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“Take a memorable 
quotation from this 

article ( a pullquote) to 
pique your reader’s 

interest.” 

Mint az közismert, az Európai Uniós csatlako-
zással új fejezet kezdődött Magyarország életé-
ben, és ez természetesen kihatással van a fiata-
lok éltére is, különös lehetőséget adva kezükbe. 
Mindez komoly kihívást jelent a régió ifjúsági és 
ifjúságsegítő szervezetei, humán szolgáltató in-
tézményei számára is, különösen a fiatalok 
esélyegyenlőségének kérdését szem előtt tartva 
a megváltozott versenyhelyzetben.  

"Jobb félni,  
mint megijedni” 

Óvjuk a természetet! 
 
Karácsony első napjának estéjén a családommal leültünk Gazdálkodj okosan társasjá-
tékkal játszani. A játéktáblán szépen haladtam előre –majdnem lépésről lépésre, hiszen 
folyton egyest dobtam. Elérkeztem egy mezőre, amelynek nem különösebben örültem, 
hiszen nem juthattam általa egy nagyobb nyereményhez. Ez a mező az „Óvd a termé-
szetet”.  
 
„Na persze, óvjam a természetet!” –emlékszem, még szinte morogtam is magamban. 
A játék befejezése után azonban elgondolkodtam. Egyrészt az én hozzáállásomon, 
másrészt azon, hogy a szomszéd vajon érzett-e bármilyen lelkiismeret-furdalást, ami-
kor tavaly Vízkeresztkor egy határozott mozdulattal kihajította az ablakon a fenyőfáját 
(eléggé magasan lakik –szép ívben repült a fa).  
 
Tulajdonképpen Karácsony után az emberek nem is mindig tudják, hová helyezzék el 
a kopasz fát. Sok helyen egyáltalán nincsenek kitéve erre alkalmas tárolók. Nem be-
szélve az egyéb hulladékgyűjtőkről. Például a lakótelepen, ahol élek, még eddig nem 
találkoztam szelektív hulladékgyűjtőkkel sem. Napjainkban ez igenis komoly problé-
ma, és a megoldása egyelőre még várat magára. 
 
A gond az, hogy minden tárgy, amit legyártanak, elveszi a maga helyét ebből a világ-
ból, az emberek életteréből. Ha ezek a tárgyak viszonylag rövid idő alatt lebomlanak, 
akkor már nem kell aggódnunk, azonban a műanyagok és még sok más hosszú-hosszú 
évtizedek (akár évszázadok) leforgása alatt sem tud újra beépülni a természetes kör-
nyezetbe. Ez utóbbiakkal kell a leginkább vigyáznunk.  
 
Rengeteg az úgynevezett illegális szemétlerakó. Az emberek oda szórják el a hulladé-
kot, ahová éppen nem szégyellik. Kirándulás közben gyakran találkoztam egy-egy 
gyönyörű erdőben flakonokkal, konzerves dobozokkal, zacskókkal és még sok más 
oda nem illő dologgal. Nem szeretem ezt látni. Azt sem tudom elhinni, hogy ez más-
nak nem bántja a szemét –mármint a szemét.   
 

   Kiliti Natália 

 
Mi az a terrorizmus? 
Miért kötöz magára va-
laki egy bombát, hogy 
ártatlan életeket oltson 
ki? Kell-e félnünk ne-
künk, magyaroknak a 
terrorizmustól? A Bal-
kán egy lehetséges ter-
rorfészek? Erre és ehhez 
hasonló kérdésekre vá-
laszol interjúnkban Kiss 
Benedek József bizton-
ságpolitikai szakértő, 
volt katonai hírszerző. 
Egykori romániai, belgi-
umi és izraeli attasé.  

Az új helyzetre új stratégiával, új fejlesztési, 
innovációs forgatókönyvekkel kell készül-
nünk. A globális látásmód, az interkulturális 
tanulás, a multilaterális ifjúsági kapcsolatok 
mind-mind azt segítik elő, hogy a fiatalok 
identitásuk megőrzése mellett sikeresen, 
de a világra nyitottan éljék életüket. A ve-
lünk kapcsolatba kerülő fiatalokat szemé-
lyes tapasztalatokon keresztül szeretnénk 
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kövessenek el. Erre sajnos volt 
már példa... 
 
Mi az oka annak, hogy már 
nem csak az Egyesült Álla-
mokat éri terrortámadás, ha-
nem Európában is kezd meg-
jelenni ez a jelenség? 
 -Az az igazság, hogy nem új-
donság a terrorizmus Európá-
ban, hiszen az ETA és IRA itt 
van jó néhány esztendeje. Az 
európai terrorizmusnak emel-
lett vannak hagyományai. Az 
új jelenség az iszlám terroriz-
mus. Ezeket szoktuk nevezni 
Al-Kaida típusú merényletek-
nek. Ezek rendkívül veszélye-
sek, és a velük való bánásmód 
kitüntetett figyelmet érdemel. 
 
Van lehetőség arra, hogy a 
Balkán egy terrorista fészek-
ké váljon és ebben a térség-
ben is megjelenjen a terroriz-
mus?  
-A Balkán nem válhat terrorista 
fészekké, mert már jelenleg is 
az. A Balkánon van terroriz-
mus, de tulajdonságai eltérnek 
az európai- és világterrorizmus 

született állampolgárokat. Eb-
ből adódóan meglehetősen bo-
nyolult helyzet adódik azoknak 
a hatóságoknak, akiknek a ter-
rorizmus elhárítása a feladata. 
De emellett sok zavart okoz az 
emberek gondolkodásában is, 
hiszen azt hiszi az ember, hogy 
a szomszédja terrorista, ha arab 
származású. Ebből  olyan prob-
léma is adódhat, hogy rossz vi-
szony alakul ki általánosan a 
helyi iszlám közösségekkel 
szemben. 
 
Mi ösztönzi ezeket az embe-
reket arra, hogy ártatlan em-
berek életét oltsák ki?  
- Lehet az is, hogy a különböző 
válságkörzetekből - Irak, 
Csecsenföld, Afganisztán, Pa-
lesztin területek - származó, de 
Európában élő emberek nem 
túl nagy megelégedéssel veszik 
tudomásul azt, hogy saját vérü-
ket, saját fajtájukat ölik az 
adott országokban. Ez eljuttat-
hatja őket ahhoz, hogy egy ter-
rorszervezet szolgálatába állja-
nak, és netalántán merényletet 

Magyarországról igen nehéz 
megérteni a terrorizmus fo-
galmát, a híradások szinte 
minden alkalommal esztelen 
öldöklésként titulálják...  
 
- Egyáltalán nem egy esztelen 
öldöklés. Ennek célja és ideo-
lógiája van, és a terrorizmus 
mindig politikai cél érdekében 
történik. Az, hogy a terroriz-
mus fogalmát nem határozták 
meg, azért van, mert ahány 
nemzet, annyi érdek. Az egy-
séges álláspont kialakítása saj-
nos még nem történt meg, ez 
az ENSZ (Egyesült Nemzetek 
Szövetsége) feladata lenne, de 
nem tartok attól, hogy ez be-
látható időn belül bekövetke-
zik. 
 
Mi a különbség terrorista és 
szabadságharcos, illetve bé-
keteremtő között, hiszen ár-
nyalatnyi a különbség csak a 
céljaik között. 
- A fogalmi zavar itt van. Tud-
niillik, ha valaki szabadsághar-
cos, az egy védhető álláspont, 
de ha a szabadságharc érdeké-
ben terrorista módszereket al-
kalmaz, magyarul ártatlan em-
bereket öl meg, az már nem 
szabadságharcos. 
 
Az utóbbi terrorcselekede-
teknél bebizonyosodott, hogy 
azokat másodgenerációs be-
vándorlók követték el, akik 
egy nyugati civilizációban 
születtek és nőttek fel. Ho-
gyan kerülnek ők a terror-
csoportok látószögébe?  
-A madridi és londoni robban-
tásoknál nemzetközi terror-
szervezet vett részt, és ez a 
szervezet felhasználja az ott 

 

Azt vallom, hogy jobb félni mint megijedni  
Interjú Kiss Benedek Józseffel a terrorizmusról 

  



3 
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  általános vonásaitól. Ez a ter-
rorizmus így a fogalmi zava-
rokból adódóan is nehezen ke-
zelhető, tudniillik itt nem le-
het meghatározni, hogy ki ter-
rorista és ki nem. A szerbek 
például az albánokat terroris-
tának tartják, de egyáltalán 
nem biztos, hogy az albánok 
azok. Nagyon fontos kérdés, 
hogy ki milyen motivációval 
követi el a cselekményét. A 
Balkán kétségkívül  olyan fé-
szek, ahol az uralkodó kormá-
nyok nem mindig tudnak nor-
mális módon uralkodni. Nem 
jól szervezett államok működ-
nek, ebből adódóan segíthetik 
a terrorizmust. A Balkánon a 
terrorizmus nagyon sok olyan 
lehetőséggel rendelkezik ah-
hoz, hogy egy további európai 
terrorakcióhoz logisztikai bá-
zisként szolgáljon... 
 
Kell félni Magyarországon a 
terrorizmustól? 
- Itt nem kell félni terroriz-
mustól. Magyarország bizton-

ságos környezetben van, és 
nincs alapja, hogy terrorcselek-
ményt kövessenek el. De azt 
vallom, hogy jobb félni mint 
megijedni, tehát jobb óvatosan 
kezelni a kérdést, és nem elha-
nyagolni az egészet, mintsem 
egy kellemetlen meglepetés elé 
kerülni. 
 
Meg lehet-e szüntetni a terro-
rizmust, vagy csak kezelni le-
het? 
 -A terrorizmust kezelni lehet, 
megszüntetni nem. Amíg a ki-
váltó okokat meg nem szünte-
tik, addig a terrorizmussal egy 
dolgok lehet csinálni: együtt 
élni vele. Természetes módon 
védekezni kell ellene. 
 

Wurlitzer Tamás 
 

eljuttatni a más kultúrákkal való együtt-
élés természetességére, aktív részvétel-
re, önállóságra és segítő szemléletre 
nevelni. Ifjúsági projektjeink egy része 
ezért nemzetközi partnerekkel közösen 
zajlik.  
 
Elsősorban nemzetközi ifjúsági csere-
programok, táborok, egyéni önkéntes 
munkások fogadása és küldése, ill. ma-
gasabb szakmai szintű képzések lebo-
nyolítása jelenti mindezek keretét. Törek-
szünk arra, hogy hosszabb távú fejlesztő 
programjainkhoz állandó külföldi partne-
reket találjunk, akikkel a tapasztalatok 
megosztása, közös programelemek vég-
rehajtása során kölcsönös tanulási folya-
mat játszódik le. 

Aktuális projektek: 
• Részvétel a European Youth 

Associations and Councils Network 
munkájában 

 
Lezárt projektek: 
• Együttműködés keretében önkéntes 

fogadása a kanadai FJCF szervezet-
től (2005) 

• Intercultural Bridge (ICB) - Youth 
Exchange Program (2005) 

• National Values Against the 
Intolerance - Youth Exchange Prog-
ram (2004) 

• Our negatives towards immigrants 
and refugees - Youth Exchange 
Program (2004) 

• Libanoni tanulmányút (2005) 

Kaptár Klub 
 

Ha szereted a pörgést! 
Keress minket, ha szeretnél: 
• nemzetközi ifjúsági progra-
mot szervezni 

• Önállóan pályázatot írni 
• A Dobbantón részt venni 
• Kutatásainkban segíteni 

 

Gyere el hozzánk! 
 

8000 Székesfehérvár, Forgó u. 
15. 06/22/502-276 

ibakos@echosurvey.hu 

Interjú 
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Hang(ok)oskodó 

Surranópálya 
kortársképzés  

tematikája 
 

1.alkalom 
Ismerkedés 

Alapfogalmak, együttműködés, 
európai értékek 

 
2. alkalom 

Én, mint ifjúsági csoportvezető 
Nemzetközi ifjúsági cserék 

 
3. alkalom 

Én, mint csoportvezető 2. 
Európai Önkéntes Szolgálat 

 
4. alkalom 

A helyi ifjúság szükségletei 
Helyi kezdeményezések 

 
5. alkalom 
A projekt –  

a szervezés magasiskolája 
Hátrányos helyzet 

 
6. alkalom 

Hálózatépítés fiatalok között 
Interkulturális tanulás 

 
7. alkalom 

Ifjúsági rendezvény szervezése – 
alapismeretek 

 
8. alkalom 

PR a fiatalok felé – a becsábítás 
művészete 

A projektek mostohagyermeke: 
az értékelés 

 
9. alkalom 

A pályázatírás alapjai 
Akciótervek 

 
10. alkalom 

Csapatépítés terepen: outdoor 
activity 

Az idén teljes volt a békejel!  
(Wurlitzer Tamás) 
 Az iraki háború kitörésének harmadik évfordulóján, a nemzetközi békenapon, 
ismét élő békejelet alkotott több ezer ember szombat este a Hősök terén. A részt-
vevők eltökélt célja, hogy kiálljanak a békés megoldások mellet, de  elutasítsák a 
háborút, terrorizmust és az erőszak minden formáját. Az idei évben a békejel 
teljes volt.  több mint 3000 ember adta ki a jelet. A rendezvényen  a székesfehér-
vári Gaja Környezetvédő Egyesület tagjai is részt vettek.   
 
 Már sötétedés előtt tömve volt a Hősök tere, de ekkor még csak gyülekezett az a 3500 
ember, aki egy órával később kialakította a béke jelét. A rendezvényre az ország min-
den részéről érkezetek emberek a humanista mozgalmak meghívására. A szerveződé-
sen 500 Ft -ért lehetett fáklyát váltani. Az önkéntes szektorfelelősök már fél 6 táján 
elkezdték beállítani a fáklyásokat a kijelölt helyükre. Az első fáklyát pontban negyed 
hétkor gyújtották meg a szervezők, majd a láng körbement a résztvevők között, és 5 
perc múlva már füstben állt a tér a fáklyáktól.  A magasból látni lehetett, hogy teljes a 
békejel, bár a látvány csak kevesek kiváltsága volt, hogy daruról szemlélhették az ese-
ményeket. A rendezvényt  ceremónia követte, amin a szervezők elmondták intelmeiket 
a magyar politikusokkal szemben.  A rendezvényen a Gaja Környezetvédő Egyesület 
tagjai is részt vettek. A csoport ugyan nem maximálisan ért egyet a szervezők vélemé-
nyével, de már évek óta ellenzik a háborúkat. 
 
 Amikor már kezdett fellazulni a jel, akkor tűzzsonglőrék kerültek a figyelem központjá-
ba, akik látványos show műsorral szórakoztatták a résztvevőket. A fáklyaoltás után 
pedig koncertekkel és hajnalba nyúló after partyval folytatódott a kvázi demonstráció.   
 
www.bekejel.net 

HELYI DEMOKRÁCIA KÉPZÉS 
Ha érdekel mitől működik a városi demokrácia és mitől nem,  

keresd a SZURIKÁTA programot az Echo honlapján! 
www.echonetwork.hu 
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Eljött a nagy visszatérések ideje... 
 
 A Record Express forgalmazásában jelent meg hazánkban 
a lassan negyvenedik évfordulóját ünneplő Deep Purple 
legújabb albuma. A Deep Purple a rock történet egyik leg-
változatosabb együttese az alapján, ha a tagcseréket vesz-
szük figyelembe. Voltak olyan idők, mikor az eredeti felál-
lásból alig maradt valaki az együttesből. A mostani felállás 
már a második albumát adja ki, az előző pár évvel ezelőtt 
jelent meg Bananas címmel.  A jelenlegi felállásból a do-
bos Ian Paice az egyetlen ős Deep Purple tag, de talán ide 
sorolható még Roger Glover basszusgitáros és Ian Gillan 
is, aki 1969 óta énekel az együttesben. 
 
A lemez profi munka, de az eredeti rajongóknak nem fel-
tétlenül fogja elnyerni a tetszését, hiszen az együttes rész-
ben eltért az eredeti Deep Purple hangzástól. A lemez en-
nek ellenére dinamikus pörgős, mesterien hangszerelt lett. 
A dalok között többen is megtalálható a hard rock egyik fő 
stílusjegye a Hamond orgona futamok. A gitárjáték viszont 
nem idézi vissza az együttes siker lemezeit, hiszen akár-
mennyire is jó szólógitáros Steve Morse, a játékából hiány-
zik az a többlet, amivel Ritchie Blackmore a '60-as, '70-es 
években iskolát teremtett a rock és a metál számára. A 
lemezre a prögős dalok közé felkerült egy rock ballada is, 
ami a Clearly Quite Absurd címet viseli. A lemez érdekes-
sége, hogy nem egy zongora mellett elmélyedve születtek 
a dalok, hanem egy hét közös jammelés alatt alkotta az 
együttes. 
 
A Tom-Tom Records forgalmazásában jelent meg másfél 
év csend után a Quimby új albuma, ami a Kilégzés címet 
viseli. Az együttes másfél évre felfüggesztette működését, 
mert az énekes Tibcsi ezt az időt egy komlói rehabilitációs 
intézetben töltötte. A Quimby rajongók nagy örömére Tibor 
túlesett a depressziós időszakon, és gyógyultan kezdett 
bele a fesztivál időszakba. A nyarat végigkoncertezték, és 
a székesfehérvári bulin is lehetett látni, hogy a banda újra 
a régi. Az őszi pihenős időben stúdióba vonultak, és meg-
alkották talán a legjobb albumukat. A lemezen a világszín-
vonalú zene mellett továbbra is jelen vannak Tibi művészi, 
elgondolkodtató dalszövegei, melyben felfedezhetőek az 
elmúlt évek küzdelmei is.  Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint az, hogy a tizenhét szám többségében félreérthetet-
len vallomások szólalnak meg. A Don Quijote ébredése 
című dal egyik sora tükrözi ezt a leginkább, ott Tibcsi ezt 
énekli: „A szívek szemétdombján kapirgálok/Szeretni, Iste-
nem, milyen nehéz!". De mindezek mellet tény, hogy a 
Quimby újra él, és világszínvonalon zenél! 
 
 

(Wurlitzer Tamás) 

 
Z E N E K R I T I KA 

 
S Z U B J E K T U M 

 
Zúdul a kampány 
 
Közelgő választás… Esetleg változás… Ki mondja meg, 
melyik a helyes döntés a választópolgár részéről? Az, 
hogy egyik vagy másik párt kerül-e ki győztesen, sokak-
nak már egyáltalán nem számít. Az utóbbi időben gyak-
ran az az érzésem, hogy a környezetemben élő emberek 
elvesztették a jövőbe vetett hitüket; a reményt, hogy va-
laha is jobb lesz az életük. 
 
„Igen. Megcsináltuk.” - hirdeti az egyik párt. Egy másik 
párt erre rákontrázva azt mondja, „Rosszabbul élünk, 
mint négy éve”. Végül mindkét előbbinek fricskát adva 
reagál a harmadik: „Nem vesszük be. Felnőttek va-
gyunk”. Bármerre nézek, mindenütt –nemhogy folyik- 
zúdul a választókra a kampány. Ezt a szituációt ahhoz 
tudom hasonlítani, mint amikor az embernek több felől 
beszélnek egyszerre: a válasz az lesz, hogy az illető meg-
elégeli a dolgot és befogja a fülét. Már nem lesz kíváncsi 
a továbbiakra. Úgy érzi, csak sodródik az árral, hogy te-
hetetlen. Senki sem szereti magát tehetetlennek érezni.  
 Jártamban-keltemben leginkább plakátokkal találkozom 
a közelgő választásokkal kapcsolatban –a számuk nem 
csekély. Majd az otthonomban szórólapokkal, melyek az 
íróasztalom szélén sorakoznak. A kopogtatócédulák 
ügyében már nem is tudom, hányszor kerestek fel. Hal-
lottam, egy esetről, amelyben egy férfi nem tolerálva a 
délutáni látogatást, egy gázpisztollyal arcon lőtte a sze-
rencsétlen önkéntest, aki a kopogtatócédulát vitte, és 
aki egyébként csak a munkáját végezte. A kereskedelmi 
csatornák egy részéről biztosan tudom, hogy nyomban 
szárnyai alá vette, ott saját elképzelései szerint formálta, 
és eredeti méretéhez képest sokkal nagyobbra duzzasz-
totta a hírt, tágabb körre érvényesítette azt. Felmerült a 
kérdés, hogy vajon nem politikai nézetei ösztönözték-e 
az elkövetőt. A gond csupán az, hogy a tett erkölcsi olda-
lát nem vizsgálták (mert ugye meglőni valakit), illetve az 
indítékok véges skáláját drasztikusan csak egy töredékre 
szűkítették le: kivetítették a kampányláz időszakára.    
 
 A történteknek politikai vonatkozása állítólag nem volt, 
viszont ha a férfi azért lőtt, mert a nyugalmát mindunta-
lan megzavarták, akkor az eset jól illusztrálja az emberi 
tűréshatár legvégét.  
 
Vajon át lehet-e látni a szövetté sűrűsödött információ–
sokaságon? Én is igyekszem összefüggéseket keresni, 
kihámozni a sokféleségből azt, ami számomra igaznak 
látszik. Ilyen perlekedés közepette nem szívesen válla-
lom el a „bíró” szerepét, amikor a saját bőrömről is szó 
van. Hiszen kinek hihetnék, amikor folyton egymást kiol-
tó gondolatok záporoznak körülöttem? 
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