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évben, és ha esetleg felébred bennetek a kedv, hogy
csatlakozzatok hozzánk, akkor nincs más dolgotok,
mint írni a tatkontur@gmail.com címre!
Keressétek a lapot minden hónap elején a folyosókon vagy a HÖK-irodában, mi pedig beszámolunk
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Az EFOTT
EFOTT – Nekem ez a szó a szabadságot jelenti. De csak július 3-a óta.

Fotó • Sebők Eszter/tatkontur.elte.hu/
Másnap reggel korán keltem, hogy megnézhessem a napfelkeltét, mivel tudtam, hogy csak első nap leszek erre képes.
Legtöbben akkor mentek aludni, amikor én kiültem a partra.
8 óra körül aztán a legfáradtabbakat is kiüldözte a 40 fok a
sátorból, így aztán újraindult a zene és a pörgés. A délelőtti

Fotó • Sebők Eszter/ tatkontur.elte.hu/

Egy verőfényes keddi napon „elsőbálozóként” indultam
ugyanis Velencére. Akkor még nem tudtam, hogy igazából mit
is jelent a fesztiválozás, a nem vizsgaidőszak miatt bekövetkezett alváshiány, és azt sem értettem, hogy más tapasztalt
fesztiválozók hogyan képesek füldugó nélkül elindulni. Indoklásukat egyáltalán nem értettem – miszerint – „úgyis olyan
fáradt leszel, hogy behuppansz a sátorba és alszol”. Vagy nem
a sátorba. De erről majd később.
A velencei vonat már 40 perccel indulás előtt tömve volt
sátras-hátizsákos, sört iszogató fiatalokkal. Ez aztán a hangulat! – gondoltam. Csupán a szegény nyugdíjasokat sajnáltam,
de végül ők is egészen elfogadónak bizonyultak. A velencei
vasútállomáson szinte kifolytunk a vonatból, majd nekivágtunk a cirka 3-4 kilométeres gyalogtúrának. No comment.
Sajtósként nem telt sok időbe bejutni a helyszínre, de volt,
aki a tűző napon 4 órát állt sorba, és csak utána foghatott neki
a sátor felállításának. Árnyékot csak elvétve lehetett találni, és
igazából már az is foglalt volt. Tehát miután felállítottuk a 35
fokos hőségben kis kuckóinkat, végleg elegünk lett mindenből
és elmentünk, hogy csobbanjunk egyet. A tó vize frissítően
hatott hőgutás fejünkre, meglegyintett minket a szabadság
első fuvallata. Innentől kezdve már békesség volt. Szinte mindenki letáborozott mire elkezdődött a Csík zenekar fergeteges
koncertje. Szemekben könny, kezekben sör/bor/pálinka, és
persze mindenki együtt énekelt. Már itt észlelhető volt a
családias hangulat, és az, hogy végre berobbant a nyár!

program általában a lubickolásban, a civil sátrak
látogatásában, és a sportolásban merült ki. Volt
ugyanis jó néhány szervezet akik hősiesen várták a látogatókat, az érdeklődőket sátrukba, és különféle játékokkal és

ajándékokkal készültek. Az EFOTT slágere minden bizonnyal
a napszemüveg, a kalap és a frizbi volt.
Mikor lement a nap, hatalmas megkönnyebbülés és iszonyatos partyhangulat lett úrrá a fesztiválozókon. Gyanítom, hogy a
szerdai napon a Brains koncert vitte a pálmát, de többek között
a Compact Disco-ra és a Carbonfools-ra is sokan kíváncsiak voltak.
A következő nap már nem ment ilyen könnyedén. Nehezebben keltünk, és volt, akit nem a sátrában, hanem egy teherautó alatt vagy a Toi-Toi WC-k árnyékában ért az éjszaka.
Partyhard, ez nem lehet kétség! Később persze sokunknak
beugrott, hogy a Rauch Aréna sátorban árnyék és hatalmas
ventillátorok is vannak, így az egész egy hatalmas „elfekvővé”
vált, míg el nem kezdődtek a programok. Ez a sátor egyébként
arról volt híres, hogy minden délután fellépett egy stand up
comedy-s, illetve az oldalt elhelyezett biciklikkel lehetett áramot fejleszteni és szolgáltatni a színpadnak. Nem is hinnétek,
mekkora sikere volt!
Sajnos a csütörtöki nap késő esti programját elmosta az
eső, de a koncertek nagy részét megtartották a vihar után, így
a PASO-t és a Tankcsapdát is. Mi sajnos nem lehettünk ott,
mert a környékünket teljesen elmosta a víz, így hol magunkon, hol másokon segítettünk, de hogy jót is említsek, legalább megismertük a körülöttünk lakó embereket. Kiderült
végül, hogy ki az a titokzatos Sanyi, akit minden hajnalban
illuminált állapotban hoztak vissza a barátai. Hajnali dialógusaik miatt ugyanis nagy népszerűségnek örvendhettek a fiúk.
A péntek délelőtt a munkáról szólt. No, azért nem kell
itt rosszra gondolni! Csupán arról van szó, hogy mindent ki
kellett szárítani. A sátrak közötti botorkálást nemcsak a cölö-
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Fotó • adrireni.blogspot.com

pök, de már a kiterített hálózsákok és egyéb érdekes dolgok is
nehezítették. A mobil zuhanyzókban ráadásul többen fedett
és biztonságos éjjeli menedékre bukkantak. Hát ez sem volt
mindennapi látvány!
A délelőtt szokásosan lassan telt, de mi felfedeztük, hogy
két kalinkás vödörért cserébe kipróbálhatjuk a Kalinkablobbingot. Ez egy hatalmas párna a vízen: az egyik végén ül valaki, a
másikra pedig ráugranak, így a „szerencsétlen áldozat” kirobban a párnából. Fantasztikus és újszerű élményt nyújtott, a
bátrabbak a bungeejumping-ot is kipróbálhatták.
Bulizni persze már szárazon mentünk, a Kiscsillag, a
Supernem és a legnagyobb sikert arató Dub FX koncertekre
sikerült eljutnunk, de az út közben más előadókba is belehallgattunk. A vizet aznap sem úsztuk meg, szegény Dub alatt
háromszor is eleredt az eső, de egy idő után ez már senkit sem

érdekelt, nem futottunk el, inkább táncoltunk egy őrületeset.
A szombat a búcsú jegyében telt, sokan már ekkor elmentek, így felszabadult néhány sátorhely, ami számunkra annyit
jelentett, hogy kevesebb volt az esély arra, hogy átessünk a
cölöpökön. A „búcsúbuli” estéjén még egy utolsót tombolhattunk a PunnanyMassif, a Quimby és a Brooklyn Bounce muzsikáira, amiknek hihetetlen módon még mindig maximális
energiával adtuk át magunkat!
Mindent összevetve úgy érzem, ez a hét volt idei nyaram
legjobb választása, és amennyire ódzkodtam a tömegtől, az alváshiánytól és a váratlan fordulatoktól, annyira fantasztikusan
éreztem magamat! Már most biztos vagyok benne, hogy a következő nyaram sem lesz teljes az EFOTT nélkül
Zazi

Fotós kerestetik!
Elég nagy partiarc vagy ahhoz, hogy elmenj minden buliba, ott vagy az összes kari eseményen, és emellett még a fényképezővel is mesterien bánsz? Akkor csak rád vár a TátKontúr fotósa cím! Ha szeretnél te lenni az, akire mindig felkapják
a fejüket az emberek mikor villan a vaku, és akit átkoznak egy-egy képért, vagy akinek épp köszönetet mondanak az igazán
jól sikerült darabokért, akkor itt a helyed! A részletekért jelentkezz a tatkontur@gmail.com címen.

Gyere, és csatlakozz hozzánk!

Arcok a TáTK-ról: Meixner
Marcell
Meixner Marci, harmadéves szociológushallgató, a BVSC vízilabdázója
az Arcok a TáTK-ról című sorozatunk következő részének szereplője.
TátKontúr: Mesélj egy kicsit magadról, mit és mióta sportolsz?
Meixner Marci: 21 éves vagyok, szociológiát tanulok, ez volt a
második évem az ELTE-n, emellett vízilabdázom a BVSC-ben,
idén nyáron lesz tizenhárom éve.
TK: A gimnáziumban hogyan fogadták el a barátaid, osztálytársaid, hogy egészen máshogy élsz, mint az átlagos
tinédzserek?
MM: Elfogadták, ha nem mentem el velük valahová. Tudták,
hogy másnap reggel edzés vagy meccs van – nem csináltak
ebből nagy ügyet. Sokkal toleránsabbak voltak, mint például

a tanáraim. Tulajdonképpen nehéz volt, mert sokszor nagyon
fáradt voltam, és ez sokban megnehezítette az életemet. Sajnos ezzel az egyetem alatt is meg kell küzdenem. Viszont nem
érzem, hogy sok dologból kimaradtam volna, mert amikor létkérdés volt valamilyen program, általában megoldottam, hogy
ott legyek. Az igazi haverok megmaradtak, közösségi életet
pedig, amennyire lehetett, éltem… megvoltak a barátaim, és
nagyjából miattuk sikerült túlélni a gimit.
TK: Mennyiben nyújt más szemléletmódot az, ha valaki
élsportoló?
MM: Erre nemigen tudnék jó választ adni, mert 5 éves korom

Fotó •Meixner Marcell/ tatkontur.elte.hu/
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óta mindig sportoltam valamit. Nem nagyon tudom, milyen
lehet az általad említett „átlagos tinédzserkor”. Úgy képzelem, egy ilyen fiatalnak több
szabadideje van, és többet alszik. Hogy a sportnak milyen
hatásai vannak… szerintem
magabiztosabb lesz tőle az
ember, kicsit lazább. Megtanulja a világot egy kicsit más
megvilágításban
szemlélni.
Nem stresszel annyit. Nekem
szerencsém volt, mert mindig
is jó viszonyban voltam csapattársaimmal. Így egy idegen társaságba is könnyebben be tudtam illeszkedni. Na meg a vízilabdásokat mindenki szereti…

Fotó •Meixner Marcell/ tatkontur.elte.hu/

TK: Vannak ezzel a pályával terveid is?
MM: Vannak, igen. Szeretném minél tovább csinálni, illetve jó lenne minél sikeresebbnek lenni. Cél, hogy bekerüljek
a felnőtt válogatottba, illetve egy top 4-es csapatba. Később

esetleg még külföld is szóba jöhet. Rengeteg jó élményt és
tapasztalatot szereztem a vízilabda révén, és soha nem fogom megbánni, hogy élsportoló lettem. Ilyenek például az
utazások, az új ismeretségek. Olyan helyekre jutottam el,
ahova egyébként nem lett volna lehetőségem, például ÚjZélandra és Ausztráliába. Mellesleg ez a vízilabdás közeg
kicsit olyan, mint egy család. Mindennap órákat töltesz el
a többiekkel, mindenki ismer mindenkit. Például a legjobb
barátaimat több mint 10 éve ismerem, szerintem nem volt
olyan nap, amikor ne hülyültünk volna együtt. És persze
rengeteg sikert is hozott a sport – talán életem legszebb
pillanatai közé tartozik az ifi Európa-bajnoki győzelem Belgrádban, a szerbek ellen. Megjegyzem, 3000 szerb volt kint
azon a meccsen.
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TK: Miért döntöttél úgy, hogy nekivágsz az egyetemnek is?
MM: Sajnos nem sportolhatok egész életemben, nekem úgy
tűnik, egyre kevesebb lehetőség van a sportban. Muszáj tanulni, diplomát szerezni, mert ha nem vagy olimpiai bajnok,
gyakorlatilag nem fogsz tudni megélni a vízilabdázásból. A
„laikusok” mind azt gondolják, hogy ez egy könnyű megélhetés, de sajnos nem így van. Sok közepes magyar focista többet
keres, mint a legjobb magyar vízilabda játékosok. Viszont a
sporttal több lehetőséged nyílik külföldre kijutni, legyen szó
akár munkáról, akár suliról… adnak ösztöndíjakat is, tehát
mindenféleképp megéri. Valamikor én is szeretnék külföldre
menni, de előbb be kell fejeznem az egyetemet, ez a legfontosabb. Ha minden jól megy, és nem csúszom, ez jövőre be is
fog következni.
TK: Miért pont a TáTK? Mi tetszett meg benne?
MM: Valamiért a társadalomtudományok érdekeltek. Leginkább a szociológia, a diplomácia és a pszichológia. El tudnám
képzelni, hogy később valamilyen státusban sportdiplomata,
sportpszichológus vagy PR menedzser legyek. A csapatnál
nekünk is volt pszichológusunk, sőt, ő
tanácsolta a szociológiát az ELTE-n. Eddig nem csalódtam. Szerinte az ember 20
évesen nem ismeri eléggé önmagát és a
világot. Ráérek még 25 éves korom körül
pszichológiát tanulni, amikor már érettebben látom a dolgokat. Előtte viszont jó
lenne olyasvalamit, ami univerzális tudást
ad. Úgyis vannak átfedések a két tudomány
között. Szerencsére sok lehetőség nyílik a
szociológiából. Nem is értem, miért van az,
hogy az emberek meghallják, hogy szociológia, és rögtön valami rosszra gondolnak.
TK: Jut időd a barátokra, magánéletre is? Az állandó teljesítés és rohangálás mellett mi az, ami még kikapcsol?
MM: Minden kikapcsol, például nekem ilyen az iskola is. Sokszor jó kiszakadni a vízilabdás közegből, de persze ez fordítva
is igaz. Amikor kezd sok lenni a suli, jó levezetni az edzésen.
Ez főleg a vizsgaidőszakra igaz. Ha nem lennének edzéseim,
talán nem tudnám végigcsinálni a vizsgáimat, mert beleőrülnék a stresszbe. Ráadásul így nincs az a monotonitásérzése
sem az embernek. Egyébként nyilván én is szeretem azokat a
dolgokat, amiket mindenki más: bulizni, sörözni, a barátaimmal lógni. Reményeim szerint idén fesztiválozni is fogok, jó
lenne újra eljutni a VOLT-ra. Azt mondhatom, hogy amire nagyon időt akarok szakítani, azt nem lehetetlenség megoldani.
Zazi

KÖZelítő  7

Gólyatábor 2012 – Lépés indulj!
Nanosz Elenivel, az idei gólyatábor főszervezőjével beszélgettem a táborhoz kapcsolódó szervezésről és feladatokról. Egy gólyatábor kivitelezése, amelynek célja az elsőévesek összeismertetése és a csapatépítés,
nem könnyű feladat.

