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Először is, engedd meg, hogy
gratuláljak a sikeres felvételihez, és sok sikert kívánjak az
egyetemi éveidhez!
Nem volt könnyű az érettségi, vagy az azt megelőző döntés, hogy a gimnázium befejezése után merre menj tovább,
és könnyen hiheted, hogy a nehezén már túl vagy. De úgy
gondolom, tévedsz. Hiszen fiatal felnőttként nap mint nap
döntened kell majd arról, milyen életet is szeretnél magadnak, és hogy melyik utat válaszd.
Megteheted, hogy bemész órára, elvégzed a napi rutint, és utána gondosan magadra zárod a szobád ajtaját. De
megteheted azt is, hogy kilépsz a szabályok mögül, és csak
a percnyi élvezetnek élsz, feledve mindent, ami kötelesség,
hiszen „úgyis lesz valahogy”. A felelősséged épp ebben áll:
megtalálni a helyes arányt.
A TátKontúr jelen különkiadásával szeretnénk segíteni
neked eligazodni az egyetemi élet útvesztőiben, és bemutatni pár eseményt, szervezetet, lehetőséget, mellyel színesítheted a hétköznapjaidat. Úgy gondolom, rengeteg esélyed van igazi egyetemistaként részt venni a hallgatói közéletben, bulikban, kapcsolatokat építeni és ápolni, hogy
a diploma kézhez kapása után ne csak egy papírt, hanem
számtalan pluszt is fel tudj mutatni. Mert ezek az évek erről is szólnak: hogy lehetőséged van eldönteni, mit akarsz
kezdeni az életeddel, lehetőséged van megszerezni a céljaidhoz szükséges eszközt, tudást, kapcsolatot, tapasztalatot.
És mindemellett számtalan élménnyel is gazdagodhatsz, ha
nyitott vagy rá.
Kívánok neked feledhetetlen éveket, újdonsült barátokat, hatalmas bulikat, sikeres vizsgákat és azt, hogy legyen
mindig kéznél egy korsó hideg sör, ha az életben nehézzé
válnak a döntések.

Ép testben ép lélek. .......................................... 26
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Gólyatábori memoárok
Gólyaszemmel

2009. szeptember 10-én elindultam egy nagy bőrönddel a
Déli pályaudvarra. Tangapapucsban, nyári ruhában, fülemben a szakadt fejhallgatóval, és a villamoson dobogtam a
ritmust a Riversidera. Nem is volt kedvem menni gólyatáborba, de már befizettem, és pénzt nem dobunk ki! – Déli
pruuvdaar – recsegte túl a tü-tü-tü-tü-t a néni a hangszóróból. Már látszott is a rengeteg fiatal a pályaudvar előtti placcon. – Ó, mennyi hülye… – gondoltam, és megindultam, be
a legnagyobb tömegbe. Kerestem ismerőst – de hát nem
volt. Azt sem tudtam, ki melyik csapatba való, így az első
szimpatikus lányt kérdeztem meg (utólag mondta, hogy
bunkón), nem tudja-e, hol van a fekete csapat. Nem tudta…
de viszonylag hamar megtaláltuk őket. Szag alapján. Odajöttek többen, és bemutatkoztak, aztán (mivel már találkoztak egy előzetes csoporttalálkozón) egymással csevegtek
tovább. Volt magas-kiabálós srác, volt kalapos-vasalthajúkukoricaevő, volt, aki hozott kólás gumicukrot nekem, volt
egy üvöltözős nagyhajú lány, egy fagyit csöpögtető, egy hullámcsatot kétségbeesve kereső és csendesen csücsükélő is.
Szimpatikus, színes társaság volt. Kezdtem felszabadultabban érezni magam. A vonaton a „6000fő/vagon”-ban kellemesen összemelegedtünk a 36 fokban. Pár óra alatt meg
is érkeztünk Csopakra. „Elkezdődött hát.”
Már első este nagyon sok emberrel megismerkedtem.
Bosszantó volt, hogy elfelejtettem eltenni a borokat, amelyeket a táborra vettem, de mégis, bármiféle pénzkiadás
nélkül, vicces hangulatba kerültem. Lazán, könnyen lehetett kapcsolatot felvenni az emberekkel, azt sem tudtam, mi
a neve a másiknak, de már röhögtünk… mindenen.
A nagytermi bulik! Ott voltak a legnagyobb partik. A
gólyatáncot is csak harmincadszorra sikerült megtanulnom, de jó volt látni, hogy mások is jobbra indulnak a balra helyett és balra fordulnak a jobbra helyett… Ritka jó érzés volt a rengeteg vidáman táncoló kisdeákkal együtt lenni. Így tényleg könnyű volt új barátokat megismerni. Mindig mondták, hogy az egyetem lesz a legjobb, a gólyatábor pedig mindennek az alapja. Az elején még nem hittem el, de a tábor első reggelén már tudtam, hogy megtaláltam végre a helyem. Ahogy beindult a nap, cigivel és sörrel, büfés szendviccsel és fröccsel, előmásztak az éjszaka
leányai és fiai is, átbeszéltük, ki hogyan égette le magát az
esti rendezvényen, és hogy nem baj, persze, nem baj. Lesz
még gázabb is. Hirtelen megint este lett, erőszakosabban
és többször kellett sorba állni a büfénél, ahol újabb arcokat
lehetett megismerni, vagy meghívatni magad, mondván:
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majd megadod. Amikor minden lányka elkészítette a sminkjét, felvette legszebb báli ruháját, összegyűltünk a balatoni éjszakában, és nekivágtunk a
csapatverseny feladatainak. Csempésztünk drogot
a határon át bugyingóban, ettünk csokit liszttel, ittunk tüzes rakétát, körtáncot jártunk mezítláb, és a
fenekünket fújta a langyos, halszagú szeptemberi szellő.
Ruhavadászat után visszatértünk a táborba,
és belevetettük magunkat az éjszakai zenés-táncos összejövetelbe. Dübörög a ház! Riverside!
Szépen ritmusra rezegtek a harmincéves üdülő
fém-üveg szélvédői is… Még a hirtelen vihar sem
szegte senki kedvét, sőt, kiálltunk indián táncolni és énekelni, hogy volt egy lány, és úgy éreztük, mindent megtennénk.
Valahogyan ágyba kerültünk, ki kiébe. Nem
számított.
Harmadik napon, délután jött a fellépő
sztárvendég, a boros gazda. Jobban örültünk
neki, mint Madam X-oticnak, aki nem lépett fel.
Végigkóstoltunk vagy hatféle bort, bár a negyediktől már mindegy volt, száraz-e vagy vörös.
Az esemény megadta a lendületet a további
történéseknek. Mókásan zajlott a focimeccs
így, akkor is tapsoltunk, ha nem történt semmi. Amikor pedig gól volt, pont nem figyelt
senki. Óriási buli volt az utolsó este is. Egy
probléma volt. Tudtuk, hogy az utolsó. Nem
akartuk. Senki nem akart hazamenni, visszajönni, elmenni onnan.
Másnap mosott hullákként vonszoltuk a
táskákat a kavicsos úton az állomás felé. Feltuszkoltuk magunkat a vonatra, és ambivalens hangulatban döcögtünk vissza Pestre.
Közben átküldtük egymásnak a Riverside-ot
és a shutthef**kup zenéket, és telefonszámokat cseréltünk. Nekem azóta is ezek a
számok szerepelnek a „legtöbbet hívott
számok” lista első tíz helyén…
Lebó Máté

Zenés–TáTK-os mulatság

Fotó : Tát K ont úr

Két hét – két gólyatábor
Nekem így kezdődött a szeptemberem, mondanom sem
kell, kicsit fáradtan mentem ki azon a bizonyos reggelen a
Déli pályaudvarra. Az ilyenkor szokásos, bizonytalan egymás méregetését hamar felváltotta az együtt ordítozás öröme. Szegény hangszálaim, melyek körülbelül két napig regenerálódhattak, most újra emberpróbáló feladat elé nézhettek. A tábornak maffia kerete volt, ezen ötlet mentén
voltak felosztva a csoportok. Képviseltette magát az orosz
maffia, a kínai triádok, az olasz Cosa Nostra, szóval a világ
minden tájáról összesereglettek a bűnözők. Csoportvezetőink a hangulatot mindig a csúcson tartották, és rávettek
minket arra, hogy akkor is pörögjünk, amikor már elképesztő módon fáradtak voltunk.
Érkezésünk után rögtön össze is ült a csapat megvitatni, hogy milyen legyen az esti bemutatkozó műsorunk. Itt
már mindenkinek sikerült megmutatni a botrányos énjét.
Még számomra is – noha úgy hittem magamról, láttam már
egy-két dolgot az életben – hozott újdonságokat az este.
A buli remekül sikerült, mindenki eléggé feloldódott, az
egész tábor zengett az itt-ott véletlenszerűen összeálló csoportoktól. Másnap reggel sokkal kevésbé volt szép a világ,
mint mikor lefeküdtünk, de szerencsére azért kaptunk egy
kis időt, hogy összeszedjük magunkat. A napközbeni csapatjátékokon volt lehetőség arra, hogy jobban megismerjük a csoporttársainkat a tegnap esti zűrzavarhoz képest. Az
egyik nap folyamán sokféle bort is megkóstoltunk, melyek
rendkívül finomak voltak. S hát a napon üldögélve délután
könnyen a fejébe szállt az embernek. Ennek eredményeképpen azon a délutánon az emberek már öt-hat óra felé
némileg emelkedettebb hangulatban szállingóztak jobbrabalra a tábor területén. Az éjszakai akadályverseny is elég
furcsára sikeredett, mindenkinek sikerült kihoznia magából
a maximumot, a csoport majdnem minden gátlását levetkőzte. Néha szó szerint.
A parton játszott csoportjáték során, amikor Backstreet
Boys szövegeket énekeltünk közösen, magyarra fordítva,
párszor azért megfordult a fejemben, hogy ez is egy olyan
dolog, amit valószínűleg soha nem tettem volna meg, ha el
nem kerülök ide.
A páratlan páros, a vodkaváltó és a hasonló dolgok az
utolsó este már csak a habot alkották a tortán. Ez a pár nap
szerintem nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki ott
volt, örökre emlékezetes marad. És nemcsak azért, mert elképesztően sokat buliztunk és szórakoztunk, hanem azért
is, mert itt ismertünk meg nagyon sok olyan embert, akiket
ma már barátunknak mondhatunk.
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Szabó Peti

