velve a kilomé-
tereket. Persze, 
aki ezzel nem ért 
egyet forduljon a 
jól bevált edzőte-
remhez.

Autóval a kirakatba 
hajtva próbált meg ki-
rabolni egy budapesti 
óra és ékszerüzletet 
két férfi április 1-jén, 
vasárnap hajnalban. A 
környéken lakók érte-
sítették a rendőrséget, 
hogy a két férfi rab-
lásra készül. A rablók 
autójukkal, amelyről 
később kiderült, hogy 
lopott, nekitolattak az 
üzlet kirakatának, de 
mire a rendőrök kiér-
keztek kocsijukat hát-
rahagyva otthagyták a 
helyszínt.

Rablási kísérlet:

Magyar matematikus kapta a 
matematikusok Nobel-díját 
2012-ben. Szemerédi Endre ma-
tematikus, az 
MTA Rényi 
Alfréd Mate-
matikai Kuta-
tóintézetének 
m u n k a t á r s a 
az elméleti 
számítástudo-
mányt és az információelméletet 
megalapozó úgynevezett diszkrét 
matematika területén elért ered-
ményeiért kapta a díjat. Ezen kí-
vül a matematika számos más te-
rületén is kiemelkedőt alkotott és 
rengeteg cikke is megjelent. Vele 
bővült az a lista, amely azokat a 
dolgokat és személyeket tartal-
mazza, amelyekre Magyarország 
büszke lehet.

Magyarok és a 
tudomány: 

A vi lág  leghíresebb tudósa  szó sze-
r int  ag yafúr t  le tt ,  ug yanis  Alber t 
Einste in  ag yát  eg y  hosszas  kon-

zer vá ló  mű-
v e l e t n e k 
v e t e t t é k 
a lá ,  hog y a 
L o n d o n b a n 
m e g n y í -
ló  „Brains : 
the  mind 

as  matter”  c ímű kiá l l í táson meg-
tekinthető lehessen.  A konzer vá ló 
művelet  magában fog la lta  a  fúrást , 
szelete lést  és  pácolást ,  amelyekben 
nem először  volt  része,  hiszen több 
tudós  is  fog la lkozik  az  i lyen láng-
elmék ag yának tanulmányozásá-
va l  és  ezek a lól  Einste in  ag ya sem 
volt  k ivétel .  A k iá l l í táson sok más 
„ nag ykoponya”  ag yát  is  megtekint-
hették  az  érdek lődők.

Egy 42 éves amerikai nő 
majdnem víztúladagolás-
ba a halt bele, miután le-
futotta a maratont. A nő, 
mint minden rendes spor-
toló folyamatosan pótolta 
az izzadtsággal elvesztett 
folyadékot, sőt túlzásba is 
vitte, aminek következté-
ben összeesett és a kórház-
ban megállapították, hogy 
a vérében vészesen kevés 

a nitrogén koncentrátum, 
ami rohamot okozott. A nő 
életét sikerült megmenteni, 
nem úgy, mint egy 22 éves 
maratoni futóét, aki bele-
halt a víztúladagolásba.

Einstein az agyafúrt: Ártalmas is lehet a víz:
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avagy

SZÉP és SÖTÉT
a közösségi háló

oldala
A Facebook a mai fiatalság életének egyre inkább meghatározó részévé válik. Az inter-
neten különböző híreket és pletykákat lehet olvasni, melyek az oldal pozitív és negatív 
hatásait latolgatják. Nézzünk most ezek mögé, és ismerjük meg a valóságot.

Az eredeti ötlet Mark 
Zuckerbergtől szár-
mazott. Először ez egy 
nyomtatott, könyv ala-

kú kiadvány volt a Philips Exeter 
Academy-n. Ez hasonlított egy 
évkönyvre, ami nagyon kedvelt 
volt az ottani diákok és a taná-
rok számára. Igazából a Facebook 
története 2003-ban kezdődött. 
Ekkor kezdte D’Angelo és Mark 
Zuckerberg létrehozni egyetemis-
ták számára az akkor még kezdet-
leges társasági oldalt, mely nagy 
sikereket ért el. Ez elősegítette a 
Facebook létrehozását. Kezdetben 
az oldal csak egyetemisták számá-
ra volt elérhető, majd nem sokkal 
később elkezdték kiterjeszteni az 
oldal elérhetőségét. Pár év múlva 
már minden egyetemista, majd, 
minden 13 évesnél idősebb sze-
mély regisztrálhatott. Az oldalon 
lehetett üzeneteket írni egymásnak 
vagy egymás üzenő falára, fényké-
peket lehet megosztani vagy feltöl-
teni. Jelenleg több mint 600 millió 

aktív felhasználó található az ol-
dalon, de a számuk napról napra 
emelkedik. Az oldal jelenleg 207 
országban és 37 nyelven érhető el. 
2010 januárjára szinte teljesen el-
készült a magyar változat.

Hatásai:
Ennek a közösségi oldalnak van-
nak jó és rossz hatásai is, bár több 
kutatás is a rosszat hangsúlyozza. 
Számos kérdőívben, ahol azt kér-
dezték, hogy az emberek mit gon-
dolnak a Facebookról, a válasz-
adók 80%-a azt írta, hogy nagyon 
kevés jó, inkább rossz hatásai van-
nak az oldalnak ,mind a társada-
lomra, mind a fiatalokra nézve.

Jó hatások:
Legtöbben, akik válaszoltak a kér-
dőívre azt hangsúlyozták, hogy 
ennek az oldalnak nagy szerepe 
van abban, hogy a közösség épül-
hessen. Itt tudunk olyan ismerő-
sökkel is beszélni, akik távolabb 
laknak, vagy akiket már régen 

láttunk. Mivel elég sokan meg-
találhatóak az oldalon gyorsan 
terjednek az információk. Orvosi 
kutatások bebizonyították, hogy 
vannak jó egészségügyi hatásai is 
az oldal használatának.

 » önértékelés növelése:
Egy Cornell Egyetem általi kutatás 
során a tanulók sokkal jobbnak 
érezték magukat, miután frissí-
tették az állapotukat – ám azok a 
diákok, akik nem jelentkeztek be 
az oldalra, nem tapasztaltak kedv-
ingadozást. Az, amikor közzéte-
szel magadról valamit, az esélyt ad 
arra, hogy növeld az önértékelé-
sed, hiszen így kontrollálhatod azt, 
hogy hogyan jelensz meg a neten, 
milyen arcodat mutatod az isme-
rőseidnek.

 » segíti a barátságok erősödését:
A Lanchester Egyetem kutatói 
rájöttek arra egy vizsgálat során, 
hogy az oldal segít a pozitív köl-
csönös viszonyok megerősítésé-



A Facebook eredeti kinézete
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ben. Amikor az emberek privát 
üzeneteket küldenek, vagy az üze-
nő falon bejegyzéseket írnak, ak-
kor ezek segítik a felhasználókat 
abban, hogy megbízzanak egy-
másban. 

 » segít legyőzni a félelmet és a 
magányosságot
Egy kutatás során a kutatók több 
mint 1100 lelkes Facebook fel-
használót vizsgáltak, és arra az 
eredményre jutottak, hogy a ba-
rátoktól kapott levelek és a bará-
tokról szóló információk a kezdő-
lapon mélyítik azt az érzésünket, 
hogy kapcsolódunk valakikhez. A 
kutatás vezetői azt is hozzátették, 
hogy a szégyenlős embereknek se-
gíthet a beszélgetés kezdeménye-
zésében, ha látják a kezdőlapon 
a történteket – más eset-
ben túl kellemetlen lenne 
nekik a kezdeményezés. 
„Azok az emberek, akik 
nehezen tudnak szemtől-
szembe csevegni sok bá-
torságot gyűjtenek ezen 
az oldalon.”

Rossz hatások:
Facebook az életünkre 
igenis hatással van. Ve-
gyük csak azt számításba, 
hogy a 12 év feletti ame-
rikaiak 51 százalékának 
van jelenleg a közösségi oldalon 
felhasználója – ez a szám 3 évvel 
ezelőtt még csak 8 százalék volt. 
Éppen emiatt a drasztikus növeke-
dés miatt nem csoda, hogy renge-
tegen vizsgálták a Facebook hatá-
sát a kedvre, testképre, barátságra 
és kapcsolatokra nézve.

Kutatások azt is bizonyítják, 
hogy…

 » depressziót okozhat
Egy nemrég publikált tanulmány 
nagy vihart kavart, amikor kö-
rülírta az úgynevezett Facebook-

depressziót – egy állapotot, ame-
lyet olyan tinik körében véltek 
felfedezni, akik túl sok időt töltöt-
tek közösségi médiás oldalakon. 
Ez az állapot vezette őket ahhoz, 
hogy erőszakosak legyenek, veszé-
lyes szexuális életet éljenek vagy 
agresszív, esetleg ön-bántalmazó 
viselkedést tanúsítsanak.
Persze a tanulmány nem nyugszik 
annyira biztos alapokon, hogy ne 
lehessen azt feltételezni, hogy az 
eredmény megfordítható – azaz 
a depressziós emberek használják 
gyakrabban a Facebookot. Más 
tanulmány szerint a Facebook-
depressziót csak a felületes barát-
ságok okozzák – azok az emberek, 
akiknek jó barátaik vannak, nem 
tapasztalnak depressziót a gyakori 
Facebook használat mellett sem.