TátKontúr: Hogyan válik valaki a gólyatábor főszervezőjévé?
Nanosz Eleni: Minden év februárjában írja ki a TáTK-n a
Hallgatói Önkormányzat elnöksége a főszervezői pályázatot,
melyet a honlapon is közzétesznek. A pályázati anyagok beérkezése után egy elnökségi ülésen meghallgatjuk a pályázókat,
és így születik döntés arról, hogy melyik elképzelés nyer. A főszervezői poszt betöltéséhez alapvetően az is szükséges, hogy
végigjárd a ranglétrát, tehát ne ez legyen az első gólyatáborod,
és lehetőleg minél több embert ismerj, akikről azt is tudod,
hogy tudsz és szeretnél velük dolgozni.
TK: Véleményed szerint mi a gólyatábor célja?
NE: Elég idealista a gondolat, de persze én is azt szeretném,
ha egy baráti közösség formálódna a karon. Bár Budapesten
élek, de tudom, hogy nálunk nagyon sok hallgató jön kisebbnagyobb városokból, falvakból, akik ritkán jártak a fővárosban. Szeretném, ha úgy kezdhetnének szeptemberben, hogy
van legalább két-három olyan ismerősük, akikkel a gólyatáborban találkoztak, így talán nem érzik magukat annyira elveszettnek. A harmadik, és számomra az egyik legfontosabb
célja, hogy a gólyák a játékok és a programok alatt annyira
közel kerüljenek a Hallgatói Önkormányzat tagjaihoz, hogy a
tárgyfelvételnél és a vizsgaidőszaknál is merjenek kérdezni, és
ne csak harmadévesen találkozzanak velünk, amikor esetleg
már nagy a baj, és a dékáni méltányossági kérvény megírásában kell segíteni. A személyes kapcsolattartással sok későbbi
probléma megelőzhető.
TK: Egy gólyatábor megszervezése nagy feladat, sok ember
segítségét igényli. A Hallgatói Önkormányzaton belül hogyan osztottátok fel egymás között a feladatokat?
NE: Öt területre bontottam a tábor szervezését: a rendezvényekre, az adminisztrációra, a logisztikára, a játékokra és
a kreatív feladatokra. Az egyes területekre felkértem azokat,
akiket a legalkalmasabbnak tartottam, azt viszont már ők
döntötték el – szimpátia alapján –, hogy kiket válogatnak a
csoportjukba. Az emberek kiválasztásánál mindenki tisztában
volt azzal, hogy milyen feladatokat szeretne kiosztani, s mely
személyek képesek ellátni a rájuk bízott munkát.Az is fontos

volt, hogy a jelöltek a gólyatábor sikeréért akarjanak dolgozni.

TK: Mennyi és milyen típusú támogatást kap a
Hallgatói Önkormányzat a gólyatábor szervezésére?
NE: A részvételi díjak nem fedezik a gólyatábor teljes költségét, hiszen Kovács Anna Sárával az a célunk, hogy minél több
embert eljuttassunk a gólyatáborba, ezért ha valakit csak a
magas költségek tartanának vissza, akkor talán ez, a legtöbb
gólyatáborhoz képest alacsony ár még megfizethető számukra. A fennmaradó költségeket a Hallgatói Önkormányzat saját
működési keretéből fizeti: az idei év költségvetésének közel
egyharmadát erre szánjuk, de ez az elfogadott költségvetési
tervben is látható. Egyéb támogatást nem kapunk.

TK: Az idei gólyatábor témája katonai lesz. Miért döntöttetek
e mellett? Nem félsz, hogy ez esetleg elriasztja a gólyákat a
jelentkezéstől?
NE: Nekem személy szerint nagyon tetszik ez a téma, kifejezetten kardoskodtam mellette, mert könnyű vele jó hangulatot teremteni, hiszen kevés kellékkel is látványossá lehet
tenni a rendezvényt. Az elkészített videók szerintem tökéletesen mutatják, hogy a gólyáknak valójában nincs félnivalójuk.
Emellett a karunkra jellemző ideológiát mindig szem előtt
tartjuk. Nem militarista hangulatot szeretnénk teremteni,
ahogyan annak idején a maffia gólyatábornál sem a szervezett
bűnözést akartuk népszerűsíteni, nem is beszélve a kommunista szellemű gólyatáborról 2006-ban. A témaválasztás fő
vezérelve az, hogy legyen valamiféle története a négy napnak,
amely keretében könnyű versenyeztetni a csapatokat.
TK: Idén sok fórumon népszerűsítettétek a gólyatábort: az
előző évi gólyavideó, egy gólyatábori előzetes és egy GET-es
(Gólyatábor Előkészítő Tábor) videó is napvilágot látott. Mi
az oka ennek?
NE: Úgy gondolom, hogy idén ütjük meg azt a promóciós
szintet, ami elvárható az ELTE-től. Ezek a reklámok nem
kerülnek plusz költségbe, pusztán időbe és energiába, de a
gólyák, úgy veszem észre, értékelik törekvéseinket, hiszen a
videó nézettsége már ezer fölött jár.
TK: Mennyi gólyát vártok idén?
NE: Éppen abban az időszakban, amikor a helyszínfoglalás
esedékessé vált, kaptuk a nagyon aggasztó híreket a társada-
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lomtudományi képzés keretszámának csökkentéséről, ezért
eredetileg kétszáz gólyával és húsz csapattal számoltunk.
Aztán a jelentkezési adatok alapján még minden csapatba
osztottunk egy-egy embert, utána viszont már kénytelenek
voltunk várólistát indítani.
TK: Mi alapján és hogyan választottátok ki a csoportvezetőket, a csoportvezető koordinátorokat, a logisztikabiztosítót
és a szervezőket?
NE: A csoportvezetők általában a tavalyi gólyák közül kerülnek ki, kivételes esetnek számít, ha valaki másodévesként
jelentkezik, de ez természetesen nem kizáró ok. Mindig törekszünk arra, hogy azok lehessenek csoportvezetők, akik
korábban még nem voltak. A csoportvezetők kiválasztását
hosszú procedúra előzi meg: idén már a tavaszi félévben elkezdődtek a képzések, amit aztán egy háromnapos, előkészítő
tábor követett augusztus közepén. Itt dőlt el végleg, hogy kik
és milyen párosításban lesznek csoportvezetők. A kiválasztás során sok szempontot figyelembe veszünk, a legfontosabb, hogy megbízhatóak és viszonylag önállóak legyenek, jó
problémamegoldó készséggel rendelkezzenek, és persze hogy
bírják hanggal a tábort. A koordinátori pozíciót idén megszüntettem, mert viszonylag kevés feladatuk volt. A szervezői
csapat létszáma azonban nem változott, csak más feladatkört
kaptak az emberek. A logisztikáért felelős segítők kiválasztását Sziva Danira hagytam, aki egész évben a hallgatókkal
együtt dolgozott rendezvényeinken, és aki tudja, hogy kik
elég megbízhatók és lelkesek. A szervezők többsége a Hallgatói
Önkormányzat tisztségviselőiből áll, de még legalább 10 ember
dolgozik velünk, akik a korábbi gólyatáborban annyira segítőkészek és kreatívak voltak, hogy szerettem volna, ha továbbra is
támogatják munkánkat.
TK: Mi alapján választottatok helyszínt? Lementetek-e
előzetes terepszemlére a gólyatábor kezdete előtt?
NE: Tavaly sok gond volt a zajongással és a rendőrökkel: hiába
jelentettük be a rendezvényt, óránként kijöttek, és második
este az egész bulit át kellett pakolni egy hátsó hangárba. Idén
ezt mindenképp szerettem volna elkerülni, mert az ilyen atrocitások rányomják bélyegüket a buli hangulatára.
Az Education keresett meg egy kapcsolattartó a kenesei ajánlattal, aztán februárban négyen ellátogattunk, felmértük, s
beleszerettünk a táborba, ami azóta biztos helyszín.
TK: Ismerve a gólyatábor helyszínét (Balatonkenese),
mennyi vizes játékra lehet számítani, figyelembe veszitek-e a helyszín adottságait?
NE: A vízparti rendezvények mindig komoly kérdéseket vetnek fel. Kezdetben azt szerettem volna, hogy ne menjünk a
vízbe, ne igyunk a vízből, s így esély se legyen arra, hogy bárki
a vízbe fulladjon.. Sok balesetekről szóló gólyatábori történe-
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tet lehet hallani, amelyek miatt nagyon féltem.. Végül kompromisszumos megoldás született, így az egyik nap végig vízi
játékokkal telik majd, amihez vízimentőket is szerződtettünk.
Egyelőre úgy tűnik, hogy ha nem ütközik egyéb akadályba,
akkor az esti bulik is homokos részen tartott Beachparty-k
lesznek.
TK: Minden évben a tábor része a témához kapcsolódó gólyatánc. Ki választja ki annak zenéjét, és mi alapján alkotjátok
meg a tánc koreográfiáját?
NE: Nincs kialakult koncepció, ami előírja, hogy milyen legyen a gólyatánc. Idén az öttagú szervezői brigád választotta
ki zenéjét. A koreográfia általában valamilyen retro slágerre
készül, s a legfontosabb az, hogy könnyen megtanulható és
táncolható legyen. A gólyatánc célja egy olyan közös hangulat
teremtése, ami csak az adott évfolyamra jellemző.
TK: Milyen előadásokra lehet számítani a táborban? Dr.
Tausz Katalin, a kar dékánja ismét meglátogatja a tábort?
A meghívottak közt lesznek-e még más prominens személyiségek is a karról?
NE: Hagyományosan a második nap délelőttje szól az előadásokról. Ilyenkor nem gólyacsoportokban, hanem szakonként
ülnek össze az elsőévesek, és először egy egyórás szakismertetésen vesznek részt, ahol a felsőéves hallgatók beszélgetnek
velük az adott szak sajátosságairól, és arról, hogy mire kell
odafigyelniük a képzésük alatt. Ezt egy „forgószínpad” rendszerű program követi, ahol minden csoport tájékoztatást kap
a tanulmányi, szociális és külügyi lehetőségekről, illetve arról,
hogy mire kell figyelniük. Az Angelusz Róbert Szakkollégium
is bemutatkozik, és a kar vezetése is találkozik a hallgatókkal.
Idén is meglátogat minket dr. Tausz Katalin, sajnos Vékony
Edit, a Tanulmányi Hivatal vezetője a pótfelvételi miatt nem
tud eljönni. Valószínűleg a Tanulmányi Osztály többi munkatársa is bemutatkozik a gólyáknak, valamint meghívtuk dr.
Juhász Gábor és dr. Bíró Judit dékánhelyetteseket, illetve az
intézetigazgatókat is – ők nyári programjuktól teszik függővé
jelenlétüket.
TK: Mi az oka annak, hogy – az előző évvel szemben – a
felsőévesek csak az utolsó napra mehetnek?
NE: Az eddigi rendszer szerint azoknak a felsőéveseknek,
akik részt kívántak venni a Gólyatáborban, ki kellett fizetni a
részvételi díjat, valamint az útiköltséget is, így tudtunk nekik
helyet és étkezést biztosítani. (A változó igények miatt ebből
többször volt fennakadás – későbbi érkezés, korábbi távozás,
speciális étkezés, külsős szállás, stb.)
Idén kísérleti jelleggel egy ÁJK-s szokást próbálunk ki, az
úgynevezett „nyílt estét”, ami egyben a GT utolsó éjszakája,
augusztus 30-a. Azoknak a felsőéveseknek, akik szeretnének
lejönni a TáTK-s Gólyatáborba, előzetesen jelentkezniük kell.
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TK: Milyen elvárásaid vannak a gólyatáborral szemben?
NE: Elvárásaim nem a táborral, hanem elsősorban magammal és a szervezői csapattal szemben vannak. Hiszem, hogy
precíz előkészületek és alapos szervezés mellett egy életre
szóló élményt nyújthat a gólyatábor, és első sorban ez is a
feladata.
TK: Számodra mi volt a legnehezebb a szervezésben?
NE: Kifejezetten nem mondanám, hogy a szervezés részeit
lehet nehéz, nehezebb és legnehezebb kategóriába sorolni.
Igazából minden a legnehezebb. Még a legutolsó „szivatókártya” kivágása is ugyanolyan fontos, mint egy szerződés
véglegesítése. Az igazság az, hogy január óta attól félek,
hogy valamit elfelejtek, hogy valamiről nem gondoskodom,
hogy valami, ami igazán fontos, kimarad. Talán ezt az érzést
a legnehezebb elnyomni magamban, vagy legalább a többi
szervező előtt nem mutatni.
TK: Számítotok-e a gólyák visszajelzéseire a programokkal,
a rendezvényekkel és a játékos vetélkedőkkel kapcsolatban?
Terveztek-e kérdőíves felmérést, akár a tábor utolsó napján,
akár később, már Budapesten?
NE: Az ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft. segít nekünk
a tábor adminisztratív feladatainak elvégzésében és a jogi háttér
kezelésében is. A szervezet már a tavalyi évben is összeállított
egy kérdőívet, amit a tábor után elektronikusan eljuttattak a
gólyákhoz. Az ebből készült összesítést nem sokkal ezután
megkaptuk, és az alapján is tudtunk dolgozni. Ez idén is így lesz.