Csopvez szemmel
Minden valahol egy körúti kis kocsmában kezdődött. A
Cosa Nostra családtagjai évek óta nem látták már egymást, hiszen az Interpol legkeresettebb bűnözői között
szerepeltünk. Viszont a nyár végi maffiák háborúja miatt muszáj volt összehívnom a nagygyűlést, ahol megbeszélhetjük a taktikánkat. Ahogy gyűltek a gyermekeim és unokáim, örömmel konstatáltam, hogy időközben
(gondolom, az álca miatt) páran berasztázták a hajukat
– hogy beépülhessünk a jamaicai maffiába. Aztán eljött a
nagy nap, s mi vízipisztollyal, illetve a cserekereskedelmünk szempontjából elengedhetetlen tömény szesszel
nekivágtunk a nagy útnak Csopakra. A családi egység az
odaúton kovácsolódott össze igazán, ahol megírtuk a
közös indulónkat, s a vetélytársak megfélemlítése céljából elhangzottak az első csatakiáltások is: a „Kik vagytok
TI? TÁTÉKÁSOK!” és a „Hogy áll a hajad? IGYÁL!”. Megérkezésünk után szinte azonnal elkezdtük felmérni a terepet, és szövetségeseket kerestünk a maffiák, illetve a háború szervezői között. Erre a legmegfelelőbb alkalom a
„gólyatáncnak” nevezett rituális esemény volt, amelynek
során a transzba esett maffiatagok között a bor és a szédítő pörgés-forgás hatására megszülettek az első nemzetközi barátságok. Mire eljött az éjszaka, a híres kokainmaffia sikeres dílereinek köszönhetően mindenki totálisan beállt, az eufóriabombák megállás nélkül robbantak a csapatjátékok és az esti dajdajozás közben. Egy
nap elteltével egyetlen nagy közösséggé alakult át a társaság, és a másnaposság terhe mellett állhattunk neki a
feladatoknak. Bizonyára mindenkinek emlékezetes marad, hogy miután ruháinkból kötelet fontunk, a csajok
bikiniben, a srácok pedig egy szál alsónadrágban „álltak”
a Balaton-parton – hajnal egykor. Családunk férfi tagjai
pedig az esélyegyenlőségi foci alkalmával szereztek nekünk dicsőséget és vicces pillanatokat is, hiszen minden
egyes gól után egy feles volt a jutalma a csapatnak. Rövid időn belül a labda helyett a képzeletüket megtréfáló vakondok fejeit próbálták lerúgni, több-kevesebb sikerrel. A következő esténket végül az a játék édesítette meg, amelyben apró tic tac cukorkákat kellett átadnunk egymásnak szájról szájra, ahogy azt a népmesékben szokás. Az utolsó napról szinte mindenkinek csak
foszlányokban maradtak meg emlékek. Nem is csodálom, hiszen ekkor volt a borkóstoló, ahol megtapasztalhattuk a dolce vitát, s olaszos módon, órákon keresztül,
sziesztáztunk az árnyékban. A nap folyamán aztán oroszosra vettük a formát, s bár nem ruletteztünk, mindenki megkóstolhatta párszor a vodkát – ezután hozták vi-
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lágra a legtöbben a rókacsaládjaikat, köztük én is, szám
szerint hatot. Az utolsó este óriási felhőszakadása pedig
megkoronázása volt valami természetfeletti dolognak,
ami mindenki lelkében ott zúgolódott. Tudtuk, hogy nagyon fog hiányozni ez a három nap.
Kréta

Körülbelül egy éve történt.
Álltunk a Julissal a Baross utcai 4–6-os megállóban, eregettük a jobbnál jobb sztorikat a tavalyi gólyatáborról – ki,
hova, kivel, miért, hányszor. Persze aztán jött az elmaradhatatlan kritika a csopvezekről: ez túl komolyan vette és egy
perc nyugtunk nem volt, amaz meg úgy berúgott, hogy már
odafele elaludt… vajon rólunk mit fognak majd mondani?
Buta, csúnya, részeg, sajtszagú, amorfarcú vagy szép, okos,
jóravaló, gizda? Ja, és a gólyák! Ők vajon milyenek lesznek?
Én személy szerint reménykedtem a 90-60-90 arány tömeges felbukkanásában… Aztán jöttek az első telefonok. Melyik megálló? Vidéki vagyok, nem turista. Ez most busz vagy
villamos? Szép lassan aztán egy kisebb tömeg közepén találtuk magunkat. Hogy mit beszéltem anno, arról már halványlila sincs… Biztos valami olyasmit, hogy milyen jó lesz
nekünk, ha fél perc múlva leülhetünk a kis kocsmánkban, a
gólyatábor pedig hú meg ha, de az is a négyzeten, mert megtehetem. De hogy figyeltek rám, meg arra, amit mondtam,
te jó ég! Látszik, hogy még nem ismertek! Persze aztán ez a
jelenség egyre kevésbé fordult elő… De addig igyekeztem
nevelni őket az én igen furcsa értékrendem szerint, amelynek egyik alaptétele körülbelül úgy hangzik, hogy: „semmi
sem lényeg, ne izgasd magad”. Sokan a felmerülő, esetlegesen problémának látszó kis eseménycsomagocskák kezeléséhez is kértek tőlem tanácsot… Ez esetben én mindig ugyanazt mondtam, bár ez a kis aforizma kétségtelenül
minden szituációra egyformán jól alkalmazható. „Ha rám
hallgatsz, azt csinálsz, amit csak jónak látsz. Kajak.” Mindezt
még megspékeltük egy hangyányi hippi-kommunális életérzéssel, csak és kizárólag a testvériség jegyében, s ennek
hatására egyre inkább divat lett sokan inni egy piát, megosztani a másikkal a három napos halas-csokis szendvicset,
a WC-papírt (akkor is, ha használt) stb. Jó volt látni, hogy a
kis kokainmaffiánk egy valódi kis hús-vér családdá fejlődött!
Nem is volt stressz három napig ökörködni…
Nándi
F otó : A lberto P. Vegia
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Maffia
(Énekeld a KFT Afrika című számának dallamára!)
Már meguntam, hogy a kokóért fizessek,
Úgy döntöttem, inkább termesztek.
De szóba se jöhet más maffia,
Csak a jó öreg Kolumbia,
Kokós Cali Kartellja
Jajajaaa.
Az egész világnak elég a kokainom,
De egy jó buláért az összeset odaadom.
Minden feketének fizetem egy menetét.
Aztán beülünk a limóba,
Megyünk zsarolni egy krimóba
Hahahaaa.
Dinamit, molotov, beretta, darálóóóó!
Láncfűrész, akasztófa, vagy korrupcióóóó!
Gerillák, pár halott őr, óóóó maffia!
Az ellenséget a sikátorba csábítom,
A szállítmányért mindet lepuffantom.
Utólag úgyis az egészet letagadom.
Ha kérdezik az őrszobán:
„Na, mi van nálad, kokszikám?”
Áááááá.
Pár cucc havertól, a házból, barátom!
Hasispipák, marihuána, meg egy kiló kokó!
Jó gombák, élénkítők, óóóó maffia!

F otó : A lberto P. Vegia

Nándi
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A szorgalmi és a vizsgaidőszak
A tanév 1. napja
Végleges kurzuskínálat közzététele az ETR-ben
A vizsgaidőszakot követő 5. munkanap (maximum)
Index leadása a TO-n
Szorgalmi időszak 2. hetének 1. napjáig
Rangsorolásos kurzusfelvétel
Szorgalmi időszak 2. hetének végéig
Versenyjelentkezés a kurzusokra + szigorlat követelményeinek közzététele
1. tanóra
Az oktató ismerteti a tematikát, kötelező irodalmat (vagy
ezek internetes hozzáférését), valamint a számonkérés(ek)
formáját és az írásbeli zh-k időpontját (kombinált vizsga
esetén)

Vizsgaidőszak
A vizsgaidőszak 7 hétből áll
Vizsgaidőszak előtti 5. hét végére
Közzé kell tenni az írásbeli és szóbeli vizsgák
• időpontját,
• a vizsgák maximált hallgatói létszámát és a
• tételsort az ETR-ben.
Vizsgaidőszak 1. hetének végéig
Gyakorlat: gyakorlati jegy megszületése. Elégtelen gyakorlati jegy esetén javítási lehetőség biztosítása
Vizsgaidőszak 2. hetének végéig
Oktatási dékánhelyettes engedélyezésére további feladatok a gyakorlati óra értékeléséhez
Vizsgázás előfeltétele
• A vizsgára való jelentkezés. Csak az jelentkezhet
vizsgára, aki a kurzust felvette
• Vizsgahalasztás a vizsga előtt legkésőbb 36 órával
lehetséges

8

Vizsgákról általában
• Ha adott napon nincs pontos időpont megadva, a
vizsga kezdete automatikusan reggel 9 óra
• A vizsgán az oktató köteles ellenőrizni a személyazonosságot (leckekönyv vagy azt pótló hivatalos
irat)
• A vizsga a tétel átadásával kezdődik
• Az oktató adhat elégtelent nem megengedett segédeszköz használata esetén
• A vizsga helye az egyetem épülete (dékáni engedéllyel azon kívül is)
• A hallgató ugyanabban a vizsgaidőszakban egy kurzusból legfeljebb három alkalommal jelentkezhet
vizsgázni
• Kollokvium: kombinált vizsga, vagyis szóbeli és
írásbeli számonkérés esetén az írásbeli vizsga eredményét a megírástól számított 2 héten belül közölnie kell az oktatónak (a dolgozatok megtekintésére mindig lehetőséget kell biztosítani az eredmény
közlését követő 1 héten belül)
Írásbeli vizsga
• Legalább 3 alkalmat köteles az oktató biztosítani,
amelyek egyenlően vannak elosztva (köztük minimum 2 hétnek el kell telnie)
• Ha írásbeli (nem utó- vagy javító-) vizsgán a vizsgázók 67 százaléka elégtelen érdemjegyet szerzett, az
ügyet az oktatási szervezeti egységnek ki kell vizsgálnia
• Írásbeli kollokvium eredményét 8 munkanapon
belül közzé kell tenni, az ekkor teljesített kombinált vizsga esetén az írásbeli eredményét legkésőbb a szóbelit megelőző munkanapon déli 12 óráig kell kihirdetni
Szóbeli vizsga
• Csak a vizsgaidőszakban történhet
• A vizsga maximált létszáma a hallgatói létszám minimum 120 százaléka kell legyen
• Az 1–3. és a 4–6. hétben azonos számú vizsgaidőpontot kell megadni. Ha csak 2 időpont van, köztük minimum 2 hétnek el kell telnie
• A tétel átadása után biztosítani kell a felkészüléshez
szükséges időt

Fotó : T http :// www. coffman . umn . edu /

Szorgalmi időszak

HÖKéletes
•
•

A szóbeli vizsga az oktatók és hallgatók számára
nyilvános
Bizottsági vizsga esetén a vizsgát a bizottság elnöke értékeli a bizottság tagjainak véleménye alapján

A vizsgán való megjelenés elmulasztása
• Hallgató: igazolt távolmaradás vizsgahalasztásnak
minősül, míg az igazolatlan távolmaradás érvénytelen vizsgának számít. Új időpontot az oktató csak
igazolt halasztás esetén köteles biztosítani
• Oktató: az oktató távolléte esetén vizsgapótlásra
kerül sor
Utó- vagy javítóvizsga
• Az utó- vagy javítóvizsga-időpontokra csak az utóés javítóvizsgázók jelentkezhetnek
•
A vizsgaidőszak utolsó hetének végéig a sikertelen vizsgázók létszámára tekintettel utóvizsgát kell
meghirdetni.
• Egy hallgató, egy szakon, egy vizsgaidőszakban egy
tárgyat javíthat
• Egy vizsgaidőszakon belüli 2 sikertelen vizsga után
7 napon belül a hallgató (kérésére) bizottság előtti vizsgát tehet (a vizsgaidőszak 6. hetének 3. napjáig). Az időpontot a bizottság határozza meg, erről a hallgatót a vizsga előtt legkésőbb 4 nappal értesíteni kell
• Utó- vagy javítóvizsgára kollokvium esetén a vizsga napját követő 3., szigorlat esetén 5. napon kerülhet sor
• Utó- vagy javítóvizsgára csak az adott képzési időszakban kerülhet sor (kivéve nyelvi alapvizsga)

Fotó : T http :// www. coffman . umn . edu /

Petrik Csilla
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Szociális kisokos
A legtöbb hallgató egyetemi éveihez nélkülözhetetlenek a szociális alapon járó juttatások, hiszen néhány ilyen támogatási
forma, mint például a rendszeres szociális ösztöndíj, jelentős
anyagi segítséget jelent a rászoruló hallgatóknak. Íme, a legfontosabb tudnivalók a szociális juttatásokról, melyekkel nem
árt, ha tisztában vagytok!

Rendszeres szociális támogatás
Ezt a támogatási formát félévente lehet igényelni, és amen�nyiben pályázatotok megfelel a pályázati feltételeknek, és
eléri az aktuális ponthatárt, öt hónapon át havi rendszerességgel jár a támogatás. A pályázatok elbírálásánál figyelembe kell venni a hallgató szociális körülményeire vonatkozó tényezőket, mint például az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát és jövedelmi helyzetét; a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot; az utazás időtartamát és költségét; a hallgató vagy a vele közös háztartásban
élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait; a hallgatóval közös
háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a
vele együtt eltartott gyermekek számára; a hallgató saját jövedelmét; valamint egyéb más tényezőket, melyeket részletesen megtalálhattok a pályázati kiírásban. A pályázatoknak három kategóriája létezik: A, B és egyéb kategória. A
beérkezett pályázatokat a Diákjóléti Bizottság úgynevezett
kétkörös pontrendszerben bírálja el.

Alaptámogatás – első bejelentkezés
támogatása
Az első alkalommal államilag támogatott, teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első
bejelentkezése alkalmával, kérelemre, a hallgatói normatíva 50 százalékának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult. Az első alkalommal államilag támogatott, teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy
az első bejelentkezés alkalmával, kérelemre, a hallgatói
normatíva 75 százalékának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult. Az alaptámogatás pályázat útján kerül kifizetésre. Tehát, ha első alkalommal létesítetek jogviszonyt a
felsőoktatásban, valamint megfeleltek a pályázati kiírásnak
(amely egyébként a rendszeres szociális támogatás A és B
kategóriáit foglalja magában), akkor jogosultak vagytok az
alaptámogatásra. A pályázatokat az ETR-en keresztül tudjátok feltölteni, a félév elején. Mindenképpen figyeljétek a
pályázati kiírást! A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság (EHSZÖB) bírálja el.
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Rendkívüli szociális támogatás
A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére (házasság, gyermekszületés, az eltartó halála, betegség stb.) folyósított, egyszeri
utalás. Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelem
alapján részesülhet. A rendkívüli szociális ösztöndíj odaítélésének részletes feltételeit, szabályait a kari különös rész
tartalmazza (ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, Hallgatói követelményrendszer). A rendkívüli szociális
ösztöndíjra szolgáló keret elsősorban a hallgatók rendkívüli segélyezésére, továbbá a különös részben meghatározott
egyéb célokra szolgál. A rendkívüli szociális ösztöndíj odaítéléséről a kari Diákjóléti Bizottság dönt.

Párhuzamos képzés kompenzációja
Párhuzamos képzés kompenzációjában csak az a hallgató részesülhet, aki az egyetemen – akár ugyanazon a karon – egyszerre vesz részt államilag finanszírozott és költségtérítéses egyetemi, illetve főiskolai képzésben, alapképzésben, mesterképzésben, valamint felsőfokú szakképzésben. Egy hallgató kompenzációként legfeljebb az általa befizetett összeg 80 százalékát kaphatja vissza. A pályázatok
elbírálása során az ETR nyilvántartási adatait vesszük alapul. Minden hallgató az általa befizetendő, az ETR rendszerében rögzített költségtérítés(ek) összege után részesül támogatásban. A kifizetésre a költségtérítés teljes összegének
befizetése után kerül sor.
Ezek tehát a legalapvetőbb támogatások, melyek sok esetben létfontosságúak egyetemi éveink alatt. A Hallgatói Önkormányzatban a Diákjóléti Bizottság feladata, hogy a szociális alapú ösztöndíjakkal, a pályázatok kiírásával, beszedésével és elbírálásával foglalkozzon. A bizottság háromtagú: elnök, kollégiumi referens, valamint esélyegyenlőségi
referens. Kérdéseitekkel forduljatok hozzájuk bizalommal
az alábbi e-mail címeken!
jolet@tatkhok.elte.hu
kollegium@tatkhok.elte.hu
eselyegyenloseg@tatkhok.elte.hu
Részletes információt a szociális alapú ösztöndíjakról (pályázati kiírás, pályázati feltételek, pontrendszerek, űrlapok,
jogszabályi háttér, kétkörös pontozási rendszer leírása stb.)
a TáTK HÖK honlapján találsz: hok.tatk.elte.hu (Ösztöndíjak,
pályázatok/Szociális ösztöndíjak menüpont). Valamint keresd a beiratkozáskor kapható Gólyahírt!

