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diáKmelléKlet

35/1 
WE ARE THE WORLD 

Michael Jackson dala

There comes a time  
When we head a certain call  
When the world must come together as one  
There are people dying  
And it’s time to lend a hand to life  
The greatest gift of all 

We can’t go on  
Pretneding day by day  
That someone, somewhere will soon make a change  
We are all a part of  
God’s great big family  
And the truth, you know love is all we need 

[Chorus]  
We are the world  
We are the children  
We are the ones who make a brighter day  
So let’s start giving  
There’s a choice we’re making  
We’re saving our own lives  
It’s true we’ll make a better day  
Just you and me 

Send them your heart  
So they’ll know that someone cares  
And their lives will be stronger and free  
As God has shown us by turning stone to bread  
So we all must lend a helping hand 

[Chorus]  
We are the world  
We are the children… 

When you’re down and out  
There seems no hope at all  
But if you just believe  
There’s no way we can fall  
Well, well, well, well, let us realize  
That a change will only come  
When we stand together as one 

[Chorus]  
We are the world  
We are the children… 
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35/2 
KÖZMONDÁSOK

Feladatlap

Egyéni feladat
Vizsgáld meg az alábbi közmondásokat abból a szempontból, hogy miként kapcsolódik 
tartalmuk a szolidaritás fogalmához! Ötleteidet írd be a táblázat üres oszlopába!

Közmondás Kapcsolata a szolidaritás fogalmával

Jobb adni, mint kapni.

Kétszer ad, aki gyorsan ad.

Mindenkit érhet baleset.

Barátot szerencse hoz, szükség próbál.

Sok az eszkimó, kevés a fóka.

Ne csak tudd a jót, hanem tedd is.

Szükség törvényt bont.

A nagy teher is könnyű, ha sokan eme-
lik.

Egy mindenkiért, mindenki egyért.
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A gazdagnak sok barátja van, a sze-
génynek nincs. 

Amilyen mértékkel mérsz, olyannal ka-
pod vissza.

Csoportos feladat
Egyeztesd az ötleteidet csoporttársaiddal! Válasszátok ki közösen azt a közmondást, 
amelynek tartalma szerintetek a legközelebb áll a szolidaritás fogalmához! Indokoljátok is 
meg a választásotokat!
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35/3 
LÁZÁR ERVIN: SÍRÓS FRUKK

Sírós Frukk bömbölt. Vernyákolt – ver-ver-ver, nyervákolt – nyer-nyer-nyer, tutujkázott – 
tuj-tuj-tuj, óbégatott – ób-ób-ób. Zengett tőle az Alsó, a Felső, a Középső, a Fent és a Lent. Na 
persze, zengett az erdő mélye is. – Huhú, mi az? – kérdezte a medve. – Égszakadás? Föld-
indulás? Zápor? Zivatar? Jégverés? Légiriadó? Ezt kérdezte a farkas is. Meg a róka, a szarvas, 
az őz, a borz, a nyúl, a hermelin, a császármadár, a fácán… minek soroljam, minden rendű 
erdei, erdőszéli és mezei állat ezt kérdezte. Mindegyik önmagától kérdezte, mert ugye, kü-
lön-külön lapultak. A medve a barlangjában, a farkas az odújában, a róka a kotorékban, a 
császármadár a fészkén, az őz egy sombokor mélyén. Összehúzták magukat – ajjajaj. 

S közben zúgott a nyer-nyer, búgott a ver-ver, szirénázott a tuj-tuj-tuj, borzongott az ób-ób. 
– Ihaj – mondta aztán a nyúl. Naná, hogy ő mondta, hisz tudhatjuk, a mesebeli állatok 

közül a nyúl a legokosabb, majdnem hogy lángelme. Ez abból is kiderül, hogy azt mondta: 
Ihaj! Azért mondta, mert rájött őkelme, hogy nem égiháború és légiriadó zajlik itten, hanem 
csak egy gyerek sír. Méghozzá lánygyerek. Amiben teljesen igaza volt, hiszen Sírós Frukk tő-
rőlmetszett lánygyerek volt. Na, elő is merészkedett a vackáról, nyújtogatta a nyakát. 

S mivel a többi állat sem esett a feje lágyára, sorjában rájöttek: gyereksírás ez, nem más. 
Legutolsónak a medve jött rá. Mégis ő volt az első, aki odament sírós Frukkhoz és meg-
kérdezte: – Mi bajod, kislányom?

Na de aztán kérdezhette. Mert Sírós Frukk, most, hogy már közönsége is volt, még job-
ban rázendített. Bömbölt, ahogy a torkán kifért. Ver-nyer-tuj-óóóób! 

A medve megszeppent. Nagy lehet a baj. Tekergette a nyakát, segítséget várt. Jött is 
nemsokára. Maga a farkas. Olyan nyájas volt, majd elolvadt. – Mi bajod, kislány? 