 » hajlamosíthat étkezési zavarok-
ra
Minél több időt töltenek a ka-
masz lányok közösségi oldala-
kon, annál gyakrabban tesznek 
tanúbizonyságot étkezési rend-
ellenességekről, mint például 
anorexiáról, bulimiáról, vagy 
extrém diétázásról – állítják iz-
raeli kutatók. Ám a kutatók nem 
állítják, hogy a közösségi olda-
lak feltétlenül étkezési zavaro-
kat okoznak, inkább az emberek 
csak hajlamosabbak lesznek az 
étkezési zavarokra, az online 
töltött idő függvényében.

 » párkapcsolatokat rúg fel
Például 2009-ben a válások 20 szá-
zalékáért volt felelős a Facebook 
– hiszen a figyelmetlenebbek 
szennyese kiszivárog, és mindenki 
számára látható lesz. Sajnos sok-
szor derültek ki olyan dolgok pél-
dául egy régebbi üzenet vagy kép 
miatt, ami a kapcsolat végét jelen-
tette.

Bár sokan gondolják, hogy na-
gyon sok negatív hatása van en-
nek a közösségi oldalnak, de én 
úgy gondolom, hogy az a legfon-
tosabb, hogy mindenki próbáljon 
figyelni például arra, hogy meny-
nyi időt fordít az oldal használa-
tára, hogy ez ne a munka vagy a 
tanulás rovására menjen. Esetleg 
ne írjunk ki olyan dolgokat, ami 

a barátainkat, ismerőse-
inket bántani tudja, hogy 
így meg tudjuk őrizni a 
kapcsolatainkat. Vigyáz-
zunk kapcsolatainkra és 
egészségünkre, mert ezek 
fontosak mindenkinek. •

Perei Beatrix

A cikkhez felhasznált 
főbb forrássok:
http://hu.wikipedia.org

http://www.gyakorikerdesek.hu/

http://www.kamaszpanasz.hu/

A cikkben található il-
lusztrációk az internetről, 
nyilvános és szabadon 
felhasználható forrásból 
származnak. A képekhez 
tartozó jogok a kép erede-
ti készítőjét illetik.
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Virtuális bűnözés valós büntetéssel

Az elmúlt években nagy fel-
háborodást keltett, a Hami-
sítás Elleni Kereskedelmi 
Megállapodás, közismert 
nevén az ACTA. Az egyez-
ményt január 26-án Ma-
gyarország is aláírta, azon-
ban arról csak találgatnak, 
hogy milyen hatása lesz a 
felhasználókra.

X-ACTA – avagy mindent 
utólag tudunk meg
Az ACTA-ról szóló tárgyalások 
2006-ban, más források szerint 
2007-ben kezdődtek meg teljesen 
titokban. Az egyezményről először 
2008-ban a Wikileaks nevű webol-
dal számolt be, amely köztudottan 
a védett és kényes információk ki-
szivárogtatására specializálódott. Az 
első, 2009-ben közzétett verzió 6 fe-
jezetet tartalmazott a szellemi tulaj-
don és a szer-
zői jogok 
védelméről. 
Mint később 
kiderült, a 
legnagyobb 
i n f or m at i -
kai vállalatok 
egy része, pl.: 
Google, eBay, 
Intel, Dell, Sony Pictures, Time 
Warner, titokban kaptak egy-egy 

példányt a tervezetből. 
2010 márciusában két 
bekezdést publikáltak, 
majd áprilisban az egész 
tervezet napvilágra ke-
rült és hatalmas botrányt 
robbantott ki. Még eb-
ben  az évben egy csoport 
75 év feletti jogprofesz-
szor (!) levelet írt Barack 
Obamának, amelyben 
az ACTA megállítását és 
megváltoztatását kérték. 
Végül 2010. november 15-én tették 
közzé a kész tervezetet. Magyar-
ország 2012. január 26-án írta alá 
Tokióban, a többi aláíró országhoz 
hasonlóan, teljes titokban.

ACTA – ahogy a pesszimisták 
látják
Az egyezmény célja, mint már emlí-
tettem, a szerzői jogok és a szellemi 
tulajdon védelme nemzetközi szin-
ten. Azonban az Index.hu interne-

tes újság szerint a 
szerzői jogot egy-
értelműen erő-
sebbnek tekinti, 
mint az informá-
ciószabadság és a 
szólásszabadság 
elvét, ezért arány-
talanul nagy ha-
talmat kapnak a 

jogtulajdonosok, akik általában a 
nagyvállalatok (lásd fent). Így még 

nagyobb aggodalomra ad okot, 
hogy titokban tárgyalták és a terve-
zetből másolatot kaptak a nagyválla-
latok, mielőtt nyilvánosságra hozták 
volna a tartalmát.
Az egyezmény továbbá megszün-
teti – a Magyarországon ismeretlen 
– Public Domain (közkincs) – fo-
galmát. Ez azt jelenti, hogy például 
eddig egy gyógyszer összetételét 20 
évig védte szabadalom, utána szaba-
don felhasználható volt, így ugyan-
ahhoz a szerhez kockázatmentesen 
és az eredetinél jóval olcsóbban hoz-
zá lehetett jutni. Az ACTA szerint 
ezek illegális másolatok, tehát elké-
szítésük és forgalmazásuk bünteten-
dő. Ugyanez vonatkozik a szakács-
könyvből megtanult receptekre is. 
Nem taníthatod meg a barátnődnek 
ugyanazt a receptet, mert a könyvet 
csak te vetted meg, tehát a benne 
lévő információ átadása illegális.
Ez a jogsértés pénzbüntetést vonhat 
maga után, amelyet a jogtulajdonos 



Anonymous – avagy bármikor 
elsötétülhet az internet az ACTA 
miatt?

Az Anonymous csoport egy internetes 
szubkultúra tagjai, akik nem vállalják sem 
a nevüket, sem az arcukat. Elsősorban 
tűntetéseikről és hacker munkájukról 
hírhedtek. Rendszeresen szerveznek 
tűntetéseket az internet szabadságáért, 
de akcióik közé tartozik az új magyar 
alaptörvény átírása az Alkotmánybíróság 
honlapján. Március 31-ére az internet 
leállítását ígérték tűntetve a SOPA (Stop 
Online Piracy Act – amely hasonló az AC-
TA-hoz) és az ACTA ellen. Információink 
szerint az akció nem valósult meg, nem 
tudni miért. Két lehetséges magyarázat, 
hogy nem sikerült a technikai megvalósí-
tás, vagy az, hogy a SOPA végül is meg-
bukott.
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– általában a kiadó/filmgyár/stb.- 
kap meg, tehát még csak nem is a 
szellemi tulajdon megalkotója.

Pesszimista nyilatkozatok – 
avagy oda a szólásszabadság 
is?
A The Reigsternek nyilatkozó tokiói 
szlovén nagykövet szerint a megál-
lapodás az inter-
net korlátozásával 
a gyermekeink 
jövőjét teszi koc-
kára és tűntetésre 
szólítja fel az em-
bereket.
Kader Arif, fran-
cia EP-képviselő 
lemondását azzal 
indokolta, hogy 
nem hajlandó 
részt venni a szín-
játékban, majd azt 
nyilatkozta, hogy 
túl nagy a meg-
állapodás kocká-
zata és komoly 
jogi szankciókkal 
fenyegeti egy fájl 
letöltőit is. Sze-
rinte különbséget kellene tenni az 
átlagpolgár és a hamisító között.
Az Access érdekvédelmi csoport ve-
zetője, Raegan MacDonald szerint a 
haldokló ipar és az internetes közös-
ség között harc zajlik és az EP dönté-
se felülírhatja a megállapodást.

Csak egy újabb botrány – 
avagy nagy hű hó semmiért?
Magyar szakjogászok szerint több 
sebből is vérzik az ACTA. Március-
ban a Hamisítás Elleni Nemzeti Tes-
tület (HENT) szakjogászok, akadé-
mikusok, piaci szereplők, aktivisták 
és internetszolgáltatók részvételével 
szervezett fórumot az ACTA-ról. 
– tudósít az Origo.hu internetes új-
ság. Bár a szakjogászok szerint Ma-
gyarországon nem jelentene lényegi 
változást az egyezmény bevezetése, 
mivel az semmivel sem szigorúbb a 
jelenlegi szabályozásnál, annyit érne 
el, hogy egy nemzetközi hamisítási 

esetnél senki sem tudná, hogy mit 
kell csinálni a zavaros megfogalma-
zás miatt. Már pedig a legtöbb eset 
ilyen, ugyanis a letölthető tartalma-
kat kis darabokban tárolják a világ 
különböző részein az ellenőrzés el-
kerülése végett.
Az ELTE docense, Faludi Gábor 
szerint az egyezmény nyelvezete mi-

att elsősor-
ban a keres-
kedelmi célú 
és méretű 
jogsértések-
re vonat-
koztatható, 
azonban az 
sem egyér-
telmű, hogy 
egy otthoni 
letöltőt nem 
lehet felelős-
ségre vonni 
az illegális 
letöltés mi-
att. Így az 
egyszeri le-
töltő adat-
forgalma is 
kiadható a 

NAV-nak, tehát büntetőeljárás in-
dítható, azonban ez nem valószínű.
Ficsor Mihály, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalának jogi elnökhe-
lyettese szerint a kreatív iparágban 
tevékenykedők nyerhetnek a szer-
ződésen, de „nem fogunk sírva az 
asztalra borulni, ha az EU nem rati-
fikálja az ACTA-t.”