Csilla

Terítéken a tudomány

Versenyelőny TDK-val
Interjú Szabó Gáborral

Valószínűnek tartom, hogy benned is van versenyszellem.
Egyetemi pályafutásod során lehetőséged lesz megmérettetni
magad, csupán érdeklődési kör és elhivatottság kell hozzá. A
következő beszélgetést fogadd biztatásként, arra vonatkozóan, hogy belőled is lehet a tudomány szakembere. Szabó Gábort, a doktori iskola szociálpolitika szakos hallgatóját faggattam eddigi egyetemi életútjáról és a TDK-ról.
Milyen indíttatás miatt választottad a szociálpolitika szakot?
A középiskolában nehéz volt megtalálni, merre induljak tovább. Egy dolgot szerettem csinálni, és mind a mai napig
egyik kedvenc időtöltésem: híreket olvasni. Így már egészen kis koromtól kezdve megvolt bennem az érdeklődés
a közéleti témák iránt. Természetesen elég hamar kiderült,
hogy hazánkban az állam milyen jelentős súllyal bír mind
a foglalkoztatás, mind a nemzeti jövedelem felhasználása
területén. Mikor a pályaválasztási időszak eljött, elég tudatos döntés volt, hogy majdan egy állami szervnél, önkormányzatnál vagy hasonló helyen kellene elhelyezkednem,
és ilyen irányban kellene képzési területet is választanom.
Így jött a képbe a szociálpolitika.
Hogyan hatottak rád a kezdő benyomások az egyetemen?
Elsőre borzasztó idegennek tűnt, de mivel a szocpol szak a
kis létszámú képzések közé tartozott, hamar családias légkör alakult ki. Ez a közösség a későbbiekben is sokat segített, többekkel a munka világában is tartom azóta a kapcsolatot. Anno, a képzés elején, sokat voltunk együtt a szociológusokkal és a szociális munkásokkal, majd fokozatosan
különültek el egymástól a szakok. Az egyetemi éveket megkönnyítette, hogy a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék részéről nagyon diákbarát és befogadó hozzáállást tapasztaltam meg. A tanárok az órákon kívül is készségesen
álltak rendelkezésre, már egészen korán úgy kezelték a hallgatókat, mint kollégákat.
Miként szereztél tudomást a Tudományos Diákköri Konferenciáról?
Elsősorban a tanszék érdeme ez. Szociológusok, politológusok minden évben nagyobb számban indultak a kari fordulókon. A szociálpolitika és szociális munkás hallgatók
mindig kevesebben vettek ezeken részt, és nem csak mert a
szakok létszáma is kisebb. Ezen szeretett volna változtatni a

tanszék. Sok biztatást kaptak évfolyamtársaim, és köztük én
is, például egy érdekesebb probléma, vagy egy jól sikerült
szemináriumi dolgozat kapcsán. A sikeres ösztönzésnek
köszönhetően több évfolyamtársam indult a megmérettetésen, és nagyon szép eredményeket értek el az OTDK-n is.
Te milyen témával indultál?
Az álláskeresők segítésének lehetőségeiről írtam, Komárom-Esztergom megye viszonylatában. A témaválasztásban
van annyi lokálpatriotizmus is, hogy Tatabányán nőttem fel,
erősen kötődöm a városhoz is, a megyéhez is. Az álláskeresők elhelyezkedésének elősegítésére sokféle aktív eszköz áll rendelkezésre. Dolgozatomban arra kerestem választ, hogy ezek milyen kombinációja lesz a munkaerő-piaci kimenet szempontjából hatásosabb, és melyik kombináció melyik célcsoportnál lesz eredményesebb. Az adatokat a megyei HEFOP 1.1 munkanélküliség csökkentésére vonatkozó intézkedése szolgáltatta. Összességében, ez
alapvetően egy hatásvizsgálati dolgozat volt, melynek több
verzióját írtam meg a TDK-ban, mivel a kari fordulóra még
nem voltak elérhetőek a kontrolladatok. Az országos forduló előtt viszont megkaptam őket, így lehetőségem volt elvégezni fontos összehasonlító vizsgálatokat, összevetve a
HEFOP programba bevont álláskeresők eredményeit azokéval, akik nem kerültek be a programba.
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Kitől kaphat segítséget, aki szeretne részt venni egy TDK
konferencián?
A Hallgatói Önkormányzat tud ebben anyagi támogatást
is adni. Mikor már megvan egy kiforrott kutatási terv, akkor
ott lehet a kutatási pénzekre pályázni, ami alapvetően elég
egy hallgatói kutatás elvégzésére. Az eredményes részvétel
legfontosabb feltétele azonban szerintem az ambíció, az
elszántság, hogy valaki ilyesmivel akarjon foglalkozni. Egyegy téma megragadhatja az ember fantáziáját akár egy szemináriumi esszé kapcsán. A tanári minősítés is biztatás lehet. Fontos, hogy az oktatók a jó esszék szerzőit biztassák,
hiszen ha azt mondják, „ez a dolgozat elég jól sikerült, kibővíthetnéd még öt-tíz oldallal, amelyben egy kicsit még mélyebbre mész”, akkor az máris egy jó alapanyag lehet. Lehetőség van arra is, hogy kutatócsoportban dolgozz. Szerintem ez nagyon jó dolog, mert így az ember nemcsak a kutatói munkáról szerez tapasztalatokat, hanem a csoportban
végzett tevékenységről is.
Köztudott, hogy számos előnnyel jár a részvétel.
Nagyon jól lehet belőle profitálni. Tartsuk szem előtt, hogy
az évfolyamtársakkal nagyjából egyszerre jutunk ki a mun-
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kaerőpiacra, tudásuk alapján ők a legfőbb versenytársak.
Fontos, hogy így köztük is igyekezzünk a legjobbak közt
lenni, mert ez versenyelőnyt jelent a későbbiekben. De a
TDK-s munka más előnyökkel is jár. Közben rájön az ember, hogy képes csapatban dolgozni, megtanul tudományosabb igényességgel elkészíteni egy munkát, átlátja az
adott kutatás módszertanát, és végigjárja a folyamatát annak, amikor kérdésfelvetésből valamilyen értelmezhető
szöveg lesz. Ha valaki eredményt ér el a kari vagy az országos fordulón, azt egészen nyugodtan beleírhatja az önéletrajzába, mert a munkáltató számára ez azt jelenti, hogy értékes képességekkel rendelkezik a jelentkező. Én személy
szerint a témámat is nagyon jól tudtam hasznosítani a munkám során, hiszen az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál dolgozom. A felvételin kifejezettem jó néven vették, hogy ilyen kutatásban részt vettem, és az évkönyvben
megjelent az esszém. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy
a TDK munka és az elért eredmények a mesterképzési felvételin is előnyt jelentenek – a doktori felvételin pedig szinte kötelező elvárások.
Horváth Zsuzsanna

Terítéken a tudomány

Fény az éjszakában

Bemutatkozik a Szociológia BA SzHÉK
Kedves szociológus gólyák!
Köszöntelek Titeket a Szociológia BA Szakos Hallgatói Érdekképviselet nevében! Ez a tízfős kis csapat azért alakult meg az előző évben, hogy segítsen nektek tájékozódni az egyetemi élet útvesztőiben, a kurzusfelvételtől kezdve egészen a vizsgaidőszak végéig. Bármikor,
bármilyen kérdéssel forduljatok hozzánk bizalommal!
A tanulmányi ügyek intézésén kívül számos szakmai és kevésbé szakmai programot is szervezünk. Lesz évnyitó bulink a gólyatábor után, illetve „Szociológusok testközelben”
címmel kéthetente interaktív beszélgetéseket tartunk majd,
ahol ki fogjuk vesézni a szakmabéliek minden rettegett
és titkolt gondolatát. Itt az is kiderül, hogy az ELTE elvégzése után tényleg csak a szandál-térdzokni kombóban lehet-e majd bejárni a leendő munkahelyünkre, vagy sem.
Világjárók, figyelem! Az ősz folyamán, várhatóan október-novemberben Krakkó felé vesszük az irányt,
hogy felfedezzük a lengyel nép (sör)kultúráját, és to-

vább ápoljuk híres barátságunkat. Az első vizsgaidőszak után pedig, tavasszal, meglátogatjuk a dicső Hollandiát is. Mindkét kirándulásra szeptember végéig kell
jelentkezni majd annak, aki velünk szeretne tartani.
Minden általunk szervezett programot megtalálhattok a www.szociomoka.tk oldalon, amelyet azért is érdemes meglesni, mert a jegyzeteken kívül az első féléves óráitok ismertetőjét és rengeteg szakmai érdekességet is találhattok rajta. Ezen kívül a Facebookon is megtalálhattok
minket, ELTE TáTK szociológusok néven, ide is nyugodtan írhattok, ha bármiféle kérdésetek akad a félév során.
A beiratkozás után pedig mi fogunk körbevezetést tartani
nektek az egyetemen, amikor is megmutatjuk majd, hogy
merre van a büfé, a könyvtár, az első óráitok termei és megannyi izgalmas titkot őrző hely.
Üdvözlettel:
Túri Gergő,
Szociológia BA SzHÉK
elnök