TK: A fárasztó, többnapos gólyatábor után hogyan állítjátok vissza a tábort eredeti állapotába? Mennyire viseli meg
az embert a gólyatábor, mennyi idő kell a regenerálódásra?
NE: Már a tábor ideje alatt sem hagyom, hogy teljes pusztítás
menjen végbe: ha nagyon mocskos a tábor a bulik után, akkor
a reggeli torna helyett reggeli szemétszedés lesz a program.
A szervezők és a játékokért felelős beosztottak pedig minden
kelléket és szemetet összeszednek a programok után. Ami nagyobb, nehezebb vagy értékesebb, azt a logisztikások viszik
át egyik pontról a másikra. Idén különösen igyekeznünk kell,
mert az ÁJK tábora pár órával utánunk érkezik.
TK: Az év folyamán milyen rendezvények várják még az elsőéveseket?
NE: Természetesen idén is megrendezzük a gólyatáborhoz
kapcsolódó videóvetítést, a kocsmatúrát és az afterparty-t, de a
többi rendezvény már egyáltalán nem hozzám tartozik, hanem
a Rendezvényszervező Bizottsághoz. A gólyabál persze mindig
az év legszebb eseménye, amit idén november 22-én rendezünk
meg. A Gólyatáborban már erre is készülünk, szeretnénk felmérni az elsőéves hallgatóink igényeit, így egy kérdőívet kitöltetve meg szeretnénk tudni, hogy milyen előadókat látnának
szívesen a bálon.
Hogy mi történt a gólyatáborban, képek formájában megtekinthetitek a TátKontúr hivatalos oldalán a Fotógaléria menüpont alatt, a http://tatkontur.elte.hu oldalon.
Szasza

Pillar Európa Klub
A Pillar Európa Klub idén is tagfelvételt hirdet az Európai Unió és a civil
szféra iránt érdeklődő főiskolai, egyetemi hallgatók részére.
Mi a Pillar Európa Klub célja?
A Pillar Európa Klub a felsőoktatásban résztvevő diákok
és fiatal pályakezdők önszerveződő csoportja, amely a Pillar
Alapítvány szervezeti keretén belül működő autonóm közösség.
A Klub tagjai elkötelezettek az európai értékek – demokrácia,
kulturális sokszínűség, emberi jogok és szolidaritás – megőrzése és közvetítése iránt, valamint érdeklődést mutatnak Európa
társadalmainak közéleti és politikai kérdései kapcsán. A Klub
tevékenysége az Európai Unió és a nemzetközi kapcsolatok
témái köré szerveződik, amelyben az önkéntességen alapuló
szakmai és közösségi programok mellett kiemelt szerepet kap a
tagok saját kezdeményezéseinek felkarolása.
Hogyan valósítjuk meg céljainkat?
A Pillar Európa Klub állandó programjai közé előadássorozatok, vitaestek, szakmai tréningek, külföldi konferen-

ciák és az unióval kapcsolatos elméleti tudást a
gyakorlatba átültető tevékenységek tartoznak.
Mindemellett a Klub teret nyújt a nem szakmai
alapú, kulturális és szórakoztató programok – filmklubok, kirándulások és közös bulik megvalósításához. A Pillar Európa
Klub tagjai rendszeresen részt vesznek fesztiválokon és egyéb
programokon, ahol különböző tevékenységekkel (játékok,
kérdőívek, lakossági tájékoztatás) népszerűsítik az EU-t és
annak programjait. Emellett a Pillar Európa Klub üzemelteti
a Külügyminisztérium és az Európai Bizottság Magyarországi
Képviseletének tájékoztató fórumát, az EUvonalat. Mindezek
mellett társszervezőként EU-s projektek megvalósításában is
aktívak vagyunk, ilyen volt például a Szóval.eu középiskolai
vitaverseny.
A Pillar Európa Klub tagjai önkéntesként segítik a rendezvényeket. Így rendezvényeink mellett fontosnak tartjuk, hogy
az Európa Klub tagjai különböző képzéseken keresztül szakmailag is fejlődhessenek. 2012-ben a minden évben szokásos
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Fotó • pillar-europe.eu/

EU-s alapképzésen kívül projektmenedzsment és pályázatíró
képzésben is részt vehettek tagjaink.
Az Európa Klub keretén belül kapcsolatépítésre is lehetőség van, hiszen számos korábbi Pillar tag ma is európai
uniós ügyekkel foglalkozik. A velük való megismerkedésre a
PillarFocus beszélgetések adnak lehetőséget.

Idei programjainkról honlapunkon (pillar-europe.eu)
tudhattok meg többet.
Miért jó önkéntesnek lenni?
Magyarországon az uniós átlagnál többen végeznek
önkéntes munkát. Az önkéntesség jó eszköze a részvételi
demokrácia erősítésének, hiszen így a projekten dolgozók
még inkább magukénak érezhetik döntéseiket, és jobban
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motiváltak abban, hogy a projektek sikeresek legyenek.
Az önkéntes munka során nemcsak értékes munkatapasztalat szerezhető, de egyéb képességek is jól fejleszthetők (pl.:
csapatmunka, vezetői képességek, priorizálás, stb.) melyek a
későbbi karrier során is elengedhetetlenek.
Amit kínálunk:
ӽӽ – Tagjaink számára előadásokat, képzéseket szervezünk
ӽӽ – A Pillar klubon keresztül szakmai gyakorlatot találhatsz
ӽӽ – Részt vehetsz nemzetközi csere- és EVS programokon
ӽӽ – Önkéntes lehetsz nyári fesztiválokon
ӽӽ – Segítünk saját ötleteid megvalósításában
ӽӽ – Alumni hálózatunk tagjai mentorálják szakmai és
egyéni fejlődésed
Ha Te is szeretnél a Pillar Európa Klub tagjai közé tartozni jelentkezz szeptember 30-ig a pillar.tagtoborzas@gmail.com
címen neved, intézményed neve, telefonszámod, valamint
Europass típusú önéletrajzod elküldésével, és ezután értesítünk
a felvételi beszélgetés időpontjáról és helyszínéről.
Ha kérdésed van, érdeklődj e-mailben a fenti címen!
www.pillar-europe.eu
http://www.facebook.com/pillar.alapitvany
Rasztik Lilla

Új kurzusok az ELTE-n
A humán szakokra járó hallgatók olyan hivatásokat választottak, amelyek gyakorlása során lehetőségük nyílik a különféle nehézségekkel
küzdő emberek segítésére.
A társadalomtudományi és pedagógiai területeken, például
szociális munka, szociálpolitika, pedagógia vagy gyógypedagógia területén a fiatalok nap mint nap szembesülhetnek a
társadalmunk életét nehezítő szociális problémákkal. Bármelyik egyetemista fiatal – még ha közvetlenül nem is érintett,
– környezetében bizonyára találkozik nehéz élethelyzetekkel,
pl. a nők, a fogyatékosok, a kisgyermekesek munkavállalással
kapcsolatos nehézségeivel.
Az ELTE TáTK által, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral, a Pedagógiai és Pszichológiai Karral, valamint a
Hilscher Egyesülettel együttműködve megvalósított TÁMOP5.4.4-09/1-C-2009-0001 projekt azzal a céllal indult, hogy a
szociális gondolat váljon hangsúlyosabbá az egyetemi képzésekben. Ennek keretében több karral és a különféle szakmacsoportok összefogásával olyan egyetemi kurzusok, tematikák, diasorok, tankönyvek kidolgozására került sor, amelyek
a szociálpolitika, a szociális munka, az esélyegyenlőség, a
diszkrimináció, valamint a munkaerőpiac és a foglalkoztatás
területeit helyezik előtérbe.

A kurzusok között vannak olyanok, amelyek
főként nemzetközi tapasztalatok átadását célozzák, valamint olyanok, amelyek az elméleti ismeretek, kutatási eredmények bemutatásával a
magyar sajátosságok, problémák feltárását célozzák egy-egy
társadalmi csoport vagy probléma vonatkozásában, illetve
kifejezetten gyakorlatorientált kurzusokat is fejlesztettünk.
E kurzusokat több egyetemi karon, többféle képzésben lehet majd választani. A projekt eredményeképpen kidolgozott
kurzusok közül néhány már a következő szemeszterben bekerül a kurzuskínálatba. Ilyen például a Társadalomtudományi
Karon Nyilas Mihály: Globális szociálpolitika című tantárgya,
vagy Sziklai István nevével fémjelzett Stratégiai fejlesztési
programok a szociálpolitikában (’Strategic development
programmes in social policy’) témával is foglalkozó EU-s
fejlesztéspolitika című kurzus. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Balázs János: Segítő szakmák és értékek címmel
meghirdetésre kerülő tanegységet is választhatják a hallgatók, valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Karon HegyiHalmos Nóra: A felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztése
című kurzusában a foglalkoztathatóvá tétel és képezhetőség
fejlesztésének módszertanát fogja tanítani.
E kurzusokon való részvétellel az érdeklődők bekapcso-
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lódhatnak azokba a tudományos diskurzusokba, amelyek
napjainkban nemcsak a szakemberek, hanem a laikusok körében is élénk érdeklődést és társadalmi vitákat váltanak ki. A
kurzusokhoz a témafelelősök tankönyveket és oktatási segédanyagokat, valamint prezentációkat készítettek, melyeknél
az ingyenes és akadálymentes hozzáférést biztosítjuk, a gyakorlatorientáltságot és az oktathatóságot szem előtt tartva. A

projekt keretében kifejlesztett többi tanegység bevezetésére
várhatóan a későbbiekben kerül majd sor. E kurzusok számára kidolgozott tankönyvek a tantárgy kurzuskínálatba való
bekerülését megelőzően is hozzáférhetővé válnak az internet
segítségével bárki számára.
Dr. Nagy Krisztina

A fejlődés útja

Fotó • iwannabreathe.blogspot.com

Új, négy évre szóló intézményfejlesztési tervet kellett benyújtania Magyarország mind a hetven felsőoktatási intézményének 2012. június 30-i
határidővel az Emberi Erőforrások Minisztériumához.

A Széll Kálmán terv első és második verziója
is többmilliárdos forráskivonást vetít előre a felsőoktatási intézmények számára. Az ELTE helyzete azonban az átlagosnál is nehezebb, mivel
Ebben még nem is lenne semmi meglepő, hiszen a főiskolák- a magyarországi egyetemek és főiskolák a fenntartásukhoz
szükséges összeg 50%-át kapták állami támogatásként, míg a
nak és egyetemeknek évek óta készíteniük kell a fenntartó
számára ilyen és ehhez hasonló stratégiai dokumentumokat. maradék 50%-ot nekik kellett előteremteniük. Az állami táAmellett azonban, hogy a 2011. december 23-án hatályba mogatás aránya az ELTE-n azonban 70%, így minden elvonás
erőteljesebben sújtja, mint a többi intézményt. Ennek legfőbb
lépett Nemzeti Felsőoktatási Törvény alapján ismét újra
kellett tervezni a korábban már megírt és elfogadott anyago- oka az, hogy az ELTE-n végzett hallgatók közül a pedagógusok, a bölcsészek, a jogászok és a társadalomtudósok is legkat, a Széll Kálmán terv második verziója is alaposan átírta a
korábbi elképzeléseket. A 2012 áprilisában napvilágot látott gyakrabban a közszférában tudnak elhelyezkedni, az ELTE újSzéll Kálmán terv 2.0, elődjéhez hasonlóan, további gyökeres ratermeli a szakembereket, ugyanakkor ezeken a területeken
csak jóval korlátozottabban tudja tartani a kapcsolatot a piacváltozásokat ígért a magyarországi felsőoktatásban, különös
tekintettel a finanszírozási kérdésekre. Az elképzelések szerint cal. Másrészről az ELTE számos olyan, ún. unikális képzéssel
a korábbi, mennyiségen alapuló állami támogatás modelljé- rendelkezik, amelyek más magyarországi intézményben nem
ről a felsőoktatás finanszírozása vegyes modellre tér át, ami a találhatóak meg.
Az ELTE Intézményfejlesztési Tervét 2012. június 25-én
normatív támogatás mellett fejlesztési támogatást is magában
fogadta el egyetemünk legfőbb döntéshozó szerve,
a Szenátus. A 133 oldalas stratégiai dokumentum
két legfőbb célkitűzése, hogy az ELTE közép-európai nemzetközi viszonylatban elfoglalt helyzete
megerősödjön, valamint a pedagógusképzés teljes
átalakításának véghezvitele – a legtöbb vállalt feladat e célok megvalósulását hivatott elősegíteni.
Ahhoz, hogy az ELTE a nemzetközi porondon még
ismertebbé és elismertebbé válhasson, bővíteni
szeretné az idegen nyelvű képzéskínálat mellett
a hallgatók és oktatók mobilitási lehetőségeit,
növelni kívánja jelenlétét a globális és az európai
kutatási hálózatokban, illetve olyan tudományos
eredményeket tervez előállítani, amelyek a nemHogyan tovább?
zetközi színtéren is megjelenhetnek. Ezek persze
foglal. A korábbi állami támogatásnak mindössze 60%-át kap- nem mennek egyik pillanatról a másikra, főként nem pahatják meg az intézmények képzési támogatás címszó alatt. A rancsszóra, így a kitűzött célok mellé akciókat párosítottak,
további 40%-ot (ebből 10%-ot kifejezetten kiválósági támoga- amik évre lebontva irányozzák elő a feladatokat. A fenntartó
tásként) az Intézményfejlesztési Tervek értékelése után nyer- pedig – a véletlenre semmit sem bízván – beszámolókat vár
negyedévente az intézményektől, melyekben azt kell taglalni,
hetik el az egyetemek és főiskolák – szeptembernél hamarabb
hogy hol is tart épp az ELTE a kitűzött cél felé haladó úton.
nem várható eredmény.