Érdekháború – avagy kinek jó 
ez az egész?
Ha valóban nem lesz különösebb 
hatással az ACTA a szerzői jogok vé-
delmére, akkor mire jó ez a botrány?
A kiadók/filmgyárak célja, hogy 
a jogvédett tartalmak eladásából 
a lehető legtöbb pénz folyjon be. 
Mivel a DRM (a cikk mellett ol-
vasható) technikák nagy része 
könnyen kijátszható, nem érhe-
tő el, hogy mindenki megvegye 
az amúgy drága tartalmakat. Így 
kénytelenek más módszerekhez 

folyamodni, mint például az inter-
net korlátozása.
Politikai szempontból is nagy je-
lentősége lehet az egyezmény kö-
rüli botránynak. Vegyük például 
az USA-t. A kampányt nagy cégek 
szponzorálják, amelyek profitja a 
jogvédett tartalmak megvásárlásá-
ból származik. A politikusnak te-
hát érdeke tárgyalni erről az egyez-
ményről (de nem elfogadni), mert 
így az adott cégek szimpatizálnak 
vele és segíthetik a kampányát, ami-
nek következménye több szavazója 
lehet, akik épp azért szavaznak rá, 
mert nem fogadta el az egyezményt, 
ugyanis az ő érdekük az olcsó (vagy 
akár ingyenes) fogyasztás.
Arany középút lehetne az Apple 
módszere, hogy jogvédett tartal-
makat tesznek elérhetővé nagyon 
olcsón (az iPod esetében egy ze-
neszám megvásárlása 99 centért 
– átszámítva kb. 220 Ft), valamint 
a több szolgáltató által is kínált 
videotár szolgáltatás, amely filmek, 
tv műsorok elérését biztosítja, szin-
tén olcsón.

Tű a lufiban
Az egyezmény hivatalos magyar 
nyelvű fordításából szeretnék idézni 
rövid magyarázatként az alcímhez. 
Az I. fejezet 3. cikkének 2. bekezdé-
se szó szerint a következőket mond-
ja ki:
„E megállapodás nem jelent kötele-
zettséget a felekre nézve a tekintet-
ben, hogy intézkedéseket alkalmaz-
zanak olyan esetben, amikor saját 
jogszabályaik és rendelkezéseik nem 
nyújtanak oltalmat a szellemi tulaj-
donhoz fűződő valamely jog vonat-
kozásában.”
Tehát az előző részben leírt politikai 



DRM – avagy nem az ACTA 
az első (és valószínűleg nem 
is az utolsó)

A DRM (Digital Rights Manage-
ment) – digitális jogkezelés - egy 
gyűjtőfogalom, amely az összes 
interneten fellelhető jogvédett tar-
talom védelmére szolgáló tech-
nikákat takarja. Ezek a technikák 
kapcsolódhatnak a műhöz, az inter-
netes hálózathoz vagy a felhasználó 
eszközéhez. A digitális jogkezelés 
nincs egységesen definiálva, de 
mindegyik megegyezik abból a sze-
mpontból, hogy mindegyik alapján 
engedélyezhető a felhasználó által 
használt jogvédett fájl vagy maga a 
felhasználó megfigyelése. Lényegé-
ben a célja megegyezik az ACTA-
éval.
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játszma már akkor meg volt tervez-
ve, amikor még az egyezmény léte-
zéséről sem tudtunk.

A szerkesztőség véleménye

 » Joshi Shila
Szerintem az ACTA kicsit, amolyan 
„átesünk a ló túloldalára” dolog. 
Mint mondjuk, ha az ember letölt 
egy filmet vagy egy dalt, akkor nem 
feltétlenül kellene szerintem börtön-
be zárni, elég lenne, ha kifizettet-
nék vele a dal vagy a film árát. Igaz 
az sem jó, ha felelőtlenül bánik az 
ember az internetes tartalmakkal. 
Mondjuk, ezáltal rengeteg ember te-
het törvényellenes dolgot, úgy hogy 
nem is veszi észre. Az tény, hogy az 
emberek gyakran töltenek le, vagy 
cserélnek „illegális” tartalmú dolgo-
kat, a szerzői jogok megvásárolása 
nélkül, de a szerzők erre fel vannak 
készülve, sőt néha saját maguk tesz-
nek fel ezt-azt az internetre. Renge-
teg negatív visszajelzésről olvastam 
az ACTA- val kapcsolatban és meg 
kell mondanom, 
én sem vagyok 
mellette.

 » Kecskeméty 
Olivér
Az én vélemé-
nyem pedig 
az, hogy telje-
sen mindegy 
mi történik, az 
emberek úgyis 
találnak megol-
dást. Cenzúráz-
hatnak mindent, 
f i g y e l h e t n e k 
mindenkit, de 
ez több szem-
pontból is lehe-
tetlen. Először 
is azért, mert 
nagyon-nagyon sok ember kéne ah-
hoz, hogy mindenkit figyeljenek és 
ezt az internet szolgáltatónak kéne 
megtennie, akinek meg semmi üzlet 
nincs abban ha sorra vonják meg az 
előfizetőitől az internetet. Azt fogja 

mondani, hogy minden korrekt és 
nem tölt le senki semmit. A másik 
része meg az, hogy most is létez-
nek bárki számára elérhető teljesen 
anonim hálózatok pl. a TOR (The 
Onion Router). A TOR úgy műkö-
dik, hogy te csatlakozol a szervezze 
és minden adatcsomag ami a géped 
és a célszerver között keresztülmegy 
átmegy több mint 3-4 szerveren 
a világ minden pontján titkosítva. 
Senki nem tudja 
honnan és hová 
megy az adat. Még 
a TOR fejlesztői se 
tudják megmon-
dani, hogy kitől és 
kihez megy az adat 
maximum annyit, 
hogy milyen adat. 
Ezt hívják deep webnek (vagyis ez 
csak egy része). Gyakorlatilag itt ve-
hetsz: drogot, lopott cuccokat, felbé-
relhetsz egy bérgyilkost és egy cso-
mó pedofil tartalom van fönt, csak 
úgy. Mindent megnézheted, megve-
heted anélkül, hogy bárki megtudná 

ki vagy. Nyilván 
erre ők is gondol-
tak, és az adott 
proxykat blokkolni 
fogják, de mint ko-
rábban említettem 
az okos emberek 
alkalmazkodnak 
az adott szituáci-
ókhoz, és az ennek 
megfelelő háló-
zatot fogják létre-
hozni, ami majd 
megint titkos lesz. 
Ugyanúgy, mint 
egy xbox flashelése 
vagy egy program 
crackelése: kiad-
nak egy frissítést, 
lehet hogy az eddig 
flash, crack nem 

lesz jó, de kiadnak egy újat amitől 
megint szép és jó minden.
Konklúzió: Természetesen nem 
pártolom a kalózkodást. Ez csupán 
egy kényszer, mert mondjuk a mai 
Magyarországon elég kevés ember-

nek van pénze folyamatosan jogtisz-
ta szoftvereket venni, pláne ha csak 
egyszer használja őket. Ha alapvető-
en minden megfizethető lenne (és 
ezt sajnos az adott országhoz kéne 
szabni, ami újabb problémákat vet 
fel) akkor nem lenne semmi gon-
dom az ACTA-hoz hasonló dolgok-
kal, mondjuk az ebben leírt dolgo-
kat egy kicsit túlzásnak érzem hogy 
egy képet nem tölthetek le. És végül 

az a rossz az egész-
ben, hogy ezek 
a pénzek nem a 
fejlesztőkhöz, elő-
adókhoz stb. men-
nek, hanem a pro-
ducerekhez meg 
jogvédő szervek-
hez, mint például: 

az RIAA, az ASVA, az MPAA, stb.

 » Háló Buda
Alapjáraton megölné az internetet. 
Mivel az ACTA világméretű, ezért 
világméretű ellenállást is váltani ki, 
hiszen az ACTA csak egy nagyon 
szűk réteg érdeke. Nem szabad hogy 
életbe lépjen!

 » Papp Albert
Moralitás szempontjából jó ötlet. 
Külföldön lehet, Magyarországon 
biztos, hogy nem fog működni.

 » Erdős Mátyás
Szükség van jogvédelemre, mi-
vel a készítők is meg szeretnének 
élni rendesen, s ez pénzbe kerül. 
A pénzt meg valakinek össze kell 
gyűjtenie, ez megint növeli a költsé-
geket. Ezeket először törvényekkel 
kell elkezdeni, amiből van Magyar-
országon is néhány. A probléma ott 
kezdődik, hogy ezeket nem tartják, 
nem tartatják be. Ameddig a helyzet 
ilyen, addig teljesen mindegy, hogy 
egy törvénnyel több vagy kevesebb. 
Így nem hinném, hogy nemzetközi 
egyezményeket kellene aláírjunk, 
hanem először a saját házunk táján 
kéne rendet raknunk. •

Kovács Andrea
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Változások a
Magyar Oktatási

Rendszerben

Napjainkban Magyarországon az oktatási rendszert érintő változások mindennapos be-
szédtémává váltak, különösen a diákok számára. Nap mint nap újabb és újabb törvényja-
vaslatokról, módosító indítványokról és egyéb reformokról lehet hallani, néha pletyká-
kat, néha kiszivárgott információkat, melyeket gyakran az emberek kicsit felfújnak vagy 
átalakítanak. Viszont a probléma az, hogy mind a tanárok, mind a diákok számára ezek 
jelentős részét homály takarja. A módosításokat két részre oszthatjuk: 1) a közoktatást 
érintő módosítások 2) a felsőoktatást érintő módosítások. Mindkettőről egyaránt hal-
lunk pletykákat, sőt vannak olyan módosítások, melyeket már bevezettek vagy bejelen-
tették a bevezetésük idejét.