Név

Tisztség

E-mail cím

Telefonszám

Bartkó Bence

jegyzetfelelős

hesterchief@gmail.com

30/811 24 27

Berényi Diána

külügyi felelős

spez@pro.hu

70/934 32 85

Dudinszky Nándor

rendezvényszervező

dudikiraly@citromail.hu

30/627 35 91

Érchegyi Dorottya

tanulmányi és tudományos felelős

manolany@indamail.hu

20/491 25 30

Kovács Annasára

jegyző

kovacs.annasara@gmail.com

20/395 45 10

Lukács Anikó

kommunikációs felelős

helado@freemail.hu

20/517 91 38

Palotai Nándor

rendezvényszervező

stagemaster@citromail.hu

30/306 43 05

Sziva Dániel

rendezvényszervező

degedani@gmail.com

30/630 47 76

Túri Gergő

elnök

addicios-tetel@hotmail.com

30/623 19 02
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Szakkollégiummal a szaktudásért
Az egyetem nem csak előadásokból és kari bulikból állhat. Aki
szeretne a tanulmányokban jobban elmélyedni, és szorosabb
közösségi életre vágyik, annak lehetőséget biztosítanak a szakkollégiumok. Ezt a jelenséget kívánja definiálni a Szakkollégiumi Charta1, amely a szakkollégiumot négy ismérv alapján mutatja be: együtt lakó egyetemi hallgatók olyan közössége, akik
magas szintű szakmai munkát végeznek, miközben társadalmilag problémákra érzékeny értelmiségivé válnak, mindez pedig egy széles körű autonómiával rendelkező és kiterjedt hatáskörű szervezetben történik2.
Társadalomtudományi területen a Corvinuson – Társadalomelméleti Kollégium (TEK)3, Széchenyi István Szakkollégium (SZISZ)4 – és az ELTE-n – Bibó István Szakkollégium5,
Illyés Sándor Szakkollégium6, illetve karunk szakkolija, a
Társadalomtudományi Szakkollégium (Társtudkoli) – találhatók azok a kollégiumok, amelyek elsősorban vagy részben várják karunk hallgatóit a felvételizők táborába. Mára
a szakkolik legkiemelkedőbb funkciójává a minőségi, csoportos oktatás megteremtése, ezáltal a tömegképzés ellensúlyozása vált. Ez és a fent írt ismérvek közösnek mondhatóak, az eltérés leginkább a szakkolik kiemelt témáiban7 figyelhető meg.
A TEK kiemelt témái a kapitalizmus, a globalizáció
és a modernitás kritikája, zöld fejlődéskritikával,
posztkolonizmussal és genderrel megfűszerezve. A SZISZ
szociológiai (racionálisdöntés-elméletet ötvöznek „klasszikus” szociológiával) és közgazdaság-tudományi (különösen
annak pénzügyi és közpolitikai – public economics – ága),
kisebb részben pedig politikatudományi, ezen kívül jogi
kurzusokat indít elsősorban. A Bibóban valamennyi szakkollégista tagja a Büntető Tudományok, a Civilisztika, a Közjogi Tudományok, a Nemzetközi és Európai Jogi, valamint a
Politikatudományi Műhelyek valamelyikének. Az Illyés önmagát a pszichológia, a nevelés- és az egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatók tudományos-szakmai közössége kollektív tehetséggondozó helyszíneként definiál1

Többek

között

itt

is

elérhető:

http://kszkprojekt.blogter.hu/350675/

szakkollegiumi_charta
2 Nem szó szerint idézve.
3 http://www.tek.bke.hu/
4 http://szisz.bkae.hu/
5 ELTE-ÁJK; http://bibo.elte.hu/
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6 ELTE-PPK; http://illyessandor.szakkoli.hu/
7 Téma alatt egy speciális társadalomtudományi területet értek, melyet a szakkollégiumok a tagjaik számára megteremtendő „közös nyelvként” aposztrofálnak, mely törekvést a kötelező alapozó órák tematikájában érhetjük tetten.

ja. A Társtudkoli – melyről lentebb részletesen szólok – alapozói között mások mellett fellelhetőek elméleti (ismeretelmélet, tudományszociológia) és gyakorlati/módszertani
(érveléstechnika, kutatásszervezés, interjúelemzés) kurzusok. E mellett a tagoknak lehetőségük van kutatásokba való
bekapcsolódásra is.
Ezen kívül minden szakkoli szervez tagjainak (vagy egyetemi hallgatóknak) táborokat, konferenciákat, előadásokat,
vitaesteket és egyéb programokat. A szakkoliélet egy sokkal szorosabb kötődést alakít ki a szakmába készülő hallgatók és a társadalomtudományok között, segít megszerezni
mindazt a kapcsolati és kulturális tőkét, amely a szakmában
nélkülözhetetlen, és versenyelőnyt jelenthet.

Karunk szakkolija: a
Társtudkoli
Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium – becenevén
Társtudkoli – 2004 óta fogja össze a társadalomtudományok iránt érdeklődő, a társadalmi kérdések iránt érzékeny
hallgatókat. Célja egy olyan inspiratív, tudományos párbeszédre és eszmecserére alkalmas állandó fórum megteremtése, melynek segítségével a tagok felkészült, művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű társadalomtudományi szakemberekké válhatnak.
A Társtudkoli legfőbb alapelveit képezi az autonómia, a
demokratizmus, a gyakorlatiasság és az interdiszciplinaritás.
Mit is jelent mindez? Azt, hogy az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium független, autonóm intézmény, melyet a
Szakkollégium tagjai irányítanak az önkormányzatiság és a
demokratizmus elvei alapján. Szakkollégiumunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a különböző társadalomtudományi diszciplínák rendszeres együttműködése megvalósuljon, s hogy a tagok olyan készségeket szerezhessenek, melyek segítségével tudásukat minél hatékonyabban kamatoztathatják a gyakorlatban. Ez utóbbi törekvésből fakad a
Társtudkoli azon specialitása, hogy tagjaink folyamatosan
kutatásokban vesznek részt, és eredményeiket évente be is
mutatják a szakmai konferenciánk keretében.

Terítéken a tudomány
Szakmai tevékenység
A szakkollégium tevékenységébe tartozik a kutatások és
projektek, illetve a különböző szakmai rendezvények megszervezése is.
Az utóbbi években kutattuk többek között a csepeli pedagógusok gyermekszegénységről kialakított képét, a Tilos Rádió humánerőforrását, a nemzetközi Workcare kutatásban a munkaerőpiac változásainak háztartásokra gyakorolt hatását, a Művészetek Völgye közönségének kultúrafogyasztási szokásait, a bakonybéli bencés közösség és
a falu kapcsolatát; részt vettünk a genetikailag módosított
szervezetek (GMO) szabályozásával kapcsolatos diskurzusok és jogvédő civil szervezetek kapcsolathálóinak kutatásában, s számos kisebb kutatást is készítettek tagjaink, melyeket a Szakkollégium konferenciáján túl az OTDK-n is bemutathattak.
A Társtudkoli kiemelt tevékenységébe tartozik a Kuss?!
projekt8 működtetése, amely különböző programokkal –
valós és virtuális térben egyaránt – szeretné felhívni a figyelmet a rasszista beszédmóddal és gondolatokkal kapcsolatos problémákra és a párbeszéd szükségességére.
Az ELTE Társtudkoli életében a legnagyobb rendezvény
a minden novemberben megrendezésre kerülő Szakkollégium Éjszakája9, ahol a tanárok és a diákok egy éjszakára
birtokba vehetik az ELTE Lágymányosi Campusának alagsorát, és élvezhetik a Szakkoli által szervezett szakmai és kulturális programokat.

Szervezet
A Szakkollégium működését a szakkollégiumi igazgató irányítja, aki irányítja, értékeli a nálunk folyó oktató-nevelő munkát, tartja a kapcsolatot az Egyetem vezetésével,
s együttműködik a Szakkollégium önkormányzatával, a
Kerekasztallal.
A Kerekasztal a Szakkollégium legfőbb döntéshozó fóruma, melynek minden Társtudkolis a tagja, az üléseken a
megjelenés mindenki számára kötelező. A Kerekasztalt a
Társtudkoli elnöke hívja össze, akinek legfőbb feladata az
ügyek koordinálása, illetve a Szakkollégium képviselete az
Egyetem vezetése, más szakkollégiumok és egyéb szervezetek felé.
A Szakkoli operatív szerve a Kiválasztmány, melyet a különböző bizottságok vezetői és a Társtudkoli elnöke alkotnak, s amely az ügyek koordinálását, az apróbb feladatok és
problémák megoldását végzi.
Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégiumban öt bi8 http://kuss.freeblog.hu/
9 http://sze.tatk.elte.hu/

zottság működik folyamatosan. A Szakmai Bizottság szervezi az órákat és a Szakkollégium Éves Konferenciáját.
A Programszervező Bizottság koordinálja a különböző,
Szakkolihoz kötődő – mind belső, mind nyitott – programokat. A Társadalmi Nyilvánosság Bizottság feladata a külső
kapcsolatok ápolása, a Szakkollégium tevékenységének a
megjelenítése és a belső nyilvánosság feltételeinek a megteremtése. A Gazdasági Bizottság a Szakkollégium pénzügyeivel kapcsolatos teendőket látja el, a Kollégiumi Biztos
pedig gondoskodik a tagok problémamentes lakhatásáról a
kollégiumunkban. A felvételi időszakban pedig működik a
Felvételi Bizottság, mely a Szakkollégium felvételi eljárásával kapcsolatos teendőket koordinálja.

Közösség
A Társtudkoliban működő közös munkát az teszi igazán sikeressé, hogy a tagok a magánéletük során is sok időt töltenek egymással. Ezt erősíti, hogy a tagok egy része együtt
lakik az ELTE Nándorfejérvári úti kollégiumának negyedik emeletén. Az új tagok mielőbbi integrációját a mentorrendszerünk segítségével szeretnénk minél gyorsabbá
tenni. Emellett számos belső program teszi lehetővé, hogy
még a szabadidőnkben is szakkollégistákkal legyünk körülvéve: különböző táborozások, utazások, sporteseményeken való részvétel, spontán sörözések és mozizások, világmegváltás tervezgetése, vagy ami éppen eszünkbe jut.

Felvételi
Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium minden tavaszi félévben felvételt hirdet. A felvettek a közösség életébe
már nyáron bekapcsolódhatnak, s így ősszel már könnyebben megy a közös munka is.