12  HöKéletes & Terítéken a tudomány

IV. évfolyam I 10. szám I 2012. Május

Természetesen felvetődik a kérdés: vajon mennyi időt vesz el
egy-egy beszámoló elkészítése az adott cél megvalósításától?
Bizonyos célkitűzések kifejezetten a TáTK-s képzési kínálatot érintik. Ilyen például az elméleti közgazdaságtani képzés
fejlesztése, ami a Corvinus integrálásával jöhetne létre – a
BCE jövőbeni helyzete a cikk írásakor még ködbe vész.
Látható már azonban az elkövetkezendő évek ELTE-s
társadalomtudományi kutatásainak iránya is. Az oktatási és
fejlesztési elképzelések mellett szakterületenként a tudományos kutatásra vonatkozó terveket is bele kellett foglalni az
intézményfejlesztési dokumentumba. A Társadalomtudományi Kar kutatásai ez alapján a 2012 és 2016 közötti időszakban leginkább a társadalmi konfliktusokkal és kohézióval foglalkoznak majd, ezen belül kiemelten a migrációval, az uniós
roma keretprogrammal, a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia hátterével, illetve a gazdasági válság hatásaival,
annak gazdasági, politikai és szociális következményeivel. A
tervek szerint ezekben a kutatásokban a hallgatók is kiemelt
szerephez jutnának.

A dokumentum külön kategóriába foglalja azokat az akciókat, amelyek a hallgatói szolgáltatások fejlesztésére vonatkoznak.
Ebben szerepel az ELTE iskolaszövetkezetének létrehozása, az
e-learning fejlesztése, a digitális könyvkiadás és könyvterjesztés
támogatása, az egyablakos hallgatói ügyintézés feltételeinek kialakítása, a mentálhigiénés szolgáltatások fejlesztése, valamint a kollégiumok és szakkollégiumok további fejlesztése, felújítása.
Kiemelt prioritású célkitűzés az esélyegyenlőség biztosítása a nők, kisgyermekes szülők, valamint gyermeküket
egyedül nevelő szülők számára, illetve a lágymányosi épületegyüttesben menza, valamint többfunkciós közösségi terek
kialakítása. A tervek szerint az igényfelméréssel egybekötött
tervezés már 2013-ban megvalósulna, üröm az örömben
azonban, hogy ezek a célok kizárólag többlettámogatással,
forrásbevonással valósíthatóak meg. Arról pedig, hogy ezt a
többlettámogatást a kitűzött célok értelmében az intézmény
megkapja-e, meg kell várnunk a fenntartó döntését, és egyelőre csak reménykedhetünk…
Kovács Anna Sára

Unikális szakok az ELTE-n
Az ELTE majd’ mindegyik karán találhatunk olyan képzést, amit Magyarországon kizárólag itt oktatnak. Nem
tanulhatunk máshol mesterképzés keretein belül kriminológiát (ÁJK), gyógypedagógiát (BGGYK), térképészetet (IK),
interkulturális pszichológia és pedagógiát (PPK) vagy meteorológiát (TTK). Csak a Társadalomtudományi Karon képeznek humánökológusokat, survey statisztikusokat, valamint a közösségi és civil tanulmányok szakembereit. A Bölcsészettudományi Karon olyan speciális példákat találhatunk az unikális szakokra, mint az ókori nyelvek és kultúrák
szak, a szlovák, román, portugál szakirányok, de az indológia, iranisztika, valamint a török, mongol, tibeti és koreai
szakirányos képzések is. Ezek, az egyetemi köznyelvben gyakran „orchidea” jelzővel ellátott szakok alacsony hallgatói
létszámmal indulnak, nem érheti tehát őket az a vád, hogy tömegesen bocsátják ki a gyorséttermi eladókat. Feladatuk
egyértelműen a tudományos elit újratermelése ezeken a tudományterületeken belül, a képzés költségének felét azonban szinte képtelenség a „piacról” megszerezni.
Kovács Anna Sára

A szcientológia nyomában
Néhányan idegenkednek tőle, mások rajonganak érte, többségünk viszont – bár hallott róla – nem igazán tudja hova tenni a szcientológiát.
Jómagam is számtalanszor olvastam színészekről, akik e vallás képviselői, mégsem tudtam egészen mostanáig, hogy mi fán terem ez az életfilozófia. Arra az elhatározásra jutottam, hogy a dolgok mélyére nézek. Kutatásom során számos érdekességre bukkantam, amiket az alábbiakban
szeretnék veletek megosztani
Ízelítőként íme egy kis összeállítás a legmeglepőbb tényekről. A Szcientológia Egyházat 1954-ben alapította L.

Ron Hubbard, majd 1989-ben, a szocialista
blokkban elsőként jelent meg Magyarországon.
Számos szervezetet működtet, ezek között egyaránt találhatunk kriminológia- és drogellenes
mozgalmakat, de tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekek felkarolását támogató csoportosulást is. Az egyház képviselői fontosnak tartják a
humanitárius munkát, önkéntes lelkészeik segítettek többek közt a 2001. szeptember 11-i terrortámadást
követően, de jelen voltak a néhány évvel ezelőtt pusztító Srí
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Lanka-i cunaminál is. Most pedig lássuk, miként is indult út- liforniai farmján tevékenykedett. Utódja, az egyház jelenlegi
feje, David Miscavige volt.
jára a szcientológia!
Szcientológia hazánkban
Története
A szcientológia magyarországi megjeHa a szcientológia gyökereihez akarunk
lenése Varga Kornél és Nagy Tamás nevéhez
visszamenni, Lafayette Ron Hubbard születéköthető, akik ausztriai, illetve németorszásénél kell kezdenünk a keresgélést, az egyház
gi tartózkodásuk alatt ismerkedtek meg a
kialakulása ugyanis szorosan összefügg alaszcientológiával, majd hazatértük után azt
pítója élettörténetével. A férfi gyermekkorát
a feladatot kapták, hogy Magyarországon
folyamatos költözködés jellemezte – ahogy
dianetikai és szcientológiai központot hozkésőbb a közösség életét is –, s első meghatázanak létre. Varga biztosította az anyagi
rozó élménye az volt, amikor 6 éves korában
hátteret, Nagy lektorálta a képzési anyagok
barátságot kötött a közelében élő „blackfoot”
fordítását. 1989 nyarán megnyitotta kapuindiánokkal. Már fiatalkorában érdeklődött
it a Dianetika Egyesület, majd 1991-ben
az emberi elme iránt, tudásszomját egy
L. Ron Hubbard - az egyház megszületett a Magyar Szcientológia EgyJoseph „Kígyó” Thompson nevű tengerésztiszt
alapítója
ház. 2000 tavaszán megalakult a Szcientológia
elégítette ki, aki Sigmund Freud tanítványa volt.
Hubbard a húszas évei elején írói karrierbe fogott, 1950-ben, Egyház Budapest (más néven: Budapest Org) is, vagyis az első
39 esztendős korában jelent meg világhírű, Dianetika című lelkészi képzést nyújtó szcientológia intézet a volt szocialista
könyve, amelyet a szcientológusok bibliájukként tartanak blokkban. A fővárosi létesítmény működését oly siker övezte,
számon. Műve megírásához többek közt az OrdoTempli Ori- hogy hazánk megnyerte a 2002-ben, az egyház keretein belül
enti nevű, fekete mágiával foglalkozó csoporttól szerzett in- rendezett nemzetközi versenyt, ezzel maga mögé utasítva a
formációkat, de tanulmányozta a hipnózis és pszichoanalízis világ több mint 160 orgját.
De vajon minek köszönhető a kis hazánkban működő
módszerét is.
egyház nagy renoméja? Minden valószínűség szerint annak,
Ugyanebben az évben megalapította New Jersey-ben a
Hubbard Dianetika Kutatási Alapítványt, melynek célja a hogy számos társadalmi szervezetet működtet, a szociális és
dianetikaterápia terjesztése volt. A vállalkozás nem tűnt si- jogi problémáknak szinte minden területén igyekszik megoldásokat kínálni. A siker kulcsa pedig az, hogy legtöbb progkeresnek, egy éven belül a csőd szélére került, ekkor kezdte
ramjával a fiatal generációt célozza meg, akik még nem tudHubbard a szcientológia nevet használni. 1952-ben áttette
székhelyét Phoenixbe, ahol képzőhelyet (Hubbard College) ják, mit kezdjenek életükkel, éppen ezért minden újdonságra
és folyóiratot (Journal of Scientology) hozott létre. Mivel fogékonyak. A szcientológiához tartozik például a Fiatalok az
filozófiáját és módszereit hevesen kritizálták, 1954-ben egy- Emberi Jogokért Alapítvány, illetve az Út a Boldogsághoz Magyarország. A jogi és erkölcsi útmutatáson kívül a közösség
házként jegyeztette be a szcientológiát – ezzel mintegy jogi
híres a kábítószerek és a bűnözés ellen folytatott harcáról is.
védőburkot zárva maga köré. A helyi közösségeket átnevezte
misszióknak, az árakat Az Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom országos szintű drogellenes kampánysorozat, míg a Narconon
fix felajánlásoknak, az
elméleteket szent szöve- Magyarország Alapítvány dolgozói drogprevenciós és rehabiligeknek. Az egyház köz- tációs tevékenységet is végeznek. Fő alapelvük, hogy a hozzájuk forduló függők részére nem kínálnak gyógyszeres kezelést,
pontja Los Angeles lett, de
nem sokáig maradtak ott, az elvonási tüneteket e helyett ásványi anyagokkal igyekeznek
1955-ben Washingtonba, enyhíteni. Fontos még szót ejteni a Criminon Magyarország
majd 1959-be Sussexbe Alapítványról, amely a „Bűn nélkül szabadon” szervezet utódE-méter - áldás vagy átok? menekültek az amerikai
jaként jött létre. Célja a bűnmegelőzés, a bűnözők erkölcsös
életre terelése, valamint az áldozatok családjának megsegíadóhatóság elől. Miután Angliában sem várta őket szívélyes
fogadtatás, az alapító egyedülálló ötlettel állt elő: 1967-ben tése. Ezen kívül a szcientológiának vannak tanulásmódszermegalapította a SeaOrgot, vagyis az egyház lelkes és hűséges tannal foglalkozó közösségei és humanitárius munkát végző
önkéntes lelkészei is.
tagjait (az orgokat) hatalmas óceánjáró hajókra telepítette, és
mindnyájan együtt szelték a vizeket. Három év múlva viszont Tanítása
Mint minden egyháznak, a szcientológiának is vannak
már a hajók is kicsinek bizonyultak, Hubbard ezért új helyet
szemelt ki központjának: Floridát. A 80-asévek elején létre- saját tanai, amelyek egy az egyben Hubbard munkásságának
hozta a Nemzetközi Szcientológia Egyházat, illetve a Vallási felelnek meg. Három olyan fő hitelv van, amelyet minden
Technológia Központot. 1986-ban bekövetkezett haláláig ka- szcientológus hisz, és magára érvényesnek tart, attól függet-
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lenül, hogy hol tart az önmegismerés folyamatában. Először is
minden hívő szellemi lénynek (thetán) tartja magát, aki testből, elméből és lélekből áll. A lélek halhatatlan, csak meghatározott ideig tartózkodik egy testben, majd a halállal eltávozik
onnan, s új testbe költözik. Ezzel pedig el is érkeztünk a második hitelvhez, miszerint a lélek mindig új és új fizikai testet
ölt, az egyénben viszont otthagy egy bizonyos „időnyomot”.
Időnyom alatt mindazoknak a fizikai, mentális és spirituális
tapasztalatoknak az összességét értjük, amelyek az egyénre

Kétségtelenül a leghíresebb szcientológus
összes eddigi inkarnációja során hatást gyakoroltak. Mindaddig, amíg az egyén magában hordozza saját időnyomát, nem
tud felszabadulni, és eljutni a tökéletesen tiszta, úgynevezett
„clear” állapotba. Ebben segít a szcientológia: az „auditálás”
gyakorlatával fokozatosan eljuttatja a hívőket a legtisztább
mentális állapotba, amivel állítólag olyan világlátást tapasztalhatnak meg, amilyet eddig sohasem. Ehhez az „e-méter” nevezetű eszköz szolgál segítségül, amely bőrellenállás-mérő
funkciójával felméri, hogy milyen időnyomokkal rendelkezik az illető személy. Az eszköz hasonlóképpen működik,
mint egy hazugságvizsgáló: kérdéseket tesznek fel az illetőnek, és az elhangzott válasz illetve a fiziológiai jellemzők alapján következtetnek a felelet valóságtartalmára. A
harmadik hittétel magára az alapítóra vonatkozik. A Szcientológia Egyház minden tagja elismeri, hogy Hubbard
különleges emberi lény volt, aki önfeláldozó munkájával
kidolgozta az emberiség számára a mentális és spirituális
szabadsághoz vezető utat. Érdemes még említést tenni egy
általánosan vallott elgondolásról, vagyis arról, hogy miként
vélekednek az egyház tagjai a laikusokról.
A szcientológusok szerint a kívülállók – vagyis „wogok” –
csak testként és nem szellemként léteznek, tehát nem szellemi lények. Képtelenek megtapasztalni a szabadságot, a
„clear” állapotot. Éppen ezért, ha egy hívőt és egy nem hívőt
egymás mellé állítunk, az olyan, mintha egy makkegészséges
embert hasonlítanánk össze egy súlyos mentális beteggel.
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Tagsága
Míg a legtöbb egyház esetében valamilyen beavatási
szertartás – például keresztség – által válhatunk taggá, ha
szcientológusok szeretnénk lenni, elég kitöltenünk egy jelentkezési lapot, vagy aláírnunk egy szerződést, no és persze nem
árt, ha vastag a pénztárcánk. Ez attól függ, hogy csak a vallási
szervezethez akarunk-e csatlakozni, vagy egyben az IAS-hoz
is (International Associationof Scientologists). Ha csak előbbiről van szó, akkor szerződést kell aláírnunk a tagságról és
feltételeiről, például vállalnunk kell, hogy részt veszünk a tanfolyamokon, és élünk az auditálás lehetőségével.
Amennyiben viszont a szcientológia nemzetközi szervezetéhez is jelentkezni szeretnénk, akkor egy, pusztán demográfiai adatokra vonatkozó kérdőívet is ki kell töltenünk. Az elkötelezett tagok felvételüket kérhetik a SeaOrg-ba, ami mintegy
az egyház szerzetesrendjeként működik. Az ide történő
jelentkezés folyamata olyan adatokat követel, amelyek Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elnöke szerint az adatvédelmi törvénybe ütközhetnek, mert más személy személyes adatait kérik, annak tudta
és beleegyezése nélkül. Az űrlapon többek közt ilyen kérdések
szerepelnek: „Sorold fel szüleid nevét és címét, jelenlegi és
korábbi munkahelyeit!”, „Kapcsolatban voltál-e valaha, vagy
kapcsolatban vagy-e bárkivel, aki fenyegette vagy támadta a
szcientológiát?”, „Jelenleg árulsz-e kábítószereket? Milyen
kábítószereket? Kinek adtál el?” Előfordulhat tehát, hogy a
kérdőív kitöltése első ránézésre egyszerűbbnek tűnik egy beavatási szertartásnál, mégis több mint ami elvárható lenne.
Nemcsak az adatvédelmi kérdések adnak okot aggodalomra, hanem az egyház rendkívüli anyagiassága is. A tagság feltételeként meghatározott kezdő kurzusok elvégzése 1989-ben
a Szcientológiai Akadémián 500.000 Ft-ba került, az atomtámadás túléléséhez ajánlott kéthetes tanfolyam ára pedig
400.000 Ft volt. Ráadásul a magasabb tagsági szintek elérése
is nagy összegű adományhoz van kötve. Mindezek ellenére
viszonylag sokan szimpatizálnak napjainkban a szcientológiával. A 2001-es népszámlálás adatai szerint 591-en vallották
magukat a szcientológiához tartozónak, azonban évente átlagosan 1100 személytől érkezik adó 1% felajánlás az egyház
javára. Magyarországon kb. 2000 fő van, aki belépési nyilatkozattal rendelkezik, a szervezet elmondása alapján viszont
nagyjából 60.000 fő tagot számlál a Magyar Szcientológia
Egyház. A különbség abból adódik, hogy tágabb értelemben
véve mindenki tag, aki az egyház szolgáltatásait akár egyszer
is igénybe vette. Erre Abraham Maslow piramisa szolgálhat
magyarázatul, amely szerint az emberi szükségletek hierarchikus sorrendbe helyezhetőek: legalapvetőbb szükségleteink
fiziológiai jellegűek, míg a piramis csúcsán az önmegvalósítás
áll. A piramis alja szélesebb, mivel sokan vannak, akik csak
egy-egy alapszolgáltatást vesznek igénybe, és csupán kissé
kötődnek a szervezethez. Ezzel szemben a csúcs egészen kes-
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keny, mert kevés ember van, akinek olyan erős a kapcsolata
az egyházzal, hogy az önmegvalósítást is ott keresi. Hogy mi
a titok? Miért lesz valaki tag? Mert az emberek – saját elmondásuk alapján – úgy érzik, Hubbard egyenesen hozzájuk szól,
lehetőséget kínál nekik, hogy megváltoztassák életüket.

biztos felügyeli tevékenységét.
Hogy ezek alapján ki milyen értékítéletet mond a szcientológiáról, azt mindenki döntse el maga.

Zárásul álljon itt néhány tény a való világból:
– a Szcientológia Egyház napjainkban 150 országban van jelen,
saját bevallása szerint világszerte 10.000.000 tagot számlál.
– Ennek ellenére Németországban nem tekintik egyháznak, csak üzleti vállalkozásnak, Görögországban és Oroszországban betiltották, Franciaországban pedig kormány-

Felhasznált irodalom:

Adri

Máté-Tóth András – Nagy Gábor Dániel (2011): Alternatív vallás – Szcientológia Magyarországon. Budapest: L’Harmattan
Vernette, Jean (2003): Szekták. Budapest: Új PalatinusKönyvesház

Távkapcs

Együtt mégis külön?
Mi a szerelem? Nyilván nevetséges kérdés, ami mégis olyan sokszor
hangzik el az életben – akár önmagunknak tesszük fel, akár mástól kérdezzük. Nevetséges kérdés, mert még az igen tapasztaltak sem tudják
szavakkal visszaadni azt, amit maga az érzés igazán jelent. Mindig
akadnak jó megközelítések, de mégis mindig hiányzik belőlük valami.

a másikban, és ne legyünk féltékenyek.
Valóban, ezek mind kézenfekvőnek tűnő, már-már közhelyesen evidens dolgok, de én szeretem a közhelyeket. Mert
gondoljunk bele, miért váltak közhellyé? Mert újra és újra
mindenki ismételgette őket. És miért tették ezt
olyan sokan, olyan sokszor? Mert igazak. Nem
A távkapcsolatban élők azt az időt várják, mikor költözhetnek végre túl eredeti, nem újító vagy kreatív ötletek, haössze, amikor sem az időeltolódás, sem a távolság nem fogja már nem alapvetések, de a hiba sokszor ott lapul meg,
elválasztani őket. De vajon ez a nagy váltás mennyire kezelhető hogy pont ezekről feledkezünk meg, és ha az
alap nincs meg, mire építenénk? Eszembe is jut
könnyen?
egy szintén kissé közhelyes, mégis igaz mondás,
pont a témához kötődően. Valahogy így szól: „A távolság a
a modern, folyamatosan fejlődő technológia több-kevesebb
sikerrel csillapítja, és úgy egyáltalán, nagyobb számban lehe- szerelemnek olyan, mint a szél a tűznek. A kis lángot eloltja, a
nagyot fellobbantja.”
tővé teszi létezésüket.
Külön, de mégis együtt élni is többféleképpen lehet. Egy
Ha a Google keresőjébe bepötyögöm a „távkapcsolat” szót
például angolul, 0,21 másodperc alatt közel 12.500.000 kap- Szeged-Budapest távolság mégiscsak áthidalhatóbb, mint egy
csolódó cikket, írást, dokumentumot talál, amik között ked- Prága-Párizs, vagy éppen egy Stockholm-Sydney. A franciákvemre böngészhetek. Nagy részük a „10 dolog, ami tönkre- nál például külön szó van az országon belül, de külön helyen
dolgozó, így a hétköznapokon külön élő szerelmesekre. Ők
teszi a távkapcsolatot”, vagy épp az ellenkezője, a „12 tipp a

”

Fotó • .zastavki.com

Mindennek ellenére, ha már feltettem a kérdést, megpróbálom – úgy-ahogy – meg is válaszolni. Nem törekszem tökéletességre, nem is lehet, de abban talán mindenki egyetért
velem, hogy a szerelemben alapvető tényező a közelség. Lelki és fizikai közelség, mindkettőnek az összes elképzelhető
formájában. Együtt ébredni, közösen reggelizni, ugyanarra
gondolni, ölelni egymást, hallani a másik hangját, közös döntéseket hozni…és mégis léteznek olyan kapcsolatok, amelyek
a fentiek jó részét nélkülözni kényszerülnek, vagy csak annyit
kapnak belőlük, ami épp elég a túléléshez, de ideálisnak aligha
nevezhető.
Ezek a távkapcsolatok, amelyek „közelség-szomjúságát”

jól működő távkapcsolatért” – jellegű gyűjtemény
lesz. Ezeken a listákon szinte kivétel nélkül szerepel a gyakori kommunikáció – naponta többször,
és minél változatosabban. SMS, e-mail, telefon,
Skype – ugye-ugye, az említett modern technológia nyújtotta lehetőségek tárháza. Nem győzik
említeni a gyakori látogatások fontosságát, a külön töltött idő
kihasználását (mert semelyik másik felnőtt, kapcsolatban élő embernek nincs
annyi ideje a hobbijaira és
barátaira, mint egy távkapcsolatban élőnek), és persze
A távrandik fő támogatója
a nagy klasszikust: bízzunk

Fotó •.allthetests.com
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TGV összeköt
a „TGV-párok” (les couples TGV), akiket többnyire a munka
választ szét. Sokszor vidéken élő frissdiplomásokról van szó,
akik a fővárosban vagy annak közvetlen közelében kapnak
munkalehetőséget, melyet nem szeretnének elszalasztani,
párjuk viszont nagyon jól megvan saját, már megszokott
munkahelyén. Ilyenkor – hogy a kapcsolat is megmaradjon,
és a munka is meglegyen – legtöbben a kétlaki életformát választják: hétfőtől péntekig Île-de-France az otthonuk, péntek
este pedig vonatra szállnak, hogy a hétvégét a szerelmükkel
együtt tölthessék. A TGV-párok kifejezés természetesen a
vonat nevéből származik (Train à Grande Vitesse – nagysebességű vonat), amely a körülbelül 400 kilométeres
Párizs-Lyon távot két óra alatt teszi meg, ami valljuk be,
megkönnyíti a távkapcsolatban élők helyzetét. A másképp „távolsági szingliknek” nevezett párok (kicsit nehézkesen fordítható, de az eredeti kifejezés: les célibataires
géographiques) teszik ki a francia kapcsolatok 16%-át az
INED felmérése szerint, ami nem kevés.
Az Egyesült Államokban egy 2005-ben készült felmérés
szerint a házasságok 2,9%-a
távkapcsolat, és tízből egy házasságban volt olyan időszak
az első három évben, amely
alatt a házasok nem egy heKiterített kártyákkal játszol? lyen éltek. Szintén angol kifejezés a LAT (Living Apart
Together), ami talán annyiban különbözik az általános értelemben vett távkapcsolattól, hogy míg az kényszerhelyzetből
adódik, a LAT- jellegű együtt-nem-élések inkább a pár döntésén múlnak, és nem feltétlenül van köztük nagy távolság.
Egyszerűen csak nem élnek egy fedél alatt. Ide sorolhatóak az
egészen fiatal párok, akik még a szüleiknél laknak, de hosszú
házasságok is alapulhatnak a különélésen.
Egyes vélemények szerint a LAT- kapcsolatok megjelenésével egy vadonatúj családforma van kialakulóban,
amely megadja a párkapcsolatban élés intimitását, ugyan-