Kezdjük először a közok-
tatással. Vannak dolgok, 
amiket biztosan tudunk. 
Ezek közé tartozik az is-

kolák állami kézbe kerülése, az ön-
kormányzati fennhatóság helyett. 
Ennek következményeit csupán 
találgatni tudjuk. Ami nagyon va-
lószínű, hogy a megyei irányítású 
rendszer kevésbé fog tudni figyel-
met fordítani az iskolák egyéni 
problémáira és kéréseire, illetve az 
iskolák költségvetését az új fenntar-
tó minden bizonnyal minimalizálni 
fogja, így sajnos nagy rá az esély, 
hogy csoportbontásos órák szűn-
nek meg, és újra egész osztályos 
órák veszik át a helyüket. Továbbá, 
ami még valószínű, hogy költség-
takarékossági okokból a tanításon 
kívüli programok és szakkörök 
számát igyekeznek leredukálni. A 
közép magyarországi régió eddig 
is gyakorta volt kiszorítva adott pá-

lyázatokra való pályázás joga alól, 
de sejthető, hogy a megyei fennha-
tóság hasonló elveket fog követni, 
így a közép magyarországi iskolák 
helyzete elhanyagoltabb lesz, arra 
hivatkozva, hogy az ottani iskolák 
helyzete alapvetően jobb, ami ter-
mészetesen nem feltétlenül igaz.
A felsőoktatást tekintve a változások 
drasztikusak és hirtelenek voltak. 
Rengeteg végzősdiák jövője dőlt 
romba egyik pillanatról a másikra, 
az államilag finanszírozott helyek 
drasztikus méretű csökkentésével. 
Ez elsősorban a jogi és gazdasági 
pályáról álmodozó diákokat érin-
tette érzékenyen. Rengeteg közép-
iskolás álmait rengették meg szin-
tén a módosítások. A röghöz kötés 
fogalma egy újonnan bevezetett 
fogalom a diákok szemszögéből. 
Mindenki tartott attól, hogy ez be-
következik, de most törvénybe ik-
tatták, hogy mikor egy diák felvételt 

nyert egy felsőoktatási intézménybe 
állalmilag támogatott helyre (tel-
jesen vagy részben), akkor alá kell 
írnia egy szerződést, melyben töb-
bek közt azt szerepel, hogy a diplo-
májának megszerezését követő 20 
éves periódusban Magyarországon 
kell dolgoznia, míg az állam által fi-
nanszírozott tanulmányai idejének 
kétszeresét le nem dolgozta.
Rengeteg egyéb változtatásról is 
terjengnek pletykák, melyek idő-
ként nem is hangzanak rosszul, 
tekintve a jelenlegi helyzetet, félő, 
hogy a bekövetkező módosítások 
előkészítése nem megfelelő, így 
a következő módosítások hosszú 
távú következményeit nem tudja 
előre megmondani senki.
Erről a témáról beszélgetünk ma-
gyartanárunkkal, Fischer Ernő ta-
nár úrral.

(A cikk még nem ért véget. 
Folytatás a következő oldalon.)
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„Jó napot Tanár úr! Köszönjük, 
hogy elfogadta a felkérésünket és 
hozzájárult az interjú elkészíté-
séhez. Először is szeretnénk meg-
tudni a Tanár úr véleményét a 
jelenlegi törvénymódosításokról 
és törvényjavaslatokról. Először 
a közoktatásra, majd a felsőokta-
tásra vonatkoztatva.”

„Ez mondjuk két nagyon nagy 
kérdés. Akár a közoktatásról, akár 
a felsőoktatásról beszélünk, akkor 
egy-egy törvénymódosításnak 
mindképpen 15-20 évre kell tarta-
nia. [...] Én azt érzem, hogy az elő-
készítése nem támasztja alá, hogy 
ez ilyen hosszú ideig ki fog tartani 
és valóban működőképes lesz. A 
másik problémám az az, hogy az 
utóbbi 20 évben túlságosan sok 
közoktatásbéli törvénymódosítás 
van és ezeket a változtatásokat 
akár a közoktatásban, akár a fel-
sőoktatásban nem vitte követke-
zetesen végig senki. Ezért én nem 
vagyok optimista, szerintem a 
mostani sem lesz következetesen 
végigvíve.”

„Mit gondol, hogy az iskolánkat 
ezek a törvénymódosítások, hogy 
fogják érinteni?”
„Ha a mostani törvényből és a 
most készülő [...] alaptantervből 
indulok ki, akkor néhány kulcs-
fogalmat, illetve kulcsgondolatot, 
azt ki lehet emelni. Az más kér-
dés, hogy egyelőre nem tudjuk, 
hogy ezek, hogy fognak érinteni 
bennünket, de azt tudjuk, hogy 
fognak. Tehát az egyik az iskolák 
államosítása, azaz az új oktatási 
törvény szerint az állam átvállalja 
az oktatás költségeit és feladatait 
az önkormányzatoktól. Az eddigi 
finanszírozás úgy nézett ki, hogy 
nagyjából a fele az állami normatí-
va, a fele az önkormányzati hozzá-
járulás. Nem igazán tudjuk, hogy 
akkor ez most pontosan milyen 
arányban és hogyan fog megvál-
tozni, ugyanis az oktatási törvény-
ből az olvasható ki, hogy maga az 

épület és az épületfenntartás az 
továbbra is önkormányzati feladat 
maradna, de a fűtés, világítás, bér-
költségek, padok meg projekto-
rok azok nem tartoznának ebbe. 
Nem tudjuk, hogy ennek mi lesz 
a következménye. Nem tudjuk 
mi lesz a következménye gazda-
sági, oktatási, pedagógia, tartalmi 
szempontból. Az államosítás azt 
jelentené, hogy já-
rási vagy megyei 
közigazgatási hi-
vatalokhoz kerül-
nének az iskolák, 
így mi középisko-
laként megyeihez 
talán, de a nyolc-
osztályosnak az 
alsó része esetleg 
a járásihoz kor-
osztályt tekintve, 
viszont a nyolcosz-
tályos gimnáziu-
mok külön vannak 
szerepeltetve, tehát 
ez érinteni fog minket csak nem 
tudjuk pontosan hogyan.
Új tantárgyak nem igazán lesznek. 
Kettő van, ami benne van a tör-
vényben. Az egyik az úgynevezett 
mindennapos testnevelés, amit 
már úgy fogalmaznak, hogy heti 
3 testnevelés óra és 2 mozgással 
töltött óra. Erre én azt mondom, 
hogy a mozgással töltött idő eddig 
is volt, ugye ez volt a diáksport-
kör, amire aki akart lement, akkor 
elvileg ez most kötelező lenne he-
tente kétszer. Ne kérdezzétek meg, 
hogy akkor most hetente hány 
órátok lesz.
A másik ilyen, ami még érint ben-
nünket az a hit- és erkölcstan. Az 
eddigi törvény úgy szabályozta, 
hogy az iskola köteles hittanórá-
nak helyet biztosítani, de nem 
órarendben, hanem délután, ha 
van rá jelentkező. A mostani tör-
vény úgy szabályozza, hogy ti 
lesztek kötelesek választani vagy 
valamilyen hittanórát, vagy er-
kölcstanórát, és ez órarendben 
lesz. Ne kérdezzétek meg, hogy 

heti hány óra és minek a rovására, 
nem tudom.”

„A jelenlegi felsőoktatásbeli tör-
vénymódosításokról mit gondol 
Tanár úr?”
„Ez ügyben borúsabb vagyok. Sö-
tétebben látom a dolgokat, mint 
a közoktatásban. Lecsökkentették 
az államilag finanszírozott helye-

ket 53 ezerről 
talán 30-33 ezer 
főre. Fölemelték 
a tandíjat. Tehát 
ugye eleve keve-
sebben jutnak be 
tandíjmentesen, 
de aki bejut az 
magasabb tan-
díjat fog fizetni. 
A kettő között 
elvileg lenne egy 
részösztöndíjas 
hely, de hát az is 
tandíj csak an-
nak az 50%-a. A 

harmadik az, hogy aki államilag 
finanszírozott helyre akar bejut-
ni, azzal aláíratnak egy hallgató 
szerződést az úgynevezett rög-
höz kötésről. Ez most nekem azt 
jelenti, hogy tavaly beadták a je-
lentkezésüket olyan 130-140 ez-
ren. Idén a tegnap nyilvánosságra 
hozott adatok alapján 109 ezren. 
Tehát 30 ezerrel kevesebb gyerek 
adta be. Na, most ebből azt mon-
dom, hogy 4-5 ezer a korosztályi 
fogyás. A maradék 25-26 ezer vi-
szont, vagy tavaly érettségizett és 
azt mondja, hogy most már nem 
merem bevállalni ezt a tandíjat, 
vagy azt mondja, hogy a keret-
számok csökkentésével annyira 
emelkednek a pontszámok, hogy 
esélyem sincs jelentkezni, vagy azt 
mondja, hogy elmegyek külföldre 
tanulni (ugyanis ugyanilyen vagy 
akár jobb feltételekkel is lehet kül-
földön tanulni). Ez a következő 
problémát veti fel: ha az egyete-
mek ennyivel kevesebbet vesznek 
fel, tehát ez olyan 20%, júliusban, 
amikor megjönnek a ponthatárok 
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és kiderül, hogy xy-t nem vették 
fel államilag finanszírozott helyre 
és kiderül, hogy nem tudja kifizet-
ni a tandíjat, vagy nem akar hitelt 
felvenni, akkor ez a harminc ezres 
csökkenés még több lesz. Az egye-
temek finanszírozása úgy néz ki, 
hogy van egy állami támogatás, 
ami minden egyetemnek jár, van 
egy fejkvóta, ami hallgatószám 
alapján jár, és hát van egy tandíj, 
amit a költségtérítéses tanulók 
befizetnek. Ennek alapján szerin-
tetek hány főiskola és egyetem fog 
tönkremenni? Ugyanis csökkent-
hetem a hallgatók létszámát, de 
két hallgató kedvéért ugyanúgy 
fenn kell tartanom egy tanszéket, 
mint 22 vagy 200 hallgató kedvé-
ért, ugyanis nem mondhatom azt, 
hogy hátha csak kettőt tanítok, 
akkor ezeket nem kell megtaní-
tani. Ez nem így működik! [...] 
Szerintem ez életveszélyes dolog. 
Tönkremehetnek benne egyete-
mek. 
A másik probléma az az, hogy 
van Magyarországnak egy EU-s 
vállalása, miszerint 2020-ra talán 
eléri azt, hogy a társadalom 30%-
a legyen diplomás. Na, most ha 
csökkentem a hallgatói létszámot, 
akkor ezt soha nem érem el. Tehát 
ez nem úgy működik, hogy „Ó, 
dehogy, majd 
ráolvasással!” 
Nem! Akkor 
valószínűleg 
ezt nem fog-
juk elérni. Fo-
galmam sincs, 
hogy akkor 
ez kötelesség-
szegési eljá-
rás lesz-e az 
EU részéről, 
de hát azért a 
vá l la lásokat 
teljesíteni kell.
Na, most van 
itt harmadszor 
néhány közhely: tessék tudomá-
sul venni, hogy Magyarországon 
kevés a diplomás. A világ vezető 

országa azt hiszem Dél-Korea, ott 
a társadalom 80%-a diplomás. Az 
USA-ban csak 50%, az Európai 
Unióban csak 40%, Magyaror-
szágon meg csak 
25% talán. Nem 
hiszem, hogy 
kevés diplomás 
lenne, inkább 
arról van szó, 
hogy bizonyos 
szakmák ma már 
diplomához köt-
hetők. Ma már 
egy ápolónő nem 
csak benyom egy 
injekciók. Ehhez 
megfelelő főisko-
lai diplomával kell rendelkeznie 
vagy 3 éves BSc képzéssel. Ezen 
lehet vitatkozni, de tény, hogy ép-
pen ellenkezőleg, a keretszámok 
növelése lenne a normális, ha haj-
landóak lennének pénzt áldozni 
rá.”

„Tanár Úr min változtatna a tör-
vények szempontjából akár a fel-
sőoktatás, akár a közoktatás te-
kintetében, ha tehetné?”
„Rengeteget! A felsőoktatásban 
most mondtam, hogy tulajdon-
képpen épp ellenkezőleg, a keret-
számok növelése lenne szerintem 

a megoldás. Sőt 
én a szakképzést 
nem lefelé vinném 
3 évre, hanem föl-
felé és azt monda-
nám, hogy most 
úgy néz ki, hogy 
érettségi és 2 éves 
OKJ-s képzés, ha 
ebből a 2 évből 3 
évet csinálnak, ak-
kor a szakképzést 
egyszerűen főis-
kolai szintre, BSc 
szintre lehetne 
hozni. [...]
Mi nd e n ké pp e n 

olyan ösztöndíjrendszerre lenne 
szükség, ami fenntartható. Ráadá-
sul olyan rendszerre, ami folyama-

tosan a tanulmányai eredménytől 
függ. Tehát nem úgy, hogy érett-
ségi után felveszek valakit és ak-
kor, ha nem bírod, akkor is kifi-

zeted a képzési 
költséget, hanem 
úgy, hogy évente 
változtatni. Akár 
az is elképzelhe-
tő, hogy bizonyos 
minimális ösz-
szeget mindenki 
fizessen, és aki 
rosszabbul tanul 
az évente többet. 
Következő évben 
jobban tanul, ak-
kor kevesebbet. 

Ez egyszerű matematika, hogy 
ki lehet alakítani ugyanebből a 
pénzből ilyen ösztöndíjrendszert, 
és nem a mostani állami kezesség-
vállalás, ami valószínűleg sehova 
nem vezet.
Mindenképpen csökkenteni kell 
az egyetemek és főiskolák számát. 
Normális országban nincs ennyi. 
De ezt nem úgy csökkentem, hogy 
eldöntöm, hogy két egyetemen 
folytatok jogászképzést öt másik 
meg csukja be a jogi kart, hanem, 
úgy, hogy ahova kevés hallgató 
jelentkezik, oda kevés normatívát 
adok és akkor egy idő után magá-
tól megszűnik.
A közoktatás alapvető problémá-
ja, hogy hihetetlen mértékben 
szelektál. A magyar közoktatás 
egyébként nem rossz átlagban, 
a kompetenciamérések nemzet-
közileg összehasonlíthatók, tehát 
Magyarország egyáltalán nincs 
rossz helyen. Jó, Szingapúrhoz 
meg Japánhoz képest igen, de 
amúgy a környékünkön nem va-
gyunk rossz helyen. Az viszont 
tény, hogy nálunk, ha valaki 6 éves 
korában bekerül egy rossz iskolá-
ba, akkor azt egész életében nem 
mossa le magáról. Sőt, ti magatok 
körbe tudtok nézni, aki gyenge ál-
talános iskolából jött, az itt nem 
bírja. És nincsenek nagy kiugrá-
sok. Kilencedikben nagyjából el-
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dőlt, hogy ki hol van. Se előbbre 
nem megy, se hátra nem megy. Ez 
magyarul azt jelenti, hogy az is-
kola veletek nem tud mit kezdeni. 
Ha okos vagy, akkor okos is ma-
radsz. Ha buta vagy, akkor viszont 
buta is maradsz. Nem tud hozzá-
segíteni, ahhoz, hogy jobban telje-
síts. Ez egy nagyon nagy tragédia.
Világos persze, hogy mind a köz-
oktatásnak, mind a felsőoktatás-
nak hihetetlen nagy problémái 
vannak az oktatásban résztvevők 
bérezésében, a résztvevők munka-
körének és munkaidejének meg-
határozásában. 100 éve minden 
pedagógus munka-
ideje ugyanannyi. 
A testnevelő tanáré 
is, a matektanáré is 
és a biológiataná-
ré is. Na most, aki 
azt mondja, hogy 
ennek a háromnak 
ugyanaz a felada-
ta az iskolában, az 
nem normális. Ez 
nem igaz! A vilá-
gon sehol nincs 
így, Magyarorszá-
gon igen.
Iszonyú probléma, 
az iskolák techni-
kai felszereltsége. 
Van 23-24 osztályunk, hány da-
rabban van projektor?! Nem in-
teraktív tábla, csak projektor.”

„5-6?”
„5 vagy 6, persze! Ahhoz, hogy a 
Magyar Közoktatás előbbre lép-
jen, ahhoz felszerelés kell, dolgo-
zók kellenek, és olyan programok 
kellenek, amelyek lehetővé teszik, 
hogy egy pedagógus 2-3-4 gye-
rekkel is foglalkozzon, mert akkor 
lehet fejleszteni.
A felsőoktatásban ugyanígy. Néz-
zétek meg az egyetemek nemzet-
közi összehasonlítását! Magyar-
országon 2 db nemzetközileg 
jegyzett egyetem van. Nem jó he-
lyen jegyzett, de jegyzett: az ELTE, 
meg Szeged.

„Tanár Úr, így lokálisan, az is-
kolában mit lát problémának? A 
projektorokat meg a digitálistáb-
lákat, ugye már említette, de ezen 
felül?”

„Mi nem vagyunk, se szebbek, 
se csúnyábbak a nagy átlagnál. 
Azt látom, hogy tulajdonképpen 
ez az iskola csúcsra van járatva. 
Ahhoz képest, hogy mennyire 
csúcsra vagyunk járatva, nagyon 
jók az eredményeink. Nem tudom 
eldönteni, hogy ezek az eredmé-
nyek mennyire köszönhetők nek-
tek és mennyire nekünk. Tehát ha 

három-négyszeres 
túljelentkezésből 
választok ki mond-
juk egy 5 évfolya-
mos kéttannyelvűs 
társaságot, akkor 
azok nem lesznek 
rossz képességűek, 
nagy átlagban, te-
hát jó eredményt 
fognak elérni. Fo-
galmam sincs, hogy 
ehhez mondjuk, az 
iskola mennyit tesz 
hozzá. Ez az iskola 
nagy gondja.
Nagy problémá-
ja az iskolának az 

osztálylétszámok is. Gondoljatok 
bele, hogy mennyi lenne az ideá-
lis osztálylétszám! Nagyjából, az, 
ahogy a csoportbontásban tanul-
nátok. Mennyi a törvény által elő-
írt létszám? 30-32 fő. És mennyi-
vel megyünk a valóságban?! Van 
olyan terem, ahol egyes osztályok 
egyszerűen nem tudnak leülni. 
Nincs annyi szék.
A pedagógusok munkájáról, pe-
dig ti magatok is láthatjátok, hogy 
hányszor tud az ember úgy felké-
szülni egy órára, hogy ezt most 
nektek a ti kedvetekért dolgoz-
tam ki, ahhoz igazodom, amire 
nektek szükségetek van. Ezzel 
szemben hány olyan órát tart az 
ember, amikor „igen tudom 20 
éve ezt tanítottam, ezt így kell ta-

nítani.” Persze az ember időnként 
igyekszik. Az angol romantika a 
kéttannyelvűsöknek fontosabb, 
mint a francia. Oké. De ez azért 
viszonylag kevés. Tehát ennek 
az iskolának is, azért szerintem 
vannak ilyen alapvető problémái. 
Mondom, ehhez képest megnéz-
zük az eredményeket, akkor azok 
nagyon jók, és mi jó helyen va-
gyunk Magyarországon.

„Tanár Úrnak mi a véleménye a 
modern technikákról az oktatás-
ban? Mennyire tartja fontosnak 
ezeket? Illetve mennyire segíte-
nek ezek a tanulóknak megérteni 
az adott anyagot? Javulnak-e az 
eredmények ezek miatt?”
„Én nem tudom, hogy ettől jobb 
eredmények lesznek-e. Azt tu-
dom, hogy megváltozott a világ. 
Ha van autó, akkor nem megyek 
lóval. Ilyen egyszerű. Mióta autó 
van, azóta az emberek elfelejtettek 
lovagolni. Stimmt? Tehát, ha mo-
dern eszközök vannak, amiket na-
ponta használunk, akkor nem ta-
níthatunk száz évvel ezelőtti tábla, 
kréta technológiával. Ugyanis ki-
hívok valakit a táblához, azt mon-
dom neki, hogy írja föl és akkor 
valami olyan borzalmasan ír, hogy 
olvashatatlan. Egyszerűen arról 
van szó, hogy a készségeket, ké-
pességeket, amiket naponta hasz-
nálunk, azokat a kor adja. Ha az 
oktatás ezzel nem tart lépést, akkor 
az oktatásból múzeum lesz. Nem 
mondom, hogy ezt olyan köny-
nyű megtenni. Sem felszereltség-
ben, sem tudásban, sem időben. 
Ugyanakkor meg kell találni azo-
kat az eszközöket, illetve azokat a 
módszereket, ahol ilyen eszközök 
segítségével is tudást lehet átadni. 
Mondok egy nagyon extrém pél-
dát: az irodalom ugyanolyan mű-
vészet, mint a film. Csak az egyik 
a nyelvvel dolgozik, a másik meg a 
képpel, meg egyebekkel, de ha én 
művészetet akarok tanítani, akkor 
tulajdonképpen teljesen mindegy 
melyiket választom.
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„Tanár Úr mennyire szereti ezeket 
a technológiákat használni? Job-
ban szeret, mondjuk projektorral 
órát tartani?”
„Ezt ti döntsétek el. Fogalmam 
sincs. Azt látom, hogy magyarból 
meg történelemből legalábbis biz-
tosan, nagyon kevés erre előkészí-
tett, valóban használható segéd-
anyag van. Tehát arra gondolok, 
hogy Magyarországon nem úgy 
jelennek meg a tankönyvek, hogy 
tankönyv és a hátsó oldalán di-
gitális formában, ott van DVD-n 
vagy CD-n ugyanaz. Van olyan 
ország, ahol már eleve nem adnak 
ki tankönyvet papír alapút, csak-
is DVD-n vagy hálózaton kapják 
a gyerekek a tananyagot. Mivel 
kevés ilyen segédanyag van, en-
nek megfelelően az ember gyárt. 
Gyártani viszont iszonyú munká-
ba kerül, már egyszerűen időbe, 
mert ahhoz, hogy egy 45 perces 
tananyagot legyártson az ember, 
hát az legalább 1,5-2 óra. Követke-
zésképpen nem tud az ember min-
denhez mindent. Ráadásul a 1,5-2 
órában nincs benne, hogy kitalál-
ja. Ennek megfelelően azt látjátok, 
hogy időnként hozok be ilyen di-
gitális tananyagot, de többnyire 
nem. Igazán az lenne a jó, ha nem 
egész filmeket néznénk, hanem 
csak 5 perces kis darabokat belőle. 
Csak azt ki kéne vágni, mellé oda 
kéne rakni a kérdéseket, az meg 
egyszerűen időbe, meg energiába 
nem fér bele. Tehát bármennyire 
is szeretem, erősen korlátozottan 
tudom használni. 

„Köszönjük az interjút Tanár Úr!”

A cikket írta és az interjút 
készítette:

Kecskeméty Olivér

Fischer Ernő
Interjúalany:

Az intejú teljes egészében meghall-
gatható a weboldalunkon.

Minden jog fenntartva.
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Az idei divat sok meglepetést tartogat számunkra. A tavalyi évhez képest idén, a fino-
mabb színek jobban dominálnak, habár a merészebb daraboknak is nagy népszerűséget 
jósolnak a divattervezők. Most megosztunk veletek néhány divattippet, hogy 2012-ben is 
igazán trendik lehessetek:

Talpig púderszínben
Néhány éve divat a csak púder-
színbe való öltözés. Ez nagyon fi-
nom és nőies benyomást kelthet, 
de érdemes megfigyelni, hogy 
megfelelő-e ehhez a bőrszínünk: 
túl sötéthez és túl világoshoz nem 
ajánljuk, mivel azok elnyomják 
egymás hatását. A sötét bőr túl 
sötétnek fog tűnni, míg a ruha 
elveszíti jellegét. A túl világos bőr 
viszont még fakóbbnak látszik 
mellette, ezért érdemes ezt is 
mellőzni – vagy kicsit hozzábar-
nulni a púderszínhez.

Arany
A ragyogó, fémes hatású ruhada-
rabok hideg tündöklést hoznak a 
meleg szezonra. A 2012-es tren-

dek nagy teret engednek az arany 
csillogású ruhadaraboknak, de 

a cipőkön és kiegészítőkön is 
gyakran megjelenik ez a drága 

fémszín.

Babos minták
Az apró babos minták mindenféle 
szöveten megjelenhetnek, a kötött 
kardigánoktól a lenge szoknyákon 

keresztül a finom selymekig. Ha 
tehát 2012-ben kifinomult és egy-

ben divatos megjelenést szeretnél, a 
babos jó választás lesz!

Aszimmetrikus
Az aszimmetrikus trend megje-
lenik úgy a szabásokban, mint a 
különböző szabálytalan geometriai 
mintákban is. Ez a fajta formai egy-
ségtelenség képes tökéletes sikket 
alkotni. Keresd a szabálytalan végű 
szoknyákat, aszimmetrikus nyakbe-
vágásokat, játssz a kabát és szoknya 
hosszával és tökéletesen trendi leszel 
2012-ben is!
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Virágminták és csíkok
A meleg évszakkal egyidejűleg ruhatá-
runk is ki fog virágozni 2012-ben! Bát-
ran keverheted a csíkos és virágmintás 

ruhadarabokat, de külön-külön 
mindkét minta is trendinek számít. 
A csíkok gyakran színesek, szivár-

ványszerű átmenetet képeznek, de a 
komoly fekete-fehér-szürke kombi-
náció is gyakori. A virágmintákban 

figyelj, hogy kettőnél több szín ne 
keveredjen, illetve a minták legyenek 

minél kisebbek, ellenkező esetben 
“túlterheltté” válik megjelenésed.

Rövid topok
A 90-es évek után végre 2012 
újra meghozta a “haskivillanós” 
felsőket. A rövid topok gyakran 
oldalt hosszabbak. Hordjuk ezeket 
a felsőket trendi magasított derekú 
nadrágokkal vagy szoknyákkal.

Perforált anyagok
A csipkeszerű lyukasztott techni-
kával díszített anyagok rendkívül 
nőiesek. Megjelenhet finom sza-
tén anyagokon, de bőrökön vagy 
szöveteken is. A képen látható 
Cardon „cowgirl” stílusú ruhada-
rabjait például sokkal nőiesebbé 
teszik a perforált díszítések.

Vidám pasztellszínek
A színeket illetően a 2012-es 
trendek nagy teret engednek 

az örök klasszikus fekete-fehér 
kombinációnak, valamint a kifi-
nomult pasztell árnyalatoknak, 

mint a pasztell kék, mustárzöld, 
barack- vagy mandulaszín. 

Ezeket a színeket bátran kom-
binálhatjuk egymással, kiválóan 
fognak mutatni egymás mellett.

Nadrág-csodák
Az elmúlt két évben a divat vilá-

gában valóságos „nadrág-forrada-
lom” vette kezdetét. Megjelentek a 

70-es évekre emlékeztető bő szabá-
sú, pizsamaszerű lenge nadrágok, 
valamint a nadrágszoknyák rövid 

és földig érő formában. Idén pedig 
hatalmas trend lesz a szoknyasze-
rű rövidnadrág, áttetsző bőszárú 

hosszú nadrág vagy a szexi szatén 
és csipke short.

Egyenes nyakkivágások
Az egyenes nyakkivágásokat 
illetően idén a tervezők többféle 
variánssal készültek. Az illedelmes 
változat a képen is látható, alig 
valamit megmutató nyakkivágás, 
de alkalmi öltözetekhez a válla-
kat teljesen megmutató, sokkal 
mélyebb egyenes nyakkivágások 
lesznek divatban.

Nem tudod mi a trendi? Divattanácsra vágysz? Kérdésed van?
Írj bátran divatrovatunk szerkesztőjének, Szabó Luca divatszakértőnek, az alábbi e-mail 

címre: henke94@gmail.com

Írta: Szabó Luca



Az zenekarról
Az Alvin és a mókusok egy 1994-ben 
alakult, nyíregyházi punk zenekar, me-
lyet Magyarország legsikeresebb zene-
karai közé sorolnak. Végleges felállása 
a 90-es évek végére alakult ki a zene-
karnak, amely még manapság is sikert-
sikerre halmoz. Az egyetlen ma is aktív 
alapító tag, az énekes-gitáros Pásztor 
(Alvin) István mellé, Figula Gergő do-
bos csatlakozott 1996-ban, mindössze 
12 évesen. Másfél évvel később Csoma 
Viktória személyében női basszusgitá-
rossal színesedett a felállás. Munkássá-
gukat mi sem bizonyítja jobban, mint a 
14 megjelent lemez. 2004 áprilisában, 
a Viva Tv nézői megszavazták nekik 
„az év legjobb punk-rock zenekara” 
címet. A banda híres szókimondó és 
véleményformáló dalszövegeiről és 
dinamikus koncertjeiről. Magukról 
leginkább azt tartják, hogy „Nem kell 
minket túllihegni, hogy mit miért csi-
nálunk. Egyszerűen zenélünk, ami ne-
künk tetszik.”
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Nagyon jó hangulatú eseménynek lehettek tanúi azok, akik 2012. március 14-én elláto-
gattak a gödöllői Trafo Clubba. Ismét nagy sikerrel lépett fel az Alvin és a Mókusok zene-
kar. Már az esemény előtt nagy volt az érdeklődés, de többen hangot adtak kritikájuknak, 
hogy a jegyárakat jelentősen megemelték.

A koncert este 8-kor kezdő-
dött, de az együttes már 5-kor 
m e g é r k e z e t t 
a helyszínre. 
Megcsinálták 
a beállásokat, 
ellenőrizték a 
hangszereket, 
a mikrofono-
kat, az erősítő-
ket, valamint 
az egyéb tech-
nikai eszkö-
zöket. Ezután 
b e s z é l ge t tek 
azokkal a ra-
j o n g ó k k a l , 
akik már meg-
érkeztek a 
helyszínre. El-
mesélték, hogy 
nagyon várták 
ezt a fellépést, 
hiszen régen 
léptek fel ezen a helyen, holott 
korábban szinte havi rendszeres-

séggel koncerteztek Gödöllőn. 
Az eltűnésük oka az volt, hogy 
az elmúlt heteket stúdióban töl-

tötték, és az új 
lemezük anyagát 
vették fel, amely 
várhatóan 2012. 
májusában jele-
nik meg.

A koncert:
A műsor kis 
csúszással kez-
dődött. Először 
első elő-zenekar-
ként a Prosectura 
nevű zenekar lé-
pett fel. Félórás 
m ű s o r u k b a n 
előadtak néhány 
új számot is, 
amelyet jól foga-
dott a közönség. 
Őket követte a 
Kötelező Köz-

helyek nevű banda, akik most 
debütáltak. A jó hangulatot si-

került fokozniuk, a blokk végén 
a közönség nem engedte le őket 
a színpadról, ráadást kellett ját-
szaniuk. Ezután következett a fő 
produkció az Alvin és a Móku-
sok. A tagok néhány régi szám-
mal melegítettek be, majd az új 
lemezről játszottak néhány dalt. 
Ezután ismét régebbi számok kö-
vetkeztek, a közönség tombolt. A 
koncert technikai gondoktól sem 
volt mentes, a sok beállítás ellené-
re, a hangosításban kontakthibák 
keletkeztek. Villámgyors szerelés 
után kiderült, hogy a gitáros ká-
bele rosszul érintkezett, ez okoz-
ta a hibát. Ez után a kis techni-
kai szünet után folytatódhatott a 
műsor. Ismét újabb számok kö-
vetkeztek, majd lezárásként a leg-
nagyobb slágerüket a Sajnálom 
című nótát játszották el. Ezután 
még három ráadást adtak, majd 
éjfél körül jöttek le a színpadról. 
A közönség csak lassan széledt 
szét, hiszen nagyon jó hangulatú 
bulin vettek részt.

Bemelegítés:
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Alvin és a Mókusok koncert

Mit tegyél, ha erről lekéstél?
Aki szeretne ilyen élményben részesülni, 
annak figyelmébe ajánlom, hogy április-
tól indul a fesztiválszezon. Kiemelném a 
soproni Volt fesztivált, a Balaton Soundot 
és a nyár fő programját, a minden évben 
megrendezésre kerülő, és egyre több em-
bert vonzó Sziget fesztivált, ahol nemcsak 
hazai, hanem külföldi előadókkal is talál-
kozhatnak. Ezen kívül rengeteg világsztár 
koncertezik Európában, és ha 
Magyarországra nem is 
jön el, a szomszédos orszá-
gokban felléphet, pél-
dául Ausztriában, 
Szlovákiában, Hor-
vátországban. Íme 
néhány konkrét példa: 
a Red Hot Chili Peppers 
Zágrábban, a Metallica 
Belgrádban, Bruce Springsteen Bécsben és 
Pozsonyban, Sting Budapesten lép fel.
Ajánlom mindenkinek, hogy figyelje a 
koncertnaptárakat és ha lehetősége van 
rá, egy fesztivált se mulasszon el a nyáron, 
menjen el minden bulira, amire csak tud. •

Rajna Marcell



20 Stimmt? 2012/04

A világ talán leghíresebb filmsorozata februártól újra látható a mozikban világszerte, 
mivel a Csillagok háborúja átkonvertálják 3D-re, hogy így még nagyobb élményt nyújt-
sanak a mozikba ellátogatóknak.

George Lucas 2010 
s z e p t e m b e r é b e n 
bejelentette, hogy 
a Csillagok Hábo-

rúját elkészítik 3D-ben, amit 
így majd a mozik is le fognak 
adni. A Baljós Árnyakkal kez-
dik, de a tervek szerint min-
den évben ki fog jönni egy 
Star Wars film feljavítva.
Nem ez az első siker film, amit 
átkonvertálnak ezzel a techni-
kával. 2011 
tavaszán a 11 
Oscar díjat 
nyert Titanic 
című filmet 
rakták át kor-
szerű IMAX 
3D-be. Ekkor a 
film képét fel-
javították egy 
ú g y n e v e z e t t 
4k resolution 
technikával. A 
teljes munka 
60 hetet vett 
igénybe, és 18 millió dollárba 
került, de ez a sok munka meg-

hozta a gyümölcsét, hiszen ösz-
szeomlottak a jegyvásárlásra 
alkalmas szerverek a hatalmas 
érdeklődés miatt.
Két fő oka is van annak, amiért 
kiadják a filmeket újra. Az első 
természetesen, az hogy nyere-
séget termeljenek, ennek nö-
velésének érdekében ki fogják 
egymás után adni a filmeket 
Blue-ray lemezeken. Díszdoboz-
ban az első három részt, díszdo-

bozban a máso-
dik három részt, 
és természetesen 
d í s z d o b o z b a n 
a teljes soroza-
tot gyűjtőknek. 
A másik ok az 
George Lucas az 
Avatar című film 
megnézése utá-
ni nyilatkozata, 
miszerint a tech-
nika már elég fej-
lett ahhoz, hogy 
megfelelő minő-

ségbe tudják elkészíteni a Star 
Wars sorozatot 3D-ben.

Az első rész, amit kiadnak, az 
a Baljós Árnyak. Ez személy 
szerint a kedvenc részem, 
mivel ez a rész sok különfé-
le szereplőt sorakoztat fel, 
mint például: Jar Jar Binks és 
a Gunganek, Anakin, Obiwan, 
R2D2, és a kedvenc Star Wars 
karakterem Quigon Jin. Emel-
lett ez a rész játszódik a leg-
különfélébb tájakon: űrcsata 
a droidvezérlő bázis ellen, fo-
gatverseny a Tatooinon, űr-
sikló elkötés a Naboon, stb. 
A készítők viszont két indok 
miatt választották ezt a részt: 
kronológiailag ez az első Star 
Wars rész, és ez a legelső di-
gitálisan elkészített része a so-
rozatnak. El ne felejtsük azon-
ban, hogy a negyedik résztől 
nem lesz olyan egyszerű elké-
szíteni a feljavított változatot, 
mivel azok még nem digitális 
technikával készültek. Mind-
azonáltal én remélem, hogy 
eljutunk odáig, hogy azokat is 
megnézhessük 3D-ben. •

Papp Albert



A barcelonai La Masia
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Magyarországot az utóbbi években ellepték a labdarúgókat képző akadémiák. Ezek az új 
intézmények a már több évtizede sikeresen működő Nyugat-Európai akadémiák másai. 
Példaként említhetjük az FC Barcelona méltán híres „utánpótlás-műhelyét”, a La Masiát, 
ami már számos világsztárt kiképzett többek közt a háromszoros aranylabdást Lionel 
Messit, a Barcelona legendáját Xavit vagy a Liverpool sztár kapusát Pepe Reinát.

Az akadémiák egyér-
telmű célja sztárokat 
nevelni, akiket később 
eladnak vagy a felnőtt 

csapatban hasznosítanak. Kiter-
jedt kapcsolatokkal rendelkeznek 
utánpótlás csapatokkal, ahonnan 
elcsábítják a gyerekeket a nagy le-
hetőség reményében. A távolság 
nem akadály, 
hiszen a gyere-
kek bent laknak 
az intézmény-
ben. Az intéz-
mény szó tulaj-
donképpen egy 
football komp-
lexumot takar, 
ahol minden az 
ifjú focisták fejlődését szolgálja. 
Például a már említett La Masia, 
ami 2011-ben költözött új épü-
letbe, a 9 pályás edzőközponttól 
2 percre található és tartalmaz 78 
szobát, 6 tantermet, fizikoterá-
piás helyiségeket, masszázs szo-
bákat, egy konditermet valamint 
egy éttermet is. Az akadémiák 
az oktatást is fontosnak tekintik, 

ezért szinte mindegyikük kap-
csolatban áll középiskolákkal és 
főiskolákkal is.