Elérhetőségek
A Szakkollégium helye és levelezési címe: 1117 Budapest,
Nándorfejérvári út 13.
A Szakkollégium irodájának címe: 1117 Budapest, Pázmány
Péter sétány 1/a., -1.49 terem
A Szakkollégium e-mail címe: tarstudkoli@gmail.com

Dörgő Benedek

15

Kül-Ügyes

III. évfolyam 1. szám – 2010. augusztus

„We are Erasmus and we don’t care”
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amikor is magadnak kell találnod egy külföldi gyakornoki
pozíciót, az ösztöndíj pedig lényegében anyagi támogatást
nyújt. Van egy olyan lehetőség is, hogy azokat a hallgatókat,
akiket a Kar Külügyi Bizottsága alkalmasnak tart az Erasmus
programban való részvételre, ám sajnos a szűkös erőforrások miatt nem tud anyagilag támogatni, label státuszra javasolja, aminek a lényege, hogy a label státuszú hallgató teljes körűen élvezi az ösztöndíj adta lehetőségeket, ám saját magának kell finanszíroznia az egész kinntartózkodását.
Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az ösztöndíj sem
fedezi teljes mértékben a kinti életet, szóval a kiutazás egyben felelős döntés is, hiszen anyagilag – fogadó országtól
függően persze – igen megterhelő lehet. Ezért is fontos a
tudatos felkészülés, hiszen egy ilyen lehetőséget nem érdemes elszalasztani, viszont kétségtelen, hogy mind rövid,
mind hosszú távon erőteljes hatással bír ez a döntés.
A rengeteg buli, a fergeteges multikulturális környezet,
a kezdeti kultúrsokk, a bájos Erasmus English – mind-mind
hozzájárul ahhoz, hogy végül minden Erasmusos élete legjobb időszakának tudja be azt külföldön eltöltött fél–egy
évet, amelyet ez a minden ízében európai kezdeményezés
lehetővé tesz. Kívánom nektek, hogy ismerjétek fel és ragadjátok meg a lehetőséget, hiszen egyszer fiatal az ember,
és az életre szóló élmény felbecsülhetetlen!
Teller Rita

sxc . hu

Az Erasmus – az Élethosszig Tartó Tanulás (Life Long
Learning) program felsőoktatási akciójának elnevezése – az
oktatás minőségének növelését és az európai együttműködés elmélyítését hivatott segíteni – eddig meglehetősen
nagy sikerrel. Karunkra minden félévben körülbelül negyven Erasmus-hallgató érkezik Európa minden szegletéből,
Portugáliától Litvániáig, Finnországtól Görögországig. Legtöbbjük egy szemeszterre jön hozzánk, de jó néhányan an�nyira megszeretik Budapestet, a pezsgő multikulturális közeget, a gondtalan Erasmusos életet, hogy úgy döntenek:
maradnak még egy kicsit. Mentorként a legtöbb cserediákunkkal kapcsolatban állok/álltam, és bizton állíthatom,
sosem találkoztam még olyan Erasmusossal, aki megbánta
volna, hogy Budapestet választotta.
Nincs ez másképp a mi TáTK-os hallgatóinkkal sem. Karunknak igen kiterjedt és jól működő kapcsolatrendszere
van, minden évben a tavaszi szemeszter elején indul a jelentkezés az Erasmusra, a több tucat helyre rengetegen adják be pályázatukat. A jó tanulmányi eredmény, a nyelvtudás, a szakmaiság és az aktív közélet mind-mind fontos tényezők a pályázatok elbírálásánál. Nem elég okosnak lenni, legyél jófej is! Azért, hogy valakiből Erasmus ösztöndíjas legyen, bizony keményen meg kell dolgozni, de higgyétek el nekem, megéri! Egyrészt motivál arra, hogy jobban
elmélyülj egy-egy szakmai témában, és csiszold a nyelvtudásodat, másrészt erősen késztet arra is, hogy keresd a lehetőségeket: lehetsz mentor, írhatsz a TátKontúrba, csatlakozhatsz egy szakkolihoz, de számos más alternatíva is létezik – lényeg, hogy legyél aktív! A harmadik és legfontosabb
motiváló tényező természetesen a külföldi tapasztalatszerzés, az ezzel együtt járó kulturális élmény, rengeteg új barát,
és persze az ember önéletrajzában is csinosan fest egy külföldi ösztöndíj.
Ahhoz, hogy a pályázat sikeres legyen, alapkövetelmény
az utolsó két lezárt félév minimum négyes tanulmányi átlaggal és a nyelvtudás. Már korán el kell kezdeni a felkészülést,
hiszen jellemzően a harmadik szemeszter után pályáznak a
hallgatók, ami ugye annyit jelent, hogy elsősként is tudatosan a lehető legjobb eredményre kell hajtani, hiszen a má-

sodik félév eredménye már számít. A mentorkodás – amellett, hogy szerintem az egyik legkirályabb egyetemista kezdeményezés – betekintést nyújt az Erasmusosok életébe, és
persze pontot is jelent a pályázat elbírálásánál.
Kétféle pályázat létezik, az egyik – amit klasszikusan
Erasmusozásnak nevez mindenki – a külföldi részképzés,
ami a tényleges cserediákságot jelenti. Itt számítanak az
egyetem kapcsolatai, hiszen a szakodnak megfelelően találod meg a potenciális intézményeket, majd az egyes koordinátorokkal, tanárokkal és szakigazgatóval egyeztetve hármat jelölhetsz meg közülük. A másik a szakmai gyakorlat,

F otó :

Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,3 millió
egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európa-szerte. Az
egykori Erasmus-hallgatók szerint az Erasmusos tapasztalat a
végzés utáni munkakeresést is megkönnyítette számukra.

Kül-Ügyes

Mentornak lenni élvezet!
A szó szoros értelmében! Elmesélem röviden, mit is jelent mentornak lenni: milyen hasznos, mennyit lehet tanulni belőle,
mennyi új és érdekes embert lehet megismerni, és még sorolhatnám. Sorolom is!

Egy szó, mint száz: mentornak lenni élvezet, és ha felkeltettük az érdeklődésedet, és szívesen csatlakoznál népes csapatunkhoz, a HÖK Külügyi Bizottságánál bátran jelentkezhetsz mentornak!
Teller Rita
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Minden félévben körülbelül hatvan-nyolcvan cserediák tanul nálunk az ELTE TáTK-on, és persze a világ minden tájáról érkeznek kollégák: európai, amerikai, szingapúri, hongkongi és ausztrál hallgatók egyaránt egyetemünket választják. Ez betudható mind karunk jó kapcsolati hálózatának,
mind pedig patinás egyetemünk jó hírének.
Mentorként alapvető feladatunk, hogy segítsük a külföldi hallgatók magyarországi boldogulását az érkezéstől,
a kezdeti nehézségeken át (lakhatás, tanulmányi ügyek, tömegközlekedés stb.), a nálunk folyó tanulmányaik végéig. A mentorok sokféle programot szerveznek, ilyen például a nagy népszerűségnek örvendő kocsmatúra, a Budapest Hunting, a bevonó tábor és sok más – főleg mulatozással egybekötött – esemény. Minden félévben szervezünk
sok‑sok spontán bulit, megmutatjuk külföldi barátainknak,
milyen is a magyar virtus és vendégszeretet. Vannak speciális események is, ilyen például a Crazy BBQ aka. Illegal
Grill, amely mindig hamar népszerűvé válik az ELTE-s cserediákság körében. A kultúrsokkra mi magunk legtöbbször ráteszünk még egy lapáttal, elvégre a lángos, halászlé, pálinka és finom borok nyújtotta kulináris élvezeteken túl elsők
között tanítjuk meg az olyan cifra magyar szitkozódásokat,
mint az angolul nem kicsit viccesen hangzó „rézfán fütyülő rézangyalát” örökzöldet, vagy meséljük el, hogy nekünk,
magyaroknak, nem a Mikulás hozza a karácsonyi ajándékot, hanem az újszülött kis Jézus, és persze ezen eszperente
nyelven megejtett eszmecsere sem esetleges.

Van egy jól működő, bejáratott mentorrendszerünk,
amely úgy épül fel, hogy egy-egy mentorbrigádot öt-hat fő
mentor alkot, akik élén a mentorcsoport-vezető áll. Minden
egyes külföldi diák kap egy személyes mentort, aki elsősorban vele foglalkozik, ugyanakkor a csoport minden tagja elérhető a cserediák számára, mindenki segít mindenkinek
egy csapaton belül. Így kivédhetjük azt az esetet, hogy valaki mentor vagy mentorált nélkül maradjon, illetve növeljük a problémák megoldásának hatékonyságát. Együttműködünk a többi karral is, pláne, ha mulatozásról van szó, a
társaság teljesen likvid és nyitott – épp ez a jó benne!
Mi, mentorok, a nyelvgyakorláson túl sokféle különböző kultúrából érkező, ám mégis hozzánk hasonló fiatallal
találkozunk, sokszor igazi barátságok is kialakulnak a közösen átélt élmények és a híres-hírhedt magyar vendégszeretet nyomán. Mielőtt elkezdtem mentorkodni, sosem gondolkodtam azon, hogy mennyi mindent lehet ebből is tanulni, aztán a sok gyakorlati mizéria hatására megvilágosodtam. A vízumügyek bürokratikus útvesztőit például bármelyik mentor könnyűszerrel kiismeri néhány kacifántos
eset után, és ez azért – valljuk be – nem semmi. Vagy teljesen random szavakat sajátíthatunk el finnül, mandarinul,
szlovénül... Esetleg furcsa ételekkel is szembe lehet találkozni egy-egy Global Village esten, ahol mindenki a maga
nemzetének jellegzetes ételét-italát mutatja be.
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Magyarországon belül merrefelé járt, mely falvakban?
Tudna mesélni olyan történetet, amely különösen a szívéhez nőtt annak alapján, amit látott vagy tapasztalt?
Erre így nehéz válaszolni. Ahol nagyon sokat dolgoztam, az
Tiszaigar volt. Az első dolog, amit kiemelnék, és amire leginkább emlékszem, az első interjúm volt. Az embernek tudatosan kell bemennie egy vadidegen helyre, és megteremtenie egy helyzetet. Előtte kialakít különféle mondatokat, hogy mit fog mondani, amint belép. Aztán ez átalakul.
Faluban állandóan a terményeket dicsértük. Ezzel el lehetett oszlatni a bizonytalanságot. A másik nagy, meghatározó élményem az volt, amikor először vertek át egy interjús
helyzetben. A történet egy cigány családhoz kötődik, ahová
egy évfolyamtársammal kezdtünk el járni. Róza néni egy picike házban élt – legalábbis egy bizonyos ideig azt hittem –,
fiával és lányával együtt, valamint unokájával. Nagy lelkesedéssel jártunk hozzájuk, szerettünk Róza nénivel beszélgetni, segíteni nekik mindenben, amiben csak tudtunk. Azt
hittük, hogy ők abban az egyszobás „házban” laknak. Később kiderült, hogy a mellettük lévő udvarban volt egy ház,
amely szintén Róza nénié volt. Ilyen helyzetben az embernek dolgoznia kell azon, hogy ne alakuljanak ki benne előítéletek, hogy ezen egyszer majd lehessen nagyot nevetni,
elmondani, hogy „de naiv voltam”. Az embernek meg kell
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Mennyire befolyásolták a gyermekkori élményei abban,
hogy a későbbiekben a szociológia szak mellett döntött?
Először, 1973-ban, magyar-filozófia szakon végeztem. Utána esti képzésben teljesítettem a szociológiát. Abban az
időben még nem volt nappali szakos szociológus képzés.
Az egyetemre magyar-orosz-filozófia szakra vettek fel, de
végül az oroszt leadtam, mert megterhelőnek éreztem.
Mindig is szerettem az irodalmat, nálunk a könyv mindennapos dolog volt. A filozófia azért érdekelt, mert egy politizáló családban nőttem fel. A gimnáziumban, ahová jártam,
volt egy marxista vitakör, amelyben nagyon aktívan részt
vettem. Ez indította el bennem az érdeklődést a filozófia
iránt. Később a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre kerültem, ahol a Marxizmus-Leninizmus Tanszéken tanítottam filozófiát – akkoriban dialektikus és történelmi materializmus
volt –, egy nagyon demagóg, nagyon szélsőséges közegben. Nem volt különösebben nagy felismerés arra rájönni, hogy azoknak a diákoknak, akik agrármérnökök és gépészmérnökök lesznek, nem dialektikus és történelmi materializmus ismeretekre volt szükségük, hanem magyar falusi társadalomszerkezeti ismeretekre. Szerveztem – egyébként Sik Endrével együtt, aki azon az egyetemen végzett –,
egy tudományos diákkört, majd egy falukutató tábort, ahol
lényegében együtt tanultunk a diákokkal. Az Agrártudományi Egyetemen nagy szenzáció volt akkoriban, hogy ilyesmivel foglalkoznak a hallgatók. Diákjaink nagyon sok TDK
konferenciát megnyertek, ami nem volt szokványos a társadalomtudományi szekcióban. Ezek hatására iratkoztam a
szociológia szakra. 1978-ban az ELTE Szociológia Tanszékére kerülve faluszociológiát kezdtem tanítani.

Kik voltak Önre hatással az egyetemi tanulmányai során?
Egyrészt érdekes volt a csoport összetétele, hiszen csoporttársam volt Sik Endre, aztán a Közgazdaságtudományi Egyetemről ismerhető
munkagazdász, Nagy Gyula, valamint az ottani
Szociológia Tanszéken oktató Czakó Ági is. Nagyon jó baráti viszony alakult ki a tanárokkal. Mi
voltunk az az évfolyam, amelyik a sarkára állt, és
azt vallotta, hogy a módszertant csak akkor tudjuk megtanulni, ha részt veszünk egy kutatásban.
Volt egy csoporttársunk, Hidy Péter, aki a Népművelési Intézetben dolgozott. Az ő segítségével sikerült pénzt szerezni a kérdőíves vizsgálatunkhoz, amelyet Tiszaigarban végeztünk. Erről
egy könyvet is írtam Mátyus Alizzal együtt. Tanított Léderer
Pál, Székelyi Mária, Somlai Péter, valamint Csepeli György
is. Ha két embert kéne megneveznem, akiket mesteremnek
mondhatok, az egyikük Kardos László lenne, aki a NÉKOSZ
alapítója, és egy nagyon neves néprajzos falukutató is volt
egyben. A másik Ferge Zsuzsa, aki elindított abba az irányba, hogy szociálpolitikával kezdjek foglalkozni.
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tanulnia, hogyan tartsa az illetőkkel a kapcsolatot továbbra is úgy, hogy ne alakuljon ki harag. Az igazán nagy élményeim azonban Indiához kötődnek, ahová ösztöndíjjal kerültem. Ez még falukutató múltamban történt. Több faluban is jártam, mert kíváncsi voltam a falufejlesztési programokra, és az igazán megrázó élményeket az ott tapasztaltak nyújtották.
Milyen megrázó élményekre gondol?
Indiából a saját kultúrámra tekinteni egy hihetetlen katartikus élmény volt. Kicsit olyan ez, mint Róza néni esete volt.
Másféle látószögből kell ránézni a dolgokra.
Külföldön még merrefelé járt?
Nem vagyok egy nagy utazó. Nem jártam annyi helyen,
mint egy konferenciázó kutató. Bevallom őszintén, hogy
engem eléggé untatnak a konferenciák, bár tudom, hogy
ilyet szentségtörés mondani. Szerintem elég rövid ideig lehet kibírni igazi érdeklődéssel egy többnapos rendezvényt.
Indián kívül jártam még Angliában is, de szinte nincsenek
amerikai élményeim, ahol ugyan jártam, de nagyon rövid
ideig. Szociálpolitikusként egyre többször foglalkoztat az a
gondolat, hogy vissza kéne menni Tiszaigarra, és megnézni az ottani helyzeteket azzal a szociológusi-antropológusi megközelítéssel, ahogyan én gondolkodom ma a szociálpolitikáról.
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Mennyire voltak nyitottak az emberek, amikor beszélni kellett velük?
Megmondom őszintén, nekem nincsenek nagy visszautasítási élményeim. Ebből a szempontból szerencsés személyiségem lehet. Ha az ember nyitottan közelít a másikhoz, akkor az is megnyílik felé. Indiában azért minden más volt. A
kulturális mintázatok ott eléggé relatívak. Voltam egy faluban, ahol egy nagy közösségfejlesztési projekten dolgoztak,
belecsöppenhettem a szokásaikba, földön alvás stb. Egyik
este sétáltam a faluban, és odajöttek hozzám nők, akik elkezdtek tapogatni, mert nem tudták eldönteni, hogy férfi vagyok-e vagy nő. Rövid hajam volt, és farmernadrágban
voltam. Ezek az igazán megrázó élmények, hogy meg kell
tanulni megérteni és elfogadni a másfajta értelmezéseket.
Számos díj, kitüntetés birtokában, melyik áll Önhöz a legközelebb?
Egyszer két végzős tanítványomtól kaptam „Best mum in
the world” feliratú pólót, amelynek jobban örültem abban
a pillanatban, mint az összes kitüntetésnek együttvéve. De
amiről úgy gondoltam, hogy közel állt nemcsak a funkciómhoz, hanem a személyemhez is, az a Pro Caritate volt, amelyet a minisztériumtól kaptam.

Mennyiben változtak meg a mindennapjai, amióta Ön lett
a Társadalomtudományi Kar dékánja?
Teljesen átalakultak. Előtte dékánhelyettes voltam, így akkor
sem unatkoztam. Most sokkal több az adminisztratív kötelezettség és értekezlet, mint korábban. A dékánság előtti időszakban több időm volt mindenre. Ma már nem tudok annyi tanórát sem elvállalni, mint dékánhelyettesként.
Nem mindig vagyok az időm ura. Igyekszem mindig úgy intézni a dolgokat, hogy tudjanak helyettesíteni, de egy folyamat lezárul ennek következtében, hiszen az általam felépített órák megtörnek. Az elmúlt időkben nem volt időm
szakmával foglalkozni. Most nagyon készülök egy kutatásra,
és próbálok majd erre időt szakítani. Ez egy igencsak eseménydús időszak az életemben.
Milyen jellegű kutatásról lenne szó?
Magyarországon az elmúlt néhány évben egy sor olyan
„szociális innováció” született a szociálpolitikai ellátórendszerben, amely eléggé példátlan a jóléti államokban, gondoljunk a szociális kártyára, a családi pótlék iskolalátogatáshoz kötésére, a közmunka programokra vagy akár a nagy
intézményekben zajló kitagolási folyamatokra. Szeretném
megnézni, hogy ezeknek milyen formái lehetnek másutt, és
hogy mit gondolnak ezekről az emberek.
Milyen tanácsot tudna adni az újonnan felvett egyetemistáknak?
Az ember egyik legjobb időszaka az egyetemista korszak.
Ezt semmiképpen sem szabad kihagyni. Az utolsó időszak
ez, amikor az ember felszabadultan olvashat, gondolkodhat, foglalkozhat azzal, ami érdekli. Nagyon sok diákunk
dolgozik az egyetem mellett, mert a család nem tudja őket
eléggé segíteni, vagy ők ezt nem akarják igénybe venni.
Sokszor kényszer a munkavégzés, de közben az egyetemista építkezős időszaka elmúlik. Meg kéne találni az egyensúlyt a pénzkeresés és az egyetem között. Amit még dékánként elmondanék, hogy a most érvényes szabályozási rendszerben a diákok nagyon sokféle jogosítvánnyal vannak felruházva. Érdemes ezzel okosan élni. Mindenkit arra bíztatnék, hogy ne csak a kötelezettségeiről tájékozódjék, hanem a jogairól is. Sokkal érdemibb viszonyt lehet fenntartani hallgatói önkormányzattal, diákokkal is úgy, ha tudjuk,
mik a jogaink. Az egyetem nemcsak a tudás temploma, de
szolgáltatás is egyben. Ezért fontos a partneri viszony a felek között. Hogy mi a demokrácia, milyen a demokratikus
állampolgári magatartás, meg lehet az egyetemen tanulni a
hallgatói jogok érvényesítésével. Fontos, hogy a diákok jogtudatos állam- és egyetemi polgárok legyenek.
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Első látásra emlékeztet egy német multinacionális vállalatnál dolgozó portásra, aki egyszer majd szeretne vezérigazgató lenni. Ezért a fiú mindenképp világos rózsaszín vagy
sárga Pierre Cardin inget visel, ehhez vászonnadrágot, ros�szabb esetben bézs színűt, nagycsatos barna övvel. Ha lazára veszi a figurát, izompólót vesz ing helyett, ha komolyabbra, akkor ferdén csíkozott nyakkendőt az inghez. Fekete bőr félcipőt hord, nagyon extrém esetek fehér lakkot, amelyen apró lyukak vannak, de ehhez már kötelező az egybelencsés napszemüveg. Övé az egyetemi par-