De válasz helyett ver-ver, felelet helyett nyer-nyer.
Jött az őz is, a szarvas, a borz, a császármadár, a nyúl, a róka, az egér, a rétisas, a kékga-

lamb, a fácán, a nyest és a nyuszt és a menyét és az ürgebürge. Meg mindenki, aki erdőn, 
mezőn, erdőszélen volt otthonos. Körülállták Sírós Frukkot, kérdezgették, nyugtatgatták, 
becézgették. De mindhiába, csak bömbölt dühödten. Az állatok tanakodtak. Mit tehetné-
nek? Végül is úgy döntöttek, hogy kórust alakítanak. Félkaréjba álltak Sírós Frukk elé, s a 
nyúl vezényletére elzengték: – Miért sírsz, kislány? 

Dübörgött, mint a földrengés.
Sírós Frukknak kikerekedett a szeme és torkán akadt a tuj-tuj.
– Jaj, de éhes vagyok! – mondta megszeppenve.
– Miért nem ezzel kezdted, te szamár – mormogott a medve. Ó, te oktondi, te balgatag, 

te kis buta – mondogatták a többiek, felderülve, hogy nem nagyobb a baj. 
Szétszéledtek gyorsan, és hordták az ennivalót. Bükkmakkot, galagonyát, kökényt, so-

mot, mézet, répát, vadkörtét, málnát, gledicsfityegőt. A kökénybogyóknál el-elfintorodott 
Sírós Frukk, de aki éhes, kicsire nem ad. Belakmározott, degeszre tömte a hasát.

Körbeállták, nézték boldogan. Sírós Frukk illendően megköszönte a segítséget, felkászá-
lódott és elindult hazafelé. A róka meg egy lapos pillantást vetett a nyúlra, és azt gondolta: 
Jaj de étvágygerjesztően evett ez a Sírós Frukk. A farkas az őzre nézett, és megnyalintotta 
a szája szélét, a rétisas lépett egyet a fácán felé, a menyét a császármadár felé sündörgött. 

Huss! Egy rebbenés, egy dobbanás - és az állatok, ahányan voltak, annyifelé futottak. 
Mindenki a maga odújába, barlangjába, vackára, fészkére.

A nyúl pihegett egy kicsit a rejtekhelyén. „Micsoda ostoba egy kölök” – gondolta. Aztán 
eszébe jutott, ahogy ő a rókával meg a farkassal közös kórusban énekelt. Milyen különös 
volt mindannyiuknak együtt lenni! Milyen… milyen is?… Lehet, hogy ez a Sírós Frukk 
nem is olyan ostoba?

Ha a lángeszű nyúl nem tudja, mi aztán még kevésbé.

(Megjelent: A manógyár. Budapest, Századvég, 1993.)
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35/4 
MIT JELENT SZOLIDÁRISNAK LENNI?

Feladatlap

A sorok elé tett jellel jelöld meg azokat a feladatokat, amelyeket Te is el tudnál végezni 
más emberek érdekében! A sorok mögé tett jellel pedig azt jelöld meg, amit ténylegesen 
meg is tettél már valaki másért! Az üres sorokat felhasználva, ki is egészítheted a listát.

Gyógyítani a betegeket

Pénzt adni a koldusoknak

Befogadni a hajléktalanokat

Enni adni az éhezőknek

Elbújtatni az üldözötteket

Pénzt gyűjteni a katasztrófa sújtotta embereknek

Ápolni a sebesülteket

Jótékonykodni

Akadálymentesíteni a várost

Munkahelyet teremteni

Szociális segélyt adni

Katasztrófa helyszínén segíteni

Tudósítani katasztrófahelyzetekről

Felelősséget vállalni a körülöttünk élőkért

Átadni a helyet a buszon terhes asszonyoknak, idős, beteg embereknek

Jótékonysági koncertet szervezni

Magányos idős embereket látogatni, segíteni

Munkahelyet teremteni

Szociális segélyt adni

Megosztani a terheket egymással

Önkéntes segítő munkát vállalni

Beszéld meg a csoporttársaiddal, hogy ki mit választott!
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35/5a 
ERKÖLCSI ELVEK ÉS SZOLIDARITÁS

Szövegkártyák

1.

A Buddhának (Megvilágosultnak) nevezett Sziddharta Fautama Sákja Kr. e. 563-ban 
született egy észak-indiai állam királyának egyetlen fiaként. A legenda szerint apja 
szerette volna megkímélni egyetlen gyermekét minden fájdalomtól és kellemetlen 
benyomástól. Ezért a parkot, amelyben a királyfi fényűző palotája állt, szigorúan őriz-
tette, s ő semmit sem ismerhetett meg a palotán kívüli világból. Amikor a jólétben és 
biztonságban nevelkedett királyfi először találkozott a szenvedéssel – egy öregember, 
egy gyógyíthatatlan beteg, egy halott és egy aszkéta képében –, ez a négy megrendítő 
élmény gyökeresen megváltoztatta az életét. 
Ennek hatására elhatározta, hogy elhagyja otthonát és vándor aszkétaként keresi a 
megszabadulás útját. Több tanítója is akadt, de végül egymagában, egy bódhi-fa alatt 
ülve érte el a megvilágosodást. Felismerte, hogy sem az érzéki örömök élvezete, sem 
a szigorú önsanyargatás nem vezet eredményre; egyedül a bölcs mértékletesség segít. 
A Buddha tanítása, a Dharma, ezt a középutat vallja. Élete hátralevő felében számos 
tanítvány csatlakozott hozzá, akik létrehozták a buddhista közösséget, a Szanghát.

(Lányi András–Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok. AKG Kiadó, 1999. 19. o.)

Kérdések
Mi döbbenti rá Sziddhártát arra, hogy nem tartható addigi életmódja?  Megoldást je-
lenthet-e egy fiatal számára, ha nem szembesül az élet fájdalmas oldalával?
Te hogyan éled meg, ha valami mást érintő szomorú dolgot tapasztalsz? Feltámad-e 
benned az együttérzés?
Vajon, hogyan függ össze a „bölcs mértékletesség” és a szolidaritás?
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2.

Hogyan szabadíthatja meg magát a szenvedéstől a keresztény hagyományban ne-
velkedett európai ember? Sehogy. Hiszen igaz: minden fájdalom és szenvedés a sze-
retetből származik a vágyból és a ragaszkodásból. Márpedig mi akarunk szeretni, és 
szeretünk akarni. De aki valóban képes a szeretetre, az áldozatok árán is felebarátja 
szenvedésének enyhítésére fog törekedni. És akkor tapasztalja majd, hogy az egyet-
len, ami feloldhatja az ember szenvedésteli magányát, az a Másik odaadása. 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek tite-
ket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványa-
im vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Jn. 13.34–35)

(Lányi András–Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok. AKG Kiadó, 1999. 23. o.)

Kérdések
A keresztény erkölcs a krisztusi tanításon alapszik. Miben áll e tanítás lényege? 
Fontos-e az ember életében a szeretet? Megoldhatók-e az emberek közötti problémák 
a szeretet meghirdetésével? 
Aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel, szól a krisztusi parancs. Mit gondolsz erről? 
Képes vagy szelíd maradni, ha megbántanak? 
A szöveg mely mondatából olvasható ki a szolidaritás igénye? Húzd alá azt a monda-
tot!
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35/5b 
ERKÖLCSI ELVEK ÉS SZOLIDARITÁS

Szövegkártyák

3.

Az egyén szabadsága és erkölcsi felelőssége nemcsak a keresztény valláserkölcs, ha-
nem általában az európai erkölcsi gondolkodás kiindulópontja. Az akarat szabadsága 
és a céltudatos tevékenykedés az embert képessé teszi arra, hogy készakarva hasz-
náljon vagy ártson másoknak vagy magának. Ez a tudás űzte ki az ártatlanság édeni-
természeti ősállapotából (…). 

(Lányi András–Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok. AKG Kiadó, 1999. 23. o.)

Kérdések
Miért űzetett ki az emberpár a Paradicsomból? Melyik fa gyümölcséből evett? 
Miben áll az egyén szabadsága? Hogyan függ össze a szabadság és az erkölcsi felelős-
ség? 
Melyik mondat vonatkozik a szolidaritásra? Húzd alá!
Miért olyan fontos, hogy ne ártsunk, hanem használjunk egymásnak?

4.

Valóban akaratunk és tudatos választásaink a történések szövevényének mindig csak 
egy részét alkotják. Hatásuk elválaszthatatlan mások tetteitől és szándékaitól. Még 
attól is, hogy mások hogyan értik (hogyan értik „félre”) viselkedésünket. Hát mit te-
hetünk mi arról? Igen, de másfelől ki a megmondhatója, hogy hol a határ az én tettem 
(ami rajtam múlik) és annak következményei között (amihez nincs közöm)? Ha egy-
szer beláttuk, hogy az élet kölcsönhatások rendszere a lények és környezetük között, 
akkor aligha mondhatunk egyebet, mint hogy az erkölcsi felelősség elve azt jelenti, 
hogy a viszonyainkért vagyunk felelősek. Azért ahogyan egymáshoz tartozunk. 

(Lányi András–Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok. AKG Kiadó, 1999. 20. o.)

Kérdések
Mit jelent az erkölcsi felelősség elve? 
Kitől függ, hogy miként alakulnak a kapcsolataink? 
Mit gondolsz erről az elvről? Egyetértesz vele? Indokold a válaszodat!
Hogyan függ össze az erkölcsi felelősség és a szolidaritás?
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35/6 
ADRIAN MOLE TITKOS NAPLÓJA

(Részlet)

A suliban beléptem egy csoportba. Az a nevünk, hogy Irgalmas Szamaritánusok1. Segí-
tünk a segítségre szorulókon meg ilyesmi. Hétfő délután lógunk a matekről. 

Ma megbeszéljük, hogy miket fogunk csinálni. Engem a nyugdíjas csoportba raktak. 
Nigel piszok melót kapott, gyerekekre kell vigyáznia a játszótéren. Szenved, mint a ku-
tya.

(…)
Vacsora után meglátogattam az öreg Mr. Baxtert. Apa tollaslabda edzésre ment, és ma-

gával vitt. Mr. Baxter házát alig látni az útról.  Körülötte mindent benőtt a magyal. Ami-
kor bekopogtam, a kutya elkezdett ugatni, morogni, meg felugrálni a levélládára. Mielőtt 
elrohantam, még hallottam, hogy valaki üvegeket borogat, és káromkodik. Remélem, el-
tévesztettem a házszámot.

(…)
Egész nap fájt a fejem anya rohadt gépelésétől, de nem panaszkodom. Aludnom kell. 

Holnap meg kell látogatnom Bert Baxtert. A fene egye meg! Jó volt a házszám!
(…)
Ott kellett hagynom a betegágyam, hogy még az iskola előtt meglátogassam Bert Baxtert. 

Órákig tartott, míg odavánszorogtam; olyan gyenge voltam, hogy állandóan meg kellett 
állnom pihenni, végül egy fekete bajszos öreg hölgy támogatott el az ajtóig. Bert Baxter 
ágyban volt, de kihajította a kulcsot, és én beengedtem magam. Sabre be volt zárva a für-
dőszobába, üvöltött, mint a sakál, és úgy hangzott, mintha törülközőket vagy ilyesmit tép-
desne. 

Bert Baxter egy igencsak piszkosnak mondható ágyban feküdt, cigarettázott, a szobá-
ban szörnyű szag volt, azt hiszem, magából Bert Baxterből jött. Az ágynemű mintha véres 
lett volna, de Bert azt mondta, hogy ez csak a céklás szendvics nyoma, mert minden este 
eszik egyet elalvás előtt. Ennél gusztustalanabb szobát én még az életemben nem láttam 
(pedig koszügyben nem vagyok kezdő). Bert Baxter adott  tíz pennyt, hogy vegyek neki 
egy Morning Start az újságosnál. Szóval a tetejében még  kommunista is! Sabre szokta fel-
hozni az újságot, de most büntetésből be van zárva, mert elrágta a lefolyót.

(…)
Bert Baxter az öreg komcsi betelefonált a suliba,  hogy kinn hagytam az esőben a sö-

vénynyíró ollóját! Hogy teljesen berozsdásodott! Kártérítést követel. Megmondtam Mr. 
Scrutonnak. Az igazgatónak, hogy már rozsdás volt, de nem nagyon hitte. Előadást tartott 
nekem arról, hogy milyen nehezen jönnek ki az öregek a nyugdíjból, és rám parancsolt, 
hogy menjek vissza Bert Baxterhez, és élezzem ki a sövénynyíró ollóját. 

(…)
Elmentem Baxterhez, és vártam a gondozónőt, aki nem jött …
(…)
Suliba mentem. Zárva volt. Gyötrelmeim még azt is elfeledtették velem, hogy szünet 

van. Nem akartam hazamenni, inkább meglátogattam Baxtert. Azt mondta, kijött a gon-
dozónő, és megígérte, hogy szerez Sabre-nak egy új kutyaólat, de bejárónőt nem kaphat 
(Bert, nem Sabre).

Már megint egy egész heti piszkos edény volt a mosogatóban. Bert azt mondta, hogy 
nekem tartogatta, mert olyan jól csinálom. Míg mosogattam, a szüleim válásáról meséltem  

1  Az irgalmas szamaritánus Jézus egyik példabeszédének hőse. Ő egyedül vett pártfogásba egy félholtra 
vert, kifosztott szerencsétlent. 
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Bertnek. Azt mondta, ő nem ért egyet a válással. Ha ő harmincöt nyomorúságos évig húz-
ta az igát, akkor  más miért ússza meg? Négy gyereke van, de egyik sem látogatja. Kettő 
Ausztráliában van, őket nem lehet hibáztatni, de a másik kettő szerintem szégyellheti ma-
gát. Bert megmutatta az elhunyt felesége képét…, elmesélte, hogy amikor megházasodott, 
lovász volt (…) Megkérdeztem, szeretne-e újra lovat látni. Azt felelte, igen, így hát elvittem 
Virágszálhoz. 

Órákig tartott, míg odaértünk, mert Bert marha lassan jár, és állandóan leül a keríté-
sekre, de végül odaértünk. Bert szerint Virágszál nem is ló, hanem pónilány. Sokáig ve-
regette a nyakát, és azt kérdezgette: – Na, ki a legszebb, mi? – Virágszál futott egy kört, mi 
meg leültünk egy roncsautóra. Mert elszívott egy cigarettát, én megettem egy Mars sze-
letet, aztán visszaballagtunk Bert házához. Lementem a boltba, és vettem egy csomag fél-
kész kínai nudlit, meg azonnal oldódó tejkaramellát vacsorára, így aztán Bert végre egy-
szer rendesen evett. Megnéztük a tévében a Hétfői vegyest, utána Bert a régi lóvakaróit 
mutogatta, és fényképeket arról a nagy házról, ahol gyerekkorában dolgozott. 

(…)
Ma vagyok tizennégy éves ! (…) Bert Baxter a suliba küldte a lapját, mert nem tudja, hol 

lakom. Marha jó a kézírása, azt hiszem, ezt hívják „szálkásnak”. A képes oldalán egy far-
kaskutya volt. A hátára ezt írta: „Minden jót kíván Bert és Sabre. Ui.: A lefolyó eldugult.” 
Mellékelt egy tízshillinges könyvutalványt is. Igaz, hogy 1958-ban lejárt, de akkor is ked-
ves gondolat.

(Sue Townsend: Adrian Mole minden kínszenvedései. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1986. For-
dította: Békés Pál)
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35/7a 
HÁZI FELADAT

Kutatók

1. TÉMA: Live 8
Gyűjtsetek információkat és képeket a Live 8-ről angol és magyar nyelven!
Mi a célja ennek a rendezvénysorozatnak? Honnan származik a Live 8 elnevezés? 

Készüljetek fel a gyűjtött anyag bemutatására előre elkészítet poszterrel vagy kivetítve 
(írásvetítőn vagy projektorral)

2. TÉMA: Cunami
Gyűjtsetek adatokat, képeket az internetről a 2004-es indonéziai szökőárról és az ahhoz 
kapcsolódó nemzetközi segítségnyújtásról! 

Készüljetek fel a gyűjtött anyag bemutatására! 

3. TÉMA: Katrina hurrikán
2005-ben a Katrina hurrikán szörnyű pusztítást végzett New Orleansban! Nézzetek utá-
na pontosan a katasztrófa hatásának! Gyűjtsetek képeket, híreket! 

Készüljetek fel ezek bemutatására poszteren, írásvetítővel vagy projektorral kivetíthető 
formában! Időben gondoskodjatok a technikai feltételek biztosításáról!

4. TÉMA: Tiszai árvíz
Keressétek meg az Árvíz.lap.hu portált az interneten, és készítsetek képes  beszámolót a 
legfrissebb árvízi hírekről, valamint az ehhez kapcsolódó támogatásokról és segítségnyúj-
tási módokról!

Készüljetek fel a gyűjtött anyag bemutatására poszteren vagy kivetítve. Időben gondos-
kodjatok az ehhez szükséges technikai feltételekről! Ha nincs projektor, használhattok 
írásvetítőt vagy készíthettek posztert is. 
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35/7b 
HÁZI FELADAT

Hírelemzők

1 TÉMA: LIVE 8
Ismertesd a következő hír lényegét és kommentáld az eseményeket!

Július 2-án Geldof is ott lesz a LIVE 8-cal
Komoly vitává fajult csütörtökre az edinburgh-i városvezetés és Bob Geldof között a 

rockzenész és segélykoncert-szervező azon minapi felhívása, hogy a jövő hónapban száz-
ezrek lepjék el a skót fővárost a fejlődő világ nyomora elleni tiltakozás jegyében.

A felhívás, amely a hasonló célú, figyelemfelhívónak szánt kontinensközi megakoncert, 
a Live 8 terveinek hét eleji londoni ismertetőjén hangzott el, már akkor rémülettel töltötte 
el a skóciai biztonsági erőket, amelyeknek éppen azokban a napokban kell a nyolc vezető 
ipari hatalom alkotta országcsoport, a G8 csúcstalálkozóját is biztosítaniuk.

Az egybeesés nem véletlen, hiszen Geldof és szervezőtársai éppen a Nyolcak legfelső 
vezetőinek találkozója elé időzítették az öt európai és amerikai világvárosba tervezett jú-
lius 2-ai koncertsorozatot - innen a húsz évvel ezelőtt Live Aid-re rímelő Live 8 cím –, majd 
a négy napra rá összehívott edinburgh-i demonstrációt.

A skót kormány és a helyi rendőrség képviselői, és a megmozdulás szervezői csütörtö-
kön ültek tárgyalóasztalhoz Edinburgh-ban, és itt kiderült, hogy Geldofék egymillió tün-
tetőt akarnak az ősi városba hívni. 

Steve Cardonie, a skót főváros helyettes lord provostja – ez a főpolgármester-helyettesi 
tisztséghez hasonló, de annál jóval bővebb hatáskörű cím – a csütörtöki egyeztetésen fele-
lőtlenséggel vádolta Geldofot, és azt mondta, hogy a zenész ekkora tömeg mozgósításával 
éppen a szándékolt üzenet eljuttatását kockáztatja.

A területileg illetékes rendőrség helyettes főparancsnoka, Ian Dickinson egyértelműbben 
fogalmazott, mondván: egymillió ember edinburgh-i felvonulása „nem lehetséges ... és 
nem is fog megtörténni”. Donald Anderson, az edinburgh-i kormány első embere már 
előző nap leplezetlen és súlyos aggályainak adott hangot, mondván: mindenki egyet ért 
azzal, hogy Afrikában életeket kell menteni, de ez nem történhet életek kockáztatásával 
Edinburgh-ban.

Előre lehetett sejteni, hogy Geldof felhívásának nem fognak örülni az Edinburgh-tól 
80 kilométerre északra, Gleneagles kisvárosba tervezett júliusi G8-csúcs biztonsági őri-
zetéért felelősök, akiknek a szolidaritási menet nélkül is számos anarchista csoport meg-
mozdulására kell készülniük.

(Forrás: indymedia/no1)
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2. TÉMA: CUNAMI
Ismertesd a következő hír lényegét és kommentáld az eseményeket !

Szökőár Délkelet-Ázsiában
Pusztulás és teljes káosz – ezt hagyta maga után a dél-ázsiai térségen végigzúduló ha-

talmas szökőár. A legnagyobb károkat elszenvedő indonéziai Aceh tartományban még 
mindig legalább ötvenezer temetetlen holttest hever a romok között és a trópusi mocsárrá 
változott földeken. A halálos áldozatok száma meghaladja a 155 ezret. A tényleges em-
berveszteség valószínűleg ennél sokkal nagyobb lehet, hiszen egyes területekre még el 
sem jutottak a romeltakarító brigádok és a mentőalakulatok, ráadásul több ezren lehetnek 
azok, akiket nyomtalanul elsodort az ár. A sebesültek száma meghaladja a félmilliót, és 
legalább 5 millióan szorulnak azonnali segítségre

Az ENSZ becslése szerint jelenleg csaknem kétmillió ember nem jut élelemhez és ivó-
vízhez a katasztrófa sújtotta övezetben, és legalább öt millióan maradtak fedél nélkül. 
Még mindig rengeteg az ellátatlan sebesült.

A szinte azonnal a helyszínre érkező segélyszervezeteket hamarosan követték a politi-
kusok is. Abban mindenki egyetértett, hogy a mostanihoz fogható tragédiával még nem ta-
lálkoztak. Kofi Annan viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szabad megfeledkezni 
az ENSZ-zsargonban „árva katasztrófának” nevezett eseményekről sem, amelyek szintén 
humanitárius katasztrófával fenyegetnek, csak épp nem szerepelnek nap mint nap a té-
véműsorokban. Az amerikai külügyminiszter arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy a 
segélyeket a cunami-puszította országok szükségleteihez igazítsa, és ne feledkezzen meg 
a Föld többi, szintén szükséget szenvedő területéről sem.

COLIN POWELL amerikai külügyminiszter: – 12 országot sújtott ez a borzasztó ka-
tasztrófa, óriási területek pusztultak el teljes egészében. A nemzetközi közösség általam 
eddig soha nem tapasztalt mértékben sietett a szerencsétlenül jártak segítségére, hogy új-
jáépítse otthonaikat, iskoláikat, üzleteiket, hogy újra kezdhessék az életüket. Mindez azt 
mutatja, hogy a világból még nem halt ki a segítőkészség és a szolidaritás. Bizonyíték erre 
az elképesztő mennyiségű segély és adomány, amelyet a tragédia hírére az emberek és 
kormányok felajánlottak.

(http://www.hirado.hu/nyomtatas.php?id=17290)

3. TÉMA: KATRINA HURRIKÁN
Ismertesd a következő hír lényegét és kommentáld az eseményeket!

A Katrina hurrikán és belpolitikai kihatásai

Washington, 2005. szeptember 30.
2005. augusztus 29-én, hétfőn végig vonult a Katrina hurrikán New Orleanson, majd 

folytatta útját a szárazföld belseje felé, Alabama irányába, intenzitása azonban csökkent. 
A viharos szél New Orleans északkeleti részénél óránkénti 155, majd 100 kilométeresre 
csökkent, az alacsonyan fekvő városon azonban kegyetlenül végigsöpört. A jelentések 
szerint aznap délután és éjszaka az elmúlt félévszázad leghevesebb hurrikáncsapása zaj-
lott le a Mexikói-öböl északi részén.

Az agusztus végi szélvihar és árvíz halálos áldozatainak száma szeptember közepére el-
érte a 800-at: Lousiana államban 558-an, Missisippiben 220-an, Floridában, Alabamában, 
Georgiában és Tennessee-ben pedig 22-en vesztették életüket a természeti katasztrófa kö-
vetkeztében.

A hurrikán tombolását követő első nap 1,8 méter magasan állt a víz és több területen 
a szivattyúk nem bírták az igénybevételt. A heves vihar – ami ereje teljében óránkénti 
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240 kilométeres széllökésekkel csapott le – másnap reggel már áthaladt Louisiana állam 
déli részén és a Mexikói-öböl partvidékén.

A hurrikán 300 000 embert hagyott áram nélkül Dél-Louisianában, míg Louisiana, Mis-
sissippi és Alabama államban 1,3 millió otthonban és munkahelyen szakadt meg az áram-
szolgáltatás. A vihar ötös erősségű volt, amikor megérkezett, azonban hamar négyesre 
mérséklődött, valamint némileg el is kanyarodott, de így is tetemes károkat okozott.

Kora reggel a város már áram nélkül volt, ami főként azt a közel 10 000 összesereglett la-
kost sújtotta, akik a Superdome sportarénában kerestek menedéket, amit a hatóságok kü-
lön erre a célra jelöltek ki.

Az átlagos tízzel szemben idén már tizenhat trópusi vihar és hurrikán keletkezett az 
Atlanti-óceánon, és még három hónap hátra van a hurrikánszezonból. Az olajipari elem-
zők szerint tragikus következményei lehetnek, ha még egy vihar pusztítana az idén a Me-
xikói-öbölben. A Katrina a 11-ik olyan csendes-óceáni vihar az idén, amelynek nevet ad-
tak, és immár magáénak mondhatja a legköltségesebb amerikai hurrikán címet. Elérhetik 
a 125 milliárd dollárt a Katrina hurrikán okozta károk egy amerikai kockázatkezelő tár-
saság által közzétett becslései szerint. A Risk Management Solutions (RMS) nevű, termé-
szeti katasztrófákra szakosodott cég szerint a károk legalább fele adódik abból, hogy New 
Orleanst elárasztotta a víz. A város mintegy 60 százaléka került víz alá.

Szeptember 9-én, pénteken, felmentették Michael Brownt, a FEMA (az amerikai szö-
vetségi katasztrófavédelmi hivatal) igazgatóját. Helyét Thad W. Allen altengernagy, az 
amerikai parti őrség egyik parancsnoka vette át, aki korábban a New Orleans-i mentőakci-
ókat felügyelte. Brown már napok óta a támadások kereszttűzében állt amiatt, hogy a kor-
mányzat lassan reagált a hurrikánra.

Az AP amerikai hírügynökség megbízásából készült felmérés eredményei szerint a 
megkérdezettek 54 százaléka magasabban fekvő, biztonságosabb helyre telepítené át a 
484 ezres világvárost, amely átlagosan hat lábbal (mintegy 180 centiméterrel) a tengerszint 
alatt terül el.

Jelentősen eltér a fehér és fekete amerikaiak véleménye a Katrina hurrikán utáni men-
tési akcióról és a felelősökről. A feketék szerint a kormány azért volt tétlen, mert New 
Orleansban feketék ragadtak. A feketék Busht, a fehérek a város fekete polgármesterét, 
Ray Nagint tartják a fő felelősnek. Bush két héttel a természeti katasztrófa bekövetkezése 
után a „teljes felelősséget” magára vállalta az amerikai kormányzat hibáiért a Katrina hur-
rikán okozta humanitárius válság mentési, segélyezési munkálataiban. „A Katrina hurrikán 
súlyos problémákat vetett fel válaszadási képességünkben a kormányzat minden szintjén”.

A faji aspektus mellett a szociális is felmerült: a megkérdezett feketék hatvanhárom 
százaléka szerint a városban rekedtek szegénysége ugyanúgy késleltette a mentést, mint 
faji hovatartozásuk. A fehér válaszadók mindössze 21 százaléka vélekedett úgy, hogy a 
késlekedést az áldozatok szegénysége okozta. A faji megkülönböztetés a fehérek tizenöt 
százaléka szerint volt tényező.

4. TÉMA: TISZAI ÁRVÍZ
Keresd meg az arviz.lap.hu weblapot, és keresd meg a legutolsó árvízi hírt. Erről számolj 
be az osztálytársaidnak.

Beszámolódhoz készíts vázlatot poszterre, flipchardra vagy kivetíthető formában (írásve-
títő, projektor). Időben gondoskodj a szükséges technikai feltételekről!
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35/7c 
HÁZI FELADAT

Szervezők

1. TÉMA: LIVE 8
Készülj fel Geldorf szolidaritási akciójának rövid ismertetésére! Milyen eszközöket hasz-
nál szolidaritási akciója megvalósításához? Mit gondolsz ezek hatékonyságáról? 

Bob Geldorf akciója

Július 2-i szuperkoncertek szellemi atyja és fő szervezője ezúttal is Sir Bob Geldof. A műsor-
ról annyit lehet tudni, hogy a londoni Hyde Parkban többek között Madonna, a Coldplay, 
Robbie Williams és a U2; a philadelphiai Museum of Art művészeti múzeumban Bon Jovi, 
Stevie Wonder, P Diddy és a 50 Cent, a párizsi Eiffel-torony tövében a Jamiroquai, Johnny 
Halliday és Andrea Bocelli; a berlini Brandenburgi kapunál az A-ha és Brian Wilson; a római 
Circus Maximuson pedig a Duran Duran és nagy valószínűséggel az erre az alkalomra 
újra egyesülő Spice Girls és a Pink Floyd lép fel. 

A Hyde Parkban tartott koncertre százötvenezer jegyet sorsolnak ki. Az „ingyen” be-
lépőhöz a jövő héten nyilvánosságra kerülő találós kérdés megválaszolásával lehet hoz-
zájutni. Várhatóan ötmillióan küldik vissza mobiltelefonos SMS-üzeneten a jelentkezésü-
ket. A helyes válasz többször is „postázható”, de egy-egy próbálkozás 1,50 fontba (563 fo-
rint), plusz a telefon díjába kerül. Az adminisztrációs költség felett fennmaradó összeget 
jótékony célokra fordítják. 

Sir Bob ezúttal elsősorban a világ legfejlettebb országainak politikusait célozza meg. Azt 
várja tőlük, hogy a G8 csúcstalálkozón döntsenek a világ legszegényebb országai adóssá-
gának eltörléséről, évi 25 milliárd fonttal növeljék a nemzetközi segélyeket és foglaljanak 
állást a fair trade, a tisztességes vállalkozások mellett. A Live Aidre és a G8-ra egyaránt rí-
melő Live 8 elnevezésű koncertek még csak a kezdetet jelentik. 

Geldof kockázatos akciót hirdetett meg, amikor arra bátorít kb. egymillió embert, hogy 
úton, vízen, sínen vagy repülővel kerekedjen fel Skóciába és vegyen részt az Edinburghba 
tervezett tömegfelvonuláson. A skót rendőrség tart attól, hogy a békés demonstrációt szél-
sőséges elemek zavarják meg. A gleneaglesi csúcs biztonsági rémálomnak tűnik. Az ér-
tekezlet helyszíne körül nyolc kilométer hosszúságú, tízezer elemből álló vaskerítés vé-
dőövezetet építenek ki, és tízezer rendőr vigyáz majd a világ legbefolyásosabb politikai 
vezetőinek épségére. 

Az élőben közvetített Live 8 koncertekre várhatóan kétmilliárd néző, a földkerekség la-
kosságának harmada lesz kíváncsi. 

(Népszabadság, 2005. június 2., Hahn Veronika tudósítása Londonból)
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2. TÉMA: CUNAMI

Keressétek meg a http://www.humanista.hu/cunami/ honlapot és készüljetek fel az azon 
található felhívás bemutatására és ismertetésére. Mit gondoltok erről a szervezési mód-
ról!
Milyen módon segített a világ a cunami túlélőit? Készüljetek fel egy erről szóló beszámo-
lóra!  

3. TÉMA: KATRINA HURRIKÁN 

Hogyan érvényesült  a hazai és nemzetközi szolidaritás a természeti csapást követően?  

Bush elnök a segélyezésre megszavazott összeggel összefüggésben tett nyilatkozatában 
közölte, hogy a FEMA és a vöröskereszt munkatársai azon fáradoznak, hogy a rászorulók 
mihamarabb kézhez kapják a családonként előirányzott 2000 dolláros szövetségi segélyt, 
amelyet bankkártya formájában adnak át nekik. Elmondta, hogy szeptember 15-ig 400 
ezer család jelentette be igényét a FEMA illetékeseinél a szövetségi segélyre. A hivatal há-
romezer munkatársa fogadja a hívásokat a nap 24 órájában. 

Bush elnök szeptember 16-át a hurrikán áldozatainak emléknapjává és imanapjává nyil-
vánította. Dick Cheney alelnök csütörtökön szemleutat kezdett a louisianai partvidéken. 

A Chronicle of Philanthropy adatai szerint az amerikaiak a természeti katasztrófát kö-
vető két héten belül összesen 587 millió dollárt adományoztak a hurrikán károsultjainak 
a megsegítésére.

Magyar felajánlások
Az amerikai külügyminiszter 2005. szeptember 21-én levélben mondott köszönetet a 

Katrina után felajánlott magyar segítségért. Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter 
Somogyi Ferenc magyar külügyminiszternek írt levelében megköszönte a Katrina hur-
rikán pusztítása után felajánlott magyar segítséget. 

Levelében Rice megköszönte a természeti csapás áldozataival kifejezett együttérzést és 
a felajánlott segítséget, amelyet nagyra értékelt. A külügyminiszter köszönettel állapította 
meg azt is, hogy magyar magánszemélyek amerikai helyi önkéntes szervezetekkel együtt-
működve dolgoznak a károk felszámolásán. „Nagyra értékelem, hogy Magyarország különleges 
kutató-mentő egységeket, orvosszakértőket, illetve állatgyógyászati termékeket és vérkészítményeket 
ajánlott fel” – olvasható a levélben. 

Rice jelezte, hogy a tárca az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel együttműködve 
egyezteti a felajánlásokat a természeti csapás sújtotta területek szükségleteivel, és a fel-
mérés után közlik majd, mi az, amit igénybe vennének. 

A helyi és nemzetközi sajtó tudósításai, hírügynökségi jelentések és közlemények alapján  
összeállította: Korintus Mihály

2005. 10. 17. 15:40
(hhh.fvm.hu)

4. TÉMA: TISZAI ÁRVÍZ

Keressétek meg az Árvíz.lap.hu portált az interneten, és készítsetek beszámolót az árvíz 
esetén nyújtott támogatás és segítség módjairól! Milyen szervezetek nyújtanak a kataszt-
rófa sújtotta településeknek humanitárius segítséget? Mutassátok be ezeket röviden!
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35/7d 
HÁZI FELADAT

Plakátkészítők

1. TÉMA

Készítsetek plakátot egy az éhező gyerekek számára szervezett segélykoncerthez (Live 8)!

2. TÉMA

Készítsetek plakátot, amelyen a CUNAMI túlélői számára rendezett szolidaritási akció-
ban való részvételre szólítotok fel!

3. TÉMA

Készítsetek plakátot, amelyen a KATRINA HURRIKÁN sújtotta város lakói számára gyűj-
tötök adományokat!

4. TÉMA

Készítsetek plakátot, amelyen az ÁRVÍZ sújtotta embereknek nyújtandó segítségre szó-
lítotok fel!
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35/8 
ÉRTÉKELŐ LAP

Fejezd be az alábbi megkezdett mondatokat!

1. A szolidaritás lényege szerintem az, hogy 

 

 

 

 

2. A foglalkozásokon számomra az volt a legérdekesebb, hogy 

 

 

 

 

3. A bemutatók közül nekem az tetszett a legjobban, amelyik a  

témájával foglalkozott, mert 

 

 

 

 

4. A témával kapcsolatban még arról hallanék szívesen, hogy 

 

 

 

 