A magyar helyzet
Magyarországon is hasonló léte-
sítményt alapított több NB I-es 
csapat, ahol a cél ugyanaz, mint a 
nyugati akadémiáknál. Elsőként 

az MTK hozta 
létre a Sándor 
Károly Labda-
rúgó Akadé-
miát 2001-ben. 
Sikerességét mi 
sem bizonyít-
hatja jobban, 
mint az MTK 
2008-as baj-

noki címe vagy éppen a 2009-es 
U20-as világbajnokságon elért 
3. helyezés, mindkét csapat ge-
rincét az akadémiáról kikerülő 
játékosok alkották. A Sándor Ká-
roly Akadémia az egyetlen, ami 
nyíltan vállalja, hogy elsősorban 
a külföldi piac számára képez já-
tékosokat a nagy profit reményé-
ben, ennek köszönhető a tehetsé-

ges játékosok külföldre igazolása, 
és így az MTK későbbi kiesése az 
első osztályból. 
2007-ben megalakult Puskás Fe-
renc Akadémia Felcsúton ami a 
legfejlettebb edzőközponttal ren-
delkezik a maga 9 edzőpályájá-
val. A Puskás Ferenc Akadémia a 
Videotont látja el játékosokkal és 
természetesen riválisai sem vár-
tak sokáig a saját tehetség gyáruk 
létrehozásával így később meg-
alakult többek közt a Budapest 
Honvéd, a Győri ETO a Szom-
bathelyi Haladás és a Debrecen 
akadémiája is. 

Az alábbi interjúban a 17 éves 
Somogyi Leventét kérdeztük a 
Sándor Károly Labdarúgó Aka-
démiáról melynek igazolt lab-
darúgója.

(A cikk még nem ért véget. 
Folytatás a következő oldalon.)



A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia
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Labdarúgó akadémiák

„Szia Levi, elmesélnéd hol kezdtél 
el focizni, és hogy kerültél a Sán-
dor Károly Akadémiára?”

„Gödöllőn kezdtem el focizni, 
még akkor Gödöllői Góliátnak 
hívták az utánpótlás szakosztályt. 
A két évvel idősebb bátyám edzé-
sén kaptam kedvet, olyan 3-4 éves 
koromban. Azután Szuhai Attila 
bácsi csapatában folytattam a lab-
darúgást, ahol kitűnő sikereket ér-
tünk el, és nagyban megalapozta a 
jövőmet. Az évek során egyértel-
művé vált számomra, hogy any-
nyira szeretem ezt a sportot, hogy 
meg kell próbálnom kihoznom a 
maximumot magamból, hogy ha 
esély adódik profi futballista le-
hessek. Hamar sikerült felkerül-
nöm a Gödöllő felnőtt 
csapatába, ahol egyre 
jobban megpróbáltam 
kihasználni a lehető-
ségeket, és hamar be-
verekedtem magam 
a kezdő csapatba. De 
mégis úgy éreztem 
ez kevés ahhoz, hogy 
megfelelően fejlőd-
jek, több és pörgősebb 
edzések kellenek, így 
úgy döntöttem, hogy 
megpróbálok profibb 
csapathoz kerülni. Először Né-
metországba mentem egy próba 
játékra, ami remek alkalmat adott 
a tapasztalatgyűjtésre, sajnos vagy 
sem, de nem tudtam kint ragadni, 
ezért haza kellett térnem. De nem 
voltam elkeseredve, mert beaján-
lottak a Magyarországon méltán 
híres Sándor Károly Akadémiára, 
ahol hazatérésem után egy hét-
tel már szerencsét próbálhattam. 
Négy nap próbajáték után már 
úgy is döntöttek, hogy leszerződ-
tetnek, ami nagyon örömteli hír 
volt.”

„Egyértelmű volt a döntés?”
„Először picit nehéznek tűnt, de 
aztán rájöttem, hogy olyan lehető-
séget kaptam az élettől, ami nem 

fog még egyszer elém pottyanni, 
így biztos voltam benne, hogy el 
kell fogadnom.”

„Hogy érzed magad az akadémi-
án? Milyen az akadémiai élet és a 
közösség?”
„Nagyon jól érzem magam, rend-
kívül jó a társaság, összetartó a 
csapat. Nem csoda, mivel nagyon 
sok időt töltünk együtt billiár-
dozással, pingpongozással, vagy 
meccsnézéssel, ha éppen akad rá 
idő.”

„A tanulmányaidat hogy oldod 
meg?”
„Magán tanuló lettem, ez azt je-
lenti, hogy továbbra is a gödöllői 
Török Ignác Gimnázium tanulója 

vagyok, de nem vagyok köteles 
bent lenni a tanórákon, viszont 
minden tantárgyból tudnom kell 
a tanagyagot és osztályozó vizs-
gáznom kell, ha nincs elég je-
gyem. Szerencsére hétfőnként be 
tudok járni az iskolába, és sok 
tantárgyból tudok dolgozatokat 
írni, így tudom tartani a lépést a 
többiekkel és tanulom az anyagot 
ugyan úgy. Amúgy meg reggeli 
után egyből neki állok tanulni és 
első edzésig tanulok, egyedül a 
szobámban.”

„Milyenek az edzések és az 
edzők?”
„Nagyon pörgős, jó iramú edzések 
vannak, egy héten 7 edzésünk van 
és egy mérkőzés. Az edzői stáb 

rendkívül felkészült profi edzők-
ből áll, ők is mindent megtesznek 
a fejlődésünk érdekében. Egyszer-
re 4 edző, 1 orvos, 1 erőnléti edző 
dolgozik velünk, ami nagyon kü-
lönbözik a gödöllőitől, ahol csak 
egy edző volt velünk. Az edzé-
seken nagyon sok a rövid pasz-
szos gyors játék, mindenki pörög, 
mindenki próbálja a maximumot 
nyújtani, hogy hétvégén a kezdő 
csapatba kerülhessen, és persze, 
hogy fejlődjön, ez sajnos nem volt 
ugyan így Gödöllőn. Sokszor át-
ment bohóckodásba a játék, lassú 
volt, keveset futottak a játékosok, 
ez persze nem baj, mert akik le-
jártak annak nagy része csak azért 
járt le edzésre, hogy jól érezze ma-
gát és hobbiként űzze a sportot, 

de aki komolyabban 
gondolja annak ez azt 
hiszem nem lehet ki-
elégítő.”

„Milyen körülménye-
ket biztosítanak a fej-
lődésetekhez?”
„A körülményekre 
sem lehet panasz, 2 
db füves, 1 db műfü-
ves, 1db kis műfüves, 
1 lábtengó pálya, 3db 
öltöző, 1 kondi terem 

tartozik a létesítményhez. A szál-
lás egy gyönyörű kastély, 2 ágyas 
szobákkal, pihenésünket pedig 
szauna, pezsgőfürdő szolgálja, 
unatkozni sem unatkozhatunk, 
hiszen ahogy már említettem van 
2db billiárd asztal, 1 pingpongasz-
tal, 3db csocsó asztal, 2 nagy kép-
ernyős LCD TV.
Ha pedig bárkinek sérülése van a 
csapat gyúrója egész nap a játéko-
sok egészségéért felel és bármikor 
lehet hozzá menni.”

„Állítanak elétek példaképeket?”
„Igen, általában a Barcelona sztár-
jait Lionel Messit, vagy Xavit, 
Iniestát állítják elénk példaként. 
Szeretnék eltanulni amiket ők csi-
nálnak, azt a játékrendszert pró-



Somogyi Levente (balra)

Somogyi Levente (jobbra)

Somogyi Levente (jobbra)
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Interjú Somogyi Leventével

báljuk játszani és a tökéletes tech-
nikai képességüket is próbáljuk 
elsajátítani.”

„Mik a negatívumok az akadémi-
ai életben?”
„Sajnos vannak negatívumok. A 
legnagyobbnak azt mondanám, 
hogy nem találkozhatok eleget 
a barátaimmal. Hétvégén járok 
haza, és hétfőn már megyek is 
vissza. Általában csak pár órát 
tölthetek barátaimmal egy héten, 
és ez szörnyen nehéz.”

„Mik a céljaid a csapattal?”
„A céljaink, hogy megnyerjük az 
U19 I. osztályú bajnokságát. Ne-
héz feladat, mert a csapatunk jó 
része ’94 es játékosból áll ami egy 
évvel fiatalabb a többi csapatéhoz 
képest, de még vannak 95-ösök is. 
Jelenleg a 4. helyen állunk, de ez 
a helyezés nem mutatja reálisan a 
csapat erősségét, sokkal, de sokkal 
erősebbek vagyunk ennél. Az első 
helyezett Magyar Futball Akadé-
mia 7 pontra van tőlünk és min-
dent megteszünk, hogy utolérjük 
őket. Szeretnék minél hamarabb 
felkerülni az első csapathoz, és 
beverekedni magam a kezdő csa-
patba.”

„Mik az egyéni céljaid? Hogy lá-
tod a jövődet?”
„Szeretnék nemzetközi karriert 
befutni. Szívesen játszanék olasz, 
spanyol, angol, holland, német 
vagy francia első osztályban, de 
ezek persze egyelőre csak álmok, 
álmok amik megvalósíthatóak, de 
persze ahhoz rengeteget kell edze-
ni és fejlődni. Ha választhatnék,  
akkor az olasz Internazionale 
csapatában játszanék legszíveseb-
ben.”

„Köszönöm szépen, és sikeres jö-
vőt kívánok a továbbiakban!”

Háló Buda