akkor meghagyja a személyes szabadságot, amire sokan
vágynak. Sőt, egyesek más kapcsolatokat többre értékelnek
(például a barátságokat), így a „külön-együttélés” elegendő szabad időt és teret biztosít nekik, amit a barátaikkal
tölthetnek. Feltéve, hogy találnak egy olyan partnert, aki
mindezzel beéri.
Ez az életforma az évek során társadalmilag is egyre elfogadottabbá válik. 2000-ben a 16 és 44 év közötti britek közel
egyötöde nyilatkozott úgy, hogy számára az ideális kapcsolat
a LAT. 2006-ban pedig a szigetország lakóinak 54%-a mondta,
hogy egyetért azzal az állítással, miszerint egy párnak nem
kell együtt élnie ahhoz, hogy erős lehessen a kapcsolatuk.
Visszatérve a klasszikus értelemben vett, kényszerű távszerelmekhez, elmondható, hogy azok sok kérdést vethetnek
fel. Nehezebb-e egyáltalán, mint egy „hétköznapi” kapcsolat?
Mert valljuk be, akik havonta egyszer látják egymást mindös�sze néhány napra, mindenre gondolnak, csak a konfliktusokra,
vitákra nem, helyette örülnek, hogy végre együtt lehetnek. A
folytonos várakozás megédesíti és felértékeli az együtt eltöltött perceket. Egy távkapcsolatban az egyetlen probléma az,
hogy a pár nem lehet együtt, egy általános kapcsolatban pedig
minden problémát együtt kell megoldani, nap mint nap alkalmazkodni, csiszolódni, kompromisszumokat kötni. (Persze
a fentiek nem ennyire egyszerűek, de most a lényeget, és a
szélsőségeket emelem ki.)
A távkapcsolatban élők azt az időt várják, mikor költözhetnek végre össze, amikor sem az időeltolódás, sem a távolság
nem fogja már elválasztani őket. De vajon ez a nagy váltás
mennyire kezelhető könnyen? Távolról könnyű a másikat tökéletesnek látni, és az állandó vágyódás olyan rózsaszín ködbe
tud mindent burkolni, amin nehéz átlátni, és amit majd az
együttélés, a mindennapok eloszlatnak. Talán jó megoldás
a kettő közé beiktatni egy átmeneti LAT- időszakot, ami a
félemelet lehet a távkapcsolat első emelete és az együttélés
földszintje között. Így zökkenőmentesebb lehet a megérkezés
a várva várt, valódi közös életbe.
Voilà
Felhasznált irodalom:
Bell, Chris – Brauer-Bell, Kate (2006): The Long-Distance
Relationship Survival Guide. New York: TenSpeed Press
Narayan, Seetha (2005): The Complete Idiot's Guide to LongDistance Relationships. London: PenguinBooks
Villeneuve Gokalp, Catherine (1997): Vivre en couple chacun
chez soi. Population
Amour à distance : les couples TGV peuvent-ilsdurer? (plurielles.
fr – Utoljára megtekintve: 2012. augusztus 18.)
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,,BracaBezGaca”
Avagy le a gatyával, és fogyjon a rakija!

Fotó •/kristaknight.com/blog/

Baráti társaságunk azt a célt tűzte ki, hogy tökéletesítse a nemzetközi
randomkodás módszertanát. Hogy mit is jelent ez? Tavaly nyáron elhatároztuk, hogy meghódítjuk Európát, mert szerettünk volna bepillantani néhány ország hétköznapjaiba. A bevezető fejezet már elkészült
korábban, de folytatás reményében a vizsgaidőszak után ismét útnak
indultunk...

odajött hozzánk két szlovák fiatal. Mivel így már
stoppostársakká váltunk, érdeklődtünk, merre
mennek, s megtudtuk, hogy hamarosan kezdetét
veszi Gučában egy ingyenes fesztivál, ahová a világ minden tájáról érkeznek népek.
Bár a srácok úgy harangozták be a hétvégét,
mintha egy hatalmas drum and bass bulira invitálnának minket, a wifi segítségével rögtön rákerestünk a
promóvideóra, amiből kiderült, hogy a híres gučairezes- és
fúvósfesztiválról van szó. Később sokkal többet sikerült megtudnunk az alig több mint 2000 főt számláló szerbiai településről.
1961 óta évente több mint
félmillió ember látogat el az
egyébként csendes kis faluba,
hogy összemérjék tudásukat a
világ minden tájáról érkező fúvószenekarokkal, hogy élvezzék a
balkáni zene lüktető ritmusát, és
hogy egy hét őrült kavalkádjában
új ismerősökre tegyenek szert.
Gondolkodás nélkül útirányt változtattunk, és egy facebook videóval értesítettük a többieket,
hogy induljanak el utánunk Szerbia felé.
Bár logikusabb lett volna, már nem volt kedvünk visszatérni Budapestre, ezért elstoppoltunk Zágrábig, majd onnan
Horvátországon keresztül Belgrád felé vettük az irányt. (A
horvát autópálya ezen szakasza nem lopta be magát túlságosan a szívembe, tűző napon szembesülni azzal, hogy nem
ihatunk a csapból, mert előfordulhat, hogy fertőzésveszélyes

Aki nem tapasztalta még, annak nehéz elmagyarázni, mi is
az a randomkodás. Talán legfőképp arról szól, hogy az ember
nem tervez előre, hagyja, hogy spontán, kiszámíthatatlan
dolgok történjenek, melyek ismeretlen irányba vezetik a jövőt. Ha beindul a láncreakció,
mindenkit magával ragad az a
megmagyarázhatatlan érzés,
hogy a végén úgyis minden
jó lesz.
A nyár első, tervezett
célpontja Olaszország volt,
bejártuk Triesztet, Muggiát,
Velencét és Firenzét is. Most
mégis a legutóbbi kalandunkat mesélném el, hiszen több
meglepetést tartogatott ez a másfél hét, mint azt valaha is
gondoltuk volna. A második út pár héttel követte az elsőt,
addig mindenki kipihenhette magát, elmehettünk dolgozni, letudtuk a családlátogatást, meg az összes kötelező kört.
Persze az agyunk folyamatosan a stoppoláson pörgött; azon,
hogy honnan szerezzünk pénzt, melyik országot válasszuk,
mikor induljunk, hogy mindenkinek jó legyen. A fesztiválok,
nyaralások miatt hatról négyre csökkent a vállalkozó kedvűek
száma: ketten már tűkön ültünk, a másik csoport
pedig később akart csatlakozni, ezért direkt köze- 1961 óta évente több mint félmillió ember látogat el az egyébli helyet szerettünk volna választani, hogy minél ként csendes kis faluba, hogy összemérjék tudásukat a világ mintöbb időt tölthessünk együtt. A cseh akciótervet den tájáról érkező fúvószenekarokkal, hogy élvezzék a balkáni
az időjárás hiúsította meg, a szlovént pedig – zene lüktető ritmusát...
mondhatni – a vakszerencse…
Miután véget ért a munkahét, az első csapat elindult Ljub- a víz, nem volt olyan jó móka.) Egy kedves svájci férfi próbált
ljana felé. Még sok-sok napunk volt hátra a többiekkel való ta- minket a város közelébe vinni, de mivel Athénba igyekezett
lálkozásig, úgy számoltunk, hogy négyen elmegyünk megnéz- épp, nem volt ismerős a terepen. Szegény a magyar nyelven
ni a szlovén tavakat, és a mindössze 46 km-es tengerpartot, zajló vitatkozásunkat veszekedésnek értelmezte, és miután
addig pedig tengünk-lengünk valamelyik nagyobb városban. rossz letérőnél rakott ki bennünket, jóhiszeműen egy húszeuróssal próbálta oldani a feszültséget. Mi úgy döntöttünk,
Csodálkoztam volna, ha ilyen simán megy minden.
Épp Siófok mellett ücsörögtünk egy benzinkútnál, mikor ha már így hozta a szerencse, belevetjük magunkat a belgrádi
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Fotó • seecult.org
megállítottak minket, hogy legyünk oly szívesek megkóstolni a legfinomabbat, amit csak eddig ittunk, így az almástól a
barackosig mindenfélét kipróbálhattunk. Nem véletlen, hogy
népszerű jelmondatává vált a testvéries lerészegedésnek a

szerb,,bracabezgaca” kifejezés, ami magyarul annyit tesz:
,,tesók gatya nélkül”.
Két dologról mindenképp szólnom kell, ha hiteles képet
szeretnék festeni a faluról. Az egyik az olcsóság,
hiszen egy szerb dínár
valamivel több, mint két
forintot ér. Így érdemes
belegondolni, hogy egy
doboz cigaretta 150 dínár,
egy hatalmas önkiszolgálós hamburger 120 dínár,
egy doboz sör 80 dínár,
egy liter rakija pedig 300 dínár körül mozgott. Ha valamiért, hát a pénz miatt nem kellett aggódnunk. A másik, hogy
a szerbek nagyon tudnak bulizni. Kora reggeltől hajnalig
játszott valamilyen zenekar, akár több is egymás mellett az
utcákban, hiszen minden tele volt éttermekkel, szórakozóhelyekkel, ahol előszeretettel fizettek azért, hogy a hatalmas
fúvós hangszerekkel csak a fizető vendég asztalának fújják a
talpalávalót. Ettől függetlenül az egész utca odacsődült, és
mindenki együtt ropta a Macskajaj ismerős dallamaira, vagy
akár Goran Bregovic híres számaira, mint a Kalashnikov vagy
a GasGas. A csatornaparton a híd alatt én is kipróbálhattam
magam mint csellista, na meg mint szájharmonikás, hiszen a
zene szeretete mindig összerántott egy-egy alkalmi zenekart
a délutáni szieszta idejére.
Amint kitudódott ez a sok jó hír, rögtön elindult még két
szlovákiai magyar barátunk, így végül egy csendes szerb srác
hátsó kertjében húztuk meg magunkat teljes létszámban hatan, immár sátorral, különc németek, pökhendi görögök, jó kedélyű angolok, bolond olaszok és még számos
népség társaságában. Természetesen hamar elterjedt a
híre, hogy a magyarok jobban bírják az alkoholt, mint
a szerbek, akik keresztet vetettek, mikor meglátták,
milyen mennyiséget vagyunk képesek elpusztítani nap
mint nap.
Annyi mindent mesélhetnék erről az egy hétről, de
talán elég lesz kiemelnem a legjellemzőbb momentumot: egyik nap épp hazafelé tartottunk a szállásra, délután 3 felé járhatott az idő, nehezen viseltük a hőséget,
épp csak vásárolni ugrottunk le a boltba. Az egyik kis
utcában pár ember elkezdett táncolni balkán zenére,
ami egy kocsma elé kirakott hangszóróból szólt. Persze
mi is megálltunk, és ugráltunk egy kicsit, mert épp valamelyik
kedvencünk ment. Egyre többen és többen gyűltek oda, aztán
egyre hangosabb és hangosabb lett a zene, míg az egész utcát
be nem zengte, és egyszerre csak elszabadult a pokol.

Fotó • /promajaneck.wordpress.com

éjszakába, és elisszuk a hirtelen jött jutalompénzt.
Egy fiatal párral való rövid, ám annál tartalmasabb politikai eszmecserét követően egyből Belgrád közepén találtuk
magunkat, és nagyon elcsodálkoztunk, hiszen egyáltalán nem
ilyennek képzeltük a szerb fővárost. A domborzatból adódó
szintkülönbségek, az eklektikus építészeti megoldások és a
pezsgő belváros együttvéve igazán szerethető elegyet alkotnak. Bár egész későre járt, rögtön belebotlottunk egy csoport
fiatalba, akik közt volt utcai zsonglőr, külföldi turista és délebbről érkezett migráns is. Segítőkészen elirányítottak minket egy olcsó kis kocsmába, ahol Jadrankával, a kocsmáros
lánnyal próbáltuk végig az összes jellegzetes szerb alkoholt,
hogy aztán Gučáról dédelgetett álomképeinktől mámorosan
térjünk nyugovóra egy félreeső parkban.
Nem siettünk túlságosan, de még így is sikerült a fesztivál nulladik napjára megérkezünk, amikor még csak épülőben
voltak a pavilonok.A készülődő káosznak még nyoma sem
volt a csendes, kiülős kocsmázással töltött esténken. Első
pár napunkat sátor hiányában egy kempingként megnyitott
domboldal különböző pontjain töltöttük. Itt ismerkedtünk
meg négy kedves (bár a bolond talán jobb jelző lenne rájuk)
berlini lánnyal, akik érettségijüket letudva felszabadultan
járták Európát. Ők vezettek be minket a rakijázás rejtelmeibe. A rakija egy tradicionális balkáni gyümölcspárlat, melyet
leginkább a pálinkához tudnék hasonlítani. Legnépszerűbb
válfaja Gučában a híres šljivovica, azaz a közel 50%-os alkoholtartalmú szilvapálinka. Persze bűn lenne azt gondolni, hogy
csak a boltban vásárolt verzió létezik. Mint itthon, Szerbiában
is hagyomány házilag elkészíteni e nemes italt. A szerb vendégszeretetet is megtapasztalhattuk: az utcán lépten-nyomon
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A fiúk nekiálltak szkanderezni, az asztalról papírpénzek
röpködtek, valaki vizet kezdett el körbelocsolni, majd a vízből
sör, aztán rakija lett. Ragadtunk a ránk ömlő italoktól, mindenki kínált mindenkit azzal, ami épp a keze ügyében volt. A
javak körbejártak, a férfiak félmeztelenül táncoltak, a nők rázták a csörgődobjaikat, az öregek lengették a szerb zászlót, az
arra járók nem tudták megállni, muszáj volt beállniuk egy-két
táncra… A felfordulás közepette egy férfi berohant a szomszédos étterembe, kihozott egy asztalt, földhöz vágta a legnagyobb kavalkádban, felállt a tetejére, és úgy táncolt tovább. És
ez csak egy volt a számtalan őrült pillanat közül.
A rengeteg élmény és kultúrabeli különbség megtapasztalása ismét rádöbbentett, hogy vannak még olyan helyek a vi-

lágban, melyeket érdemes közelebbről is megismerni, az előítéleteket pedig félretenni. Hiába tanultam pár dolgot felületesen
Szerbiáról földrajzórán, vagy hallottam innen-onnan történeteket Koszovóról, a nacionalizmusról, mindezt első kézből, emberekkel beszélgetve tapasztalni egészen más élmény, arról nem is
beszélve, hogy életre szóló barátságokat lehet kötni más ország
zenészeivel, szociológusaival, életművész vándoraival. Emellett
eltörpült az autópálya szélén gyaloglás hazafelé, a tűző nap, a
teherautó rakterében való zötykölődés, de eltörpült minden
más is, hiszen aki csak hallomásból értesül róla, milyen az igazi
Macska-jaj, annak érdemes jövőre éles lőszerrel is megtöltenie
azt a bizonyos Kalasnyikovot.
Chani

Egy félév külföldön
Az Erasmus pályázat eljárásáról

Fotó • eumozaik.hu

A legtöbb egyetemista már gólya korában azon gondolkozik, hogy melyik
országban szeretne később eltölteni egy szemesztert. Egy idő után azonban sokan elfelejtik vagy feladják álmukat, mert bonyolultnak találják
az eljárást, vagy időközben lekötik magukat itthon. Én azonban azt
mondom, megéri! Itt találod a legfontosabb dolgokat, hogy akár néhány
hónap múlva te lehess az, aki a repülőtéren búcsúzkodik.
Az első lépés, hogy nem felejted el a határidőket! A pályázat
leadásáé általában február közepére-végére esik, ami csak
azért kellemetlen, mert vizsgaidőszak után van, amitől sokan
annyira kimerülnek, hogy nem vágnak bele egy újabb terhes
procedúrába. Pedig higgyétek el, érdemes még a vizsgák után
is olvasgatni a Heti Hétfő Hírlevelet, mert ekkor teszik közzé
a pályázati határidőt.
Ha úgy döntesz, hogy beadod a derekadat (és a papírokat),
akkor elsőként arra számíts, hogy egy középfokú nyelvvizsgára legalább szükséged lesz. Ugyanis két nyelven kell megírnod
az önéletrajzodat és a tanulmányi tervedet. No, azért nem kell
megijedni, az internet csodákra képes, és rengeteg helyen találsz önéletrajzmintákat, hozzá tippeket és trükköket.
A tanulmányi terv szintén „csak formaság”, ám ügyelj arra,
hogy érdekesen és változatosan fogalmazz! A kari koordinátor,
de én is hangsúlyozom, hogy nem azt kell beleírni, mennyire jó lesz majd kint „bulizni, nyelvet tanulni és új embereket
megismerni”. Légy kreatív, nézz utána a városnak, az egyetemnek és az ottani kurzusoknak, és ez alapján fogalmazd
meg, hogy miért épp azt a helyet nézted ki magadnak.
A következő lépés az önkéntes munkák, plusz képességek

igazolása. Legjobb, ha azokat a dolgokat, amiket
nem tudsz papírral igazolni, beleírod az önéletrajzba, de azt ajánlom, már most fogj bele valami
olyan dologba, amit szívesen csinálsz, és tudsz
róla igazolást szerezni. Ez lehet egyetemen belül a
HÖK, a mentorprogram, rendezvényeken való segédkezés, a TáTKontúr, vagy valamilyen ELTE-s
sportcsapat, énekkar, zenekar, stb. Természetesen egyetemen
kívül is válogathatsz.
Nos, a pályázattal meg is volnánk. Az eredmények általában április elejére várhatók, ekkorra már mindenki lerágta a
körmét, és elkezdett spórolni (!) arra az esetre, ha utazik. Ha
nyersz, örülhetsz, ha nem, menj fel a koordinátorhoz és kérdezd meg, mit csináltál rosszul, hogy következő alkalommal
már ügyesebb légy. Aki bejutott a programba, először csak vár
a jelre. Ez lehet egy e-mail vagy valamilyen felhívás a tájékoztató napra. De amíg várakozol, nézz utána a külföldi egyetem
honlapján, hogy mi a jelentkezés és a kollégiumi szálláskérelem leadásának a határideje. Ez nagyon fontos.
Az Erasmus programba bejutottaknak szerveznek egy tájékoztató napot, ahol elhangzik minden fontos információ, amire
szükséged lesz. Elmondják, hogy milyen papírokat kell leadni,
mennyi pénzt kapsz majd, és hogyan utalják át. A szekér ekkor
már magától gurul, és észre sem veszed, de már kint is vagy! Ha
végigcsinálod, te is rájössz, hogy egy ilyen bonyolultnak tűnő
(ám csupán némi odafigyelést igénylő) eljáráshoz képest a külföldön eltöltött félév sokkal, de sokkal többet is megért volna.
Zazi
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Az Erasmus-programban való részvétel csupa újdonságot és nemzetközi élményt adott. Elsőként más környezetbe
csöppen az ember. Minden új, az ország, a kultúra, a hagyományok, az emberek. Nem turistaként fedezzük fel a mindennapok újdonságait, hanem fokozatosan minden apróság beépül napjainkba. Más az, amikor könyvekből tanulunk
távoli kultúrákról, hagyományokról, emberekről, és más, amikor személyesen megtapasztaljuk azokat. Szerencsés voltam, mert nemcsak európai hallgatókkal találkoztam, hanem tényleg a világ számos helyéről érkezettekkel. Mivel rövid
idő az öt hónap, az ember sűríti az élményeket. Bulizások, közösségi programok, utazások, a környezet megismerése.
Akkor úgy éreztem, hogy most van lehetőségem arra, hogy ezt vagy azt megnézzem, kipróbáljam, felfedezzem, s azokkal az emberekkel éltem át mindezt, akik öt hónap múlva ugyanúgy visszatértek hazájukba. Bizonyos mohóság is van
ebben, a kíváncsiságunk, az új emberek, helyek megismerése.
Az Erasmus tanulmányi féléven túl lehetőségem volt Erasmus szakmai gyakorlatra is menni Dublinba, Írországba.
A szakmai gyakorlat során olyan gyakorlati tudást szereztem, melynek óriási hozama lesz a munkavállalásnál, mind
itthon, mind pedig külföldön. Ahhoz, hogy nemzetközi munkakörnyezetben helyt tudjon állni az ember, nemcsak a
feladatokat kell megfelelően elvégezni, hanem igazodni kell a nyelvi és az adott ország kulturális jellemzőihez, főként
munkakultúrájához. Ennek megtapasztalásához az Erasmus szakmai gyakorlat kiváló lehetőség.
Rajtad múlik, hogy mit hozol ki belőle! Így ősz elején, a fesztiválok hangulatát idézve azzal fejezném be, hogy
„Annyi a világ, amennyit beletöltesz” – és ez mindenképpen igaz az Erasmus-programra is! Hozd ki belőle a legtöbbet!
Fazekas Ágnes,
szociálpolitika MA II. évfolyam

A szivárványzászlón túl
A IV. évfolyam 10. számában, azaz a májusiban már szót ejtettünk a magyar viszonylatok közt mérföldkőnek számító EuroGamesről. Aki esetleg
lemaradt, honlapunkon elolvashatja a cikket, ugyanis nem árt képben
lenni ahhoz, hogy a most következő rövid élménybeszámolóval lépést
tudj tartani.
A EuroGames egy húszéves nemzetközi múltra visszatekintő,
számos sportágat felölelő sportesemény. Az LMBT közösség
túlnyomó többségét a szervezők és a versenyzők teszik ki, de
mindenkit szívesen látnak. Budapest volt az első kelet-európai főváros (nem bocsátkoznék vitába, hogy Kelet-, vagy
Kelet-Közép-Európához tartozunk-e, a jelenlegi témához
kapcsolódóan kár lenne ezzel foglalkozni, de tény, hogy az
EuroGames által egy nagy lépést tettünk nyugat felé), ahol a
szóban forgó esemény megrendezésre kerülhetett, ami igencsak nagy szó, főleg így, a hátunk mögött tudva a versenyt, és
ismerve a körülményeket, eredményeket.
Önkéntesnek jelentkezve a szervezés célegyenesében
kerültem képbe. Ez olyannyira jól sikerült, hogy viszonylag
rövid idő alatta röplabda sportági vezetőjévé léptem elő, ami

szerencsés volt, mert nagyobb részt vállalhattam a szervezésből, így jobban a színfalak mögé
láttam, és nemcsak feladatokat teljesítettem,
hanem saját ötleteimmel is hozzá tudtam járulni a versenyhez.
Sosem szerveztem még sportversenyt, és
nem vagyok meleg. Mindez árulkodik arról, hogy mennyi új
élményt kaptam ettől a szűk két hónaptól, ami alatt a beérkező leveleim 98 százaléka és a telefonhívásaim nagy része
a EuroGamesről szólt.
A dolgok praktikus része
Ha félretesszük az EuroGames LMBT síkját, ami furcsának
tűnhet, hiszen a rendezvény kulcsszavai közül biztosan a meleg
az egyik, akkor elmondhatom, hogy így is sokat tanultam. Méghozzá azért, mert a másik kulcsszó a sport, és egy sportrendezvény megszervezésének nehézségeibe és komplexitásába
volt szerencsém betekinteni. Elképesztő, hogy mennyi mindenre kell odafigyelni, mennyi apró komplikáció léphet fel, és
milyen nehéz mindenre előre felkészülni, hogy élesben semmi se érhessen váratlanul. És az idő sürget, a források pedig

végesek. A célegyenesben felgyorsul minden, ez az utolsó
lehetőség, hogy minden a helyére kerüljön, minden elsimuljon. Ez volt az a munkaszakasz, amit én is láttam. E mögött
sok-sok ember több mint egy éves kemény munkája volt, az
utolsó hetekben és a verseny ideje
alatt pedig hatványozottan, szinte 0-24-es műszakban dolgoztak a
szervezők.
A dolgok meleg vonatkozásának félretétele pedig nagyon
is lehetséges, hiszen ezer máskérdés és megoldásra váró feladat állt előttem, amik sokkal
fontosabbak voltak annál, mint
hogy akár egy percig is azon gondolkodjak, hogy azok az
emberek, akikkel egy szobában ülök és együtt dolgozom,
melegek. Volt egy közös célunk, hogy a verseny létrejöhessen, és ez számított.
Az emberi oldal
Egy olyan, bizonyos tekintetben zárt közösségbe integrálódni, amely zártságából fakadóan idegen és ismeretlen
a kívülálló számára, eleve kihívás, és kérdések, gondolatok
millióit ébreszti az emberben. Nagyon kíváncsi voltam, hogy
milyen lesz a fogadtatás, hogyan fognak rám nézni, mennyire
leszek „külsősként” kezelve. Hogy maguk között hogyan értékelték a dolgot, nem tudhatom, de szemtől szemben kivétel nélkül pozitív fogadtatásban részesültem, örültek nekem,
remek embereket ismertem meg, és a munka legnagyobb
részében nem is került elő az a tény, hogy én más vagyok.

Fotó • Kallos Bea /pinkbanana.hu

Fotó • tagrazartszemmel.hu
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Mert igen, van az úgy, hogy „a hetero a más”.
Ami a verseny folyamán még szemet szúrt, az a hihetetlenül nagy tolerancia volt. Az a több ezer, különböző nemzetiségű sportoló mind egymással, mind pedig velünk, szer-

vezőkkel és magyarokkal szemben türelmes volt, sportszerű
és együttműködésre kész. A tervezett időrendhez képesti
csúszást, vagy a kisebb bakikat sosem hagyták szó nélkül,
de szinte kivétel nélkül nyugodtan kezelték, lehetett velük
beszélni, és tudomásul vettek mindent. Ilyen hozzáállással a hétköznapjaimban sajnos ritkán találkozom, és szerintem ezzel nem vagyok
egyedül – éppen ezért is tűnt fel
mint kiemelendő pozitívum.
Nem célom pátoszos ömlengésbe átcsapni, és úgy tüntetni fel
a EuroGamest és versenyzőit mint
távolról szemlélendő tökéletességet.
Mert igen, voltak hibák, igen, volt, hogy sok volt, voltak vitatkozó versenyzők, volt pontatlanság, akadt nézeteltérés,
türelmetlenség. Viszont voltak olyan különleges helyzetek,
amelyek olyan – meglepően – pozitív reakciókat váltottak
ki, amilyennel ritkán szembesül az ember, és jó érzés a tudat,
hogy azért létezik ilyen.
Eredmények
A rendezés joga önmagában is nagy eredménynek
számít(ott), és annak számít a sikeresen lezajló versenyek, bulik sora, valamint az a többezres tömeg, amit megmozgatott
(a szó szoros, és átvitt értelmében is) és Budapestre vonzott a
2012-es EuroGames.
Nagy eredménynek tartom azt a sok pozitív visszajelzést,
amit a játékosoktól kaptunk már a verseny leforgása alatt is,
mind a versenyről, mind az önkéntesek munkájáról, mind
pedig Budapestről. Nem csak versenyezni jöttek
ugyanis a sportolók, esténként szinte mindenki
nyakába vette a várost, és megnézett annyi látványosságot, amennyire csak idejéből és energiájából futotta. Imádták Budapestet, főleg este,
a fényekkel együtt, sokuknak pozitív csalódás
volt, nem is gondolták, hogy ennyi gyönyörűséget rejt – mondták. Jólesett.
Elégedettséggel töltött el az is, hogy a negatív
hangok, és a komoly fenyegetések ellenére végül
nem került sor semmilyen komolyabb atrocitásra,
amely kétségkívül a fokozott rendőri jelenlétnek
is köszönhető volt, de remélem, részben annak is,
hogy kezdünk toleránsabbak lenni, és még ha nem
is értjük vagy nem is támogatjuk, de elfogadjuk a
különbségeket. Tanuljunk meg végre egymás mellett, de inkább
együtt élni! Elvégre mindannyian ugyanazt játsszuk.
Voilà
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Vágta a Hungaroringen

Fotó • http://www.flickr.com/photos/worldseriesbyrenault/

Szeptember harmadik hétvégéjén újra megtelnek a Hungaroring tribünjei, újra élet költözik a paddockba és a versenypályára. A júliusban
megrendezett Forma-1-es Magyar Nagydíjat követően most a királykategória előiskolája, a World Series by Renault látogat hazánkba, hogy
szórakoztassa az autósport szerelmeseit. A program éppen a Nemzeti
Vágtával egyidőben zajlik majd, így mindenképpen érdemes a városban
maradni.

cirkusz leendő világbajnokaival találkozhatunk
személyesen. Ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy
a nézők bepillantsanak a kulisszák mögé, hiszen
nemcsak a tribünökre ingyenes a belépés, de a
bokszutca mögé, a paddockba is bárki betérhet,
hogy megnézze, hogyan dolgoznak az istállók egy
versenyhétvége során. A Forma-1 zárkózottságával szemben itt egy sokkal barátságosabb környezet fogadja a szurkolókat, hiszen testközelből nézhetik meg az
Mi az a WSR?
A World Series by Renault, azaz a WSR egy autóverseny- autókat, beszélgethetnek és fotózkodhatnak a versenyzőkkel,
sorozat, amelyen belül négy további szériát találhatunk: a fő valamint rengeteg autogramot is begyűjthetnek, amelyek néfutamot mindig a Formula Renault 3.5 szolgáltatja, ezen kí- hány év múlva sokat érhetnek.
vül pedig a Formula Renault 2.0, a Mégane Trophy és a Clio Kik lesznek idén a sztárok?
A hétvége során egy Forma-1-es Red Bull versenyautót
Cup mezőnyével is találkozhatunk a versenyhétvégék során.
is magukkal hoznak a szervezők,
amellyel Sebastien Buemi, a
Toro Rosso és a Red Bull jelenlegi tesztpilótája fog körözni a
Hungaroring aszfaltcsíkján. A
svájci 2009-től 2011-ig a Toro
Rosso istállónál versenyzett,
összesen 29 pontot szerzett
a királykategóriában. Buemin
kívül találkozhatunk Jules
Bianchival is, aki a Force India
Forma-1-es csapatának tesztpiVeszélyes a szórakoz(tat)ás
lótája, mostanában pedig elég
A WSR 1998 óta működik (1999-től 2004-ig World Series by aktívan részt vesz a pénteki edzésnapokon, így nem kizárt,
Nissan néven), azóta pedig több Forma-1-es pilóta is meg- hogy hamarosan őt is a „nagyok” közé sorolhatjuk.
fordult már a sorozatban: a Ferrari kétszeres világbajnoka, Milyen programok várják a szurkolókat?
Az időmérő edzések és a versenyek mellett a pályán kívül
Fernando Alonso 1999-ben lett bajnok, de Sebastian Vettel, a
is számos szórakozási lehetőséget biztosítanak a szervezők.
Red Bull istálló idei címvédője is tagja volt a mezőnynek.
A Hungaroring idén a mezőny hetedik állomása, immár A jelenlegi modellautók mellett a Renault egész történelmét
hatodik alkalommal látja vendégül a sorozatot, és az elmúlt magával hozza majd a Hungaroringre, így a veterán autókat
évekhez hasonlóan most is több tízezer érdeklődőre szá- kedvelők semmiképp se maradjanak otthon. Miután megcsodáltátok az autókat, néhány percre a pilóták bőrébe is belebújmítanak.
hattok, ha kipróbáljátok a Renault szimulátorait. VersenyauMiért érdemes kilátogatni a WSR-re?
Az említett versenyzőkön kívül számos más pilóta is ug- tóban ülve egészen másképp fog hatni az élmény…
A pályán eközben pedig egy percre sem áll meg az élet,
ródeszkának használta a WSR-t a Forma-1-hez vezető úton,
hiszen ha nem épp a versenyzők róják a köröket, akkor foígy nem kizárt, hogy szeptember 15-én és 16-án a száguldó
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kezésünkre, ezért – ha folyamatosan friss híreket szeretnél
olvasni a hétvégével kapcsolatban – mindenképp lájkold a
World Series by Renault magyar oldalát (így keresd: WSR
magyar oldal).
Ha kérdés merül fel benned, itt biztosan választ is kapsz rá. Ezen kívül létrehoztak egy Androidra és Iphone-ra telepíthető alkalmazást is, ahol minden egyéb
fontos információt megtalálsz, nemcsak
a hungaroringi versenyhétvégéről, de az
egész sorozattal kapcsolatban, így valóban
érdemes letölteni.
Hol lehet jegyeket szerezni?
Ahogyan említettük, a belépőjegy
mindenki számára ingyenes, egyszerűen
letölthető a www.worldseriesbyrenault.fr
Testközelben a munka
weboldalon keresztül, vagy bármely magyarországi Renault márkakereskedésben is
Jean Ragnottiautós produkciójával fogja elbűvölni
hozzáférhettek.
a közönséget.
Hol találhatóak további részletek a programról?
Berta Kitti
Lapzártánkkor még nem minden információ állt rendel-

Fotó • http://www.flickr.com/photos/worldseriesbyrenault/

lyamatosan látványos műsorokkal szórakoztatják a nézőket: a már említett Red Bull parádé mellett megnézhetjük
a Renault Sport Show-t, valamint a legendás rallyversenyző,

Gyorsabban, magasabbra,
erősebben!
Idén nemcsak a sportolók és a szurkolók várták feszült figyelemmel a július végén, Londonban tartott XXX. Nyári Olimpiai Játékokat, hanem a
Magyar Nemzeti Galéria és a Magyar Sportmúzeum is.

tisztázni, mi ihlette a kiállítás címét. Ez ugyanis nem a kurátorok kreációja, hanem Pierre de
Coubertin, az újkori olimpiai mozgalom egyik
alapítójának szájából hangzott el. A szlogen a nemzetek közötti nemes versengés jelmondataként fogható fel, ugyanakkor vonatkozik az emberi test mozgására, teljesítményére és

A Gyorsabban, magasabbra, erősebben! címet viselő tárlat a két
intézmény együttműködése révén született meg, és elsősorban azokat a 20. századi műalkotásokat tárja a közönség elé,
amelyek valamiképpen a sporthoz fűződnek. A
tárlatot tematikus elrendezés jellemzi, először a
olyan kérdésekről gondolkodtat el, mint az együttműködés, a vertestkultusszal kapcsolatos alkotásokat tekinthetik sengés, a sport mint honvédelem, vagy a doppingszerek.
meg a látogatók, majd a gyorsaság, magasság és
erő témájával összefüggő műveket mutatják be a közönségnek. fejlesztésére, valamint utal a 20. század technikai, szellemi és
Mielőtt azonban elmesélném, milyen élményt nyújt a hatalmi törekvéseire is.
A gyorsaság főként a mai felgyorsult világgal, a napjainktárlat, és kitérnék a kiállított tárgyakra, fontosnak tartom

”
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lyek egyéni versenyzést követelnek, hanem a csapatjátékok
is. Nem véletlenül szól így a mondás: „Egységben az erő”.
A gerelyhajítás, a diszkoszvetés, a súlyemelés és a birkózás
mellett tehát többek közt a labdajátékok is ebbe a csoportba
sorolhatók.
A kiállítás különlegessége, hogy a képzőművészeti alkotások – festmények, rajzok, szobrok
– mellett fényképeket, filmeket, érméket és serlegeket is összegyűjtöttek a
tárlat védnökei. A válogatásban olyan
neves alkotók műveiben lehet gyönyörködni, mint Ferenczy Béni, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Vaszary János
és Egry József, de Victor Vasarely két
képe is megtekinthető itt. A művek jelentős hányada az idén 50 éves Ezüst
gerelyművészeti pályázat egykori
díjazottja, amely már fél évszázada
jutalmazza
a sporttal kapcsolatos leg5 karikás rendezvény - 5 csillagos élmény
kiválóbb magyar remekműveket.
hanem természeVéleményem szerint a tárlat méltó ünneplése a 2012. évi
tesen a sportban is megtalálhatjuk a gyorsaság fontosságát:
a futás, az úszás, a kajak-kenu csak néhány példa azoknak a Nyári Olimpiai Játékoknak, hiszen egyaránt reflektál múltra,
sportágaknak a hatalmas tárházából, ahol a gyorsaság számít. jelenre és jövőre, ugyanakkor a kiállított műalkotások színes
palettája nemcsak gyönyörködtet, hanem olyan kérdésekről
A magasság szó hallatán ma már elsősorban a repülőgép
és az űrhajó jut eszünkbe, ám ez nem volt mindig így. A test gondolkodtat el, mint az együttműködés, a versengés, a sport
magasabbra jutása olyan ősi vágy, amely a sportágak kialaku- mint honvédelem, vagy a doppingszerek.
lásában is kifejezésre került. A magasugrás, a léghajózás és a
hegymászás tipikusan olyan sportágak, amelyeknél nem az
tör a csúcsra, aki a leggyorsabb vagy a legerősebb, hanem az, A kiállítás 2012. június 19-e és október 21-e között tekinthető
meg a Magyar Nemzeti Galériában.
aki a legmagasabbra jut.
A kiállítás harmadik kulcsfogalma – az erő – magában
rejti a kitartást, a céltudatosságot, az ambíciókat. Sport teAdri
kintetében nemcsak azok a sportágak tartoznak ide, ame-

ban tapasztalható tempóváltással, a technika rohamos fejlődésével hozható összefüggésbe. De hát ki ne ismerné a tapasztaltabb TáTK-sok közül Georg Simmel: A nagyváros és a szellemi
élet című munkáját – amely éppen a felgyorsult léttel, az idegélet fokozódásával foglalkozik –, vagy Ulrich Beck világkockázat társadalomról szóló elméletét. Nemcsak a társadalomban,
Fotó • Kollányi Péter
olimpia2012.org
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Vége van a nyárnak, hűvös
szelek járnak…
Eseménynaptár

Fotó • //budapest.varosom.hu

Fotó • nyaralamagyar.hu

Nemzeti Vágta. Az ingyenes program egy kicsit még a budapesti nyár hangulatát idézi.
Szeptember 20. Lányok,
kössétek fel a bugyit, mert
négy sármos férfi látogat hozzánk az Egyesült Királyságból,
azaz érkezik az Il Divo!
Szeptember 21. A színház
és Disney rajongóinak erősen
ajánlott jegyet foglalni a Madách Színházba. Ekkor mutatják be ugyanis a Mary Poppins
musicalt olyan neves színészekkel, mint Szente Vajk, Orosz-

lán Szonja vagy Hűvösvölgyi Ildikó.
Szeptember 27. A Párizs-Manhattan című film premiere,
kifejezetten Woody Allen és a romantika kedvelőinek.
Szeptember 28. Ingyenes és
csudijó, a Kutatók éjszakáján újra
megnyílnak a tudomány kapui a kíváncsiskodók előtt. Laborba, állatházba, galériákba belépni szabad!
Szeptember 30. A Szív Világnapját (szeptember 24.) ünneplik
a Városligetben. Ha még vizsgaidőszak előtt kivizsgáltatod
magad, talán normálisnak mutatkoznak majd az eredményeid.
Október 3. A német egység napja. Míg ők ünnepelnek, te
megnézheted például A hullám című filmet. Tanulságos.
Október 3-7. A 116. BNV idén is várja a divat, az egészség és a vásárlás szerelmeseit. Lehetőség lesz többek között kisállatot örökbe fogadni, retró kocsmában sörözni
és oldtimer autókat nézegetni. Pénztárcát, kitartást nem
otthon hagyni!
Október 6. Az Irie Maffiát senkinek nem kell bemutatnom. Ha szereted őket, irány a MüPa! Ha viszont az Omega
jubileumi nagykoncertjére lennél kíváncsi, ne hagyd otthon
a szüleidet sem!
Zazi

Fotó • /www.utazzitthon.hu/

Szeptember 12-16. Ha nyáron nem untad meg a fesztiválokat és a bort, akkor mindenképp látogass ki a 21. Budai Borfesztiválra, ahol számos magyar és külföldi nedűt mutatnak
be az érdeklődők számára.
Szeptember 15-16. Amit idén sem hagyhatsz ki, az a
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Felhívás PR manageri munkakör
betöltésére !
Kedves TáTK-sok!
A TátKontúr PR managert keres!
Ha:
– jó szervezőkészséggel rendelkezel,
– könnyedén találod meg a közös hangot más emberekkel,
– szívesen foglalkoznál hirdetésekkel, jelentkezz!
Szakirányú tanulmányok előnyt jelentenek, de nem feltételt.
Jelentkezni a tatkontur@gmail.com e-mail címen lehet egy rövid motivációs levéllel.

Gyere, és csatlakozz hozzánk!