koló egy látványos helyén parkoló, tízéves Audi A3 típusú személygépkocsi, amelyet másodévesként vett egy kétes üzlet hasznából, de a szülei is besegítettek. Ha közgazdászjelöltünk hölgy, elengedhetetlen a szolid smink, a régi
SZTK-szemüvegre hajazó szögletes pápaszem és a mélyen
dekoltált felső, amellyel a statisztikus kollégái tudatalattiját próbálja befolyásolni. A gyümölcsök közül kizárólag az
almát szereti, mert szép, letisztult formája van, és nem támadják a vírusok. Hasonló okokból az elektronikai cégek
közül is csak a gyümölccsel jelöltben bízik. Elmaradhatatlan kelléke a bőr laptoptáska, és ugyan nem telefonál többet más egyetemistánál, mégis a fülén tartja a vezeték nél-
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a hippikorszakból fennmaradt sál, lányoknál kötött sapka.
Haja félhosszú, alterosra van vágva, mikor sokat beszél, akkor apró biccentésekkel odébbsöpri egy kicsit – ezt környezete rendszerint epilepsziás rohamnak véli. Minden sztereotípia szerint elmaradhatatlan kellék valamilyen meglehetősen ócska cigaretta, például Viceroy, amelynek a szociológus természetesen mindig a kétharmadánál tart – de természetesen háromharmadnyi dohánynépet képvisel –, és
amelyet gyufáról gyújt meg. Lazán viselkedik, mert „az isten nem menti meg a diplomától”, viszont ha meglesz, úgyis a McDonald’s-ba veszik csak fel pénztárosnak. Tehát épp
ezért nem jár be az előadásokra és szemináriumokra, annál többet lehet látni környékbeli becsületsüllyesztőkben,
olyanokban, mint például a Kis Csülök és a Kocka. Ezeken
a helyeken fröccsöt, olykor Csaplárosnét iszik a többi szociológussal, és olyan társadalmi problémákról vitatkoznak,
amelyek rajtuk kívül senkit sem érdekelnek. Kedvelt témájuk a cigányság európai integrációja, illetve a magán- és
mássalhangzók közötti esélyegyenlőség megoldása. Csak
egy őskori Nintendo szintjén ért az autókhoz, közlekedési eszközöket tekintve a négykerekű segédbicikli megisme-

A közgazdász(jelölt)

–

Nézzük a megjelenését. Tulajdonképpen igen erős az átfedés a sztereotípiákban élőhalott bölcsésszel: kordnadrág (valami furcsa színben, nagyon kifakulva), tweedzakó,
kötött vagy kék, ELTE feliratú pulóver, illetve ezek tetszőleges kombinációi. Lányokon nincsen zakó, helyette régi
műbőr kabátot viselnek. Egyszerű bőr félcipő, esetleg Tisza, az ortodoxoknál csak és kizárólag zokni-szandál, télen
is, csak akkor még több tundrazoknival. Előfordulhat még
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Milyen a szociológus?

résénél elakadt, de bölcsészekkel ellentétben az elektronikus dolgokkal (például számítógépekkel) jó a kapcsolata, hiszen azok fontosak a tanulmányaihoz. Gyakran emleget latin, német és angol hangzású fogalmakat, amelyeket
rendszerint akkor mond, ha valaki vitázik vele az állam szociális kiadásait illetően, és vesztésre áll az érvelésben. Valamint rendszeresen használ olyan kifejezéseket, mint például a „dialektikus posztpanelválság”. Szórakozni valamelyik
körúti romkocsmába jár, ilyenkor gyakorta vállalhatatlanra
issza magát, de ez őt nem zavarja. Alapvetően békés természetű, bár kissé magának való. Párválasztási szokásainál
megemlíthetjük, hogy figyelme általában a zokniszínekre
koncentrálódik, a tökéletes társnak ugyanis a színskálán
pont ellentétes színű lábmelegítője lehet – ezzel is megtestesítve az ellentétek természetfeletti vonzalmát.

Fotó :

...kérdezett vissza egy Kis Csülökben eltöltött este során K. István másodéves közlekedésmérnök a H. József által feltett kérdésre, hogy szerinte milyenek a TáTK-osok. Nagyot szívott
Bond márkájú cigarettájába, kifújta fogai között a füstöt, majd
hozzálátott elsőéves társai felvilágításához. Szerencsére a közelben voltunk, és jó ügynök módjára magnetofonra vettük
szavait, büszkén tárjuk hát elétek a rólunk szóló legvadabb
sztereotípiákat.
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küli mobilos headsetet. Ha nincs ilyenje, az csak azért lehet, mert iPhone-ja van, melyet jobban látni, amikor a kezében tartja telefonáláskor. Ha véletlenül tömegközlekedéssel utazik, és felhívja a nagymamája, akkor rendszerint a középiskolában bemagolt gazdasági mutatókról kezd el magyarázni hangosan, lehetőleg percenként váltogatva a nyelveket. Sokat tanul, ezt hétvégénként vezeti le, mikor elmegy
egy olyan szórakozóhelyre, ahol kizárólag letisztult ütemű
hardtechno zenék szólnak. Koktélt iszik, illetve ha az említett fehér lakkcipősről van szó, akkor Baileys-t. Beszélgetni leginkább arról szeret, mit fog tenni, és mit fog VENNI
(végig nagybetűvel) majd, ha sok pénze lesz, illetve arról,
hogy milyen hatással lesznek a gazdaságra a venezuelai parlament hatalmi viszonyai. Egyébként egészségesen él, nem
dohányzik (ha mégis, akkor arany Marlborót szív), rendszeresen jár edzőterembe. Szobájának éke az a három hektoliteres akvárium, amelyben a tőzsdecápáját tartja. Azon kevesek közé tartozik, akik képesek kihozni a szociológust a
sodrából – ezt gyakran hangoztatott technokrata nézeteivel éri el. Általában semlegesen viszonyul az emberekhez, egészen addig, míg érdekei mást nem kívánnak. Házastársát rendszerint annak pénzügyi befektetései alapján
választja meg, de előnyt jelent, ha a vezetékneve Demján
vagy Csányi.

Fotó :
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Szociális munka
Akik ide járnak, azokat viszonylag nehéz megkülönböztetni az általuk támogatottaktól, nevezetesen a hajléktalanoktól, drogosoktól és nevelőintézetből megszökött kispajtá
soktól. Ezért megjelenésük igen változatos. A legjellemzőbb mégis a bő pulóver, amely tulajdonképpen az ükfater
Ferenc József korabeli kapálós melegítőfelsőjeként kezdte
pályafutását. Speciális esetekben kapucnis-együtteses pulóver helyettesítheti, vedlésnek indult felirattal. A cipő valamilyen masszív bakancsszerűség, súlyosabb esetekben gumicsizma. Továbbá nélkülözhetetlen kellék a szimatszatyor
is, amit egy tápióbicskei tanulmányútja során talált az árokparton. A fiúk hosszú hajat hordanak copfba kötve és szakállat, a lányok ugyanezt – jó esetben szakáll nélkül. Mindig
csoszogva járkálnak, és kissé úgy néznek ki, mint akik folyamatosan másnaposak. Ez egyébként könnyen lehet, hogy
így is van, mert a szociológusokhoz hasonlóan ők is kihagyják az előadásaik nagy részét, azonban a szociológusokkal
ellentétben nem becsületsüllyesztőkbe járnak, hanem minden délutánjukat a Tesco parkolójában töltik, hogy elcsenjenek néhány bevásárlókocsit. E tevékenységükben semmilyen időjárási viszony és természeti anomália nem tudja megakadályozni őket. Ilyenkor általában valamilyen minősíthetetlenül filléres italt isznak, például Koccintós bort.
Általában BKV-val közlekednek, de ha ellenőrt látnak, képesek leszállni a Kőbányára menő éjszakai buszról is, már
akik még nem szereztek hajléktalan igazolványt, melyhez
tanulmányaik során igen könnyen hozzájuthatnak, és még

a megjelenésük is passzol hozzá. Alkalomadtán felfedezhetjük őket a villamosok ütközőin is, köreikben ugyanis ez
számít extrém sportnak. Kedves, közvetlen emberek, nincsenek fenntartásaik senkivel kapcsolatban. Könnyen lehet,
hogy a diploma kézhez kapása után munkakapcsolatba kerülnek az egyetemi évek során szociológusnak tanuló volt
évfolyamtársaikkal. Ilyenkor plátói szerelem is kialakulhat a
szociológus iránt, annak visszautasítása után azonban már
csak a Blahán hóvirágot áruló arcoknál próbálkoznak.

Nemzetközi tanulmányok
Az esetek többségében a nagyszülőkig bezárólag közel
húszféle nemzetiség található meg a családfájában, és már
az óvodában is orosz akcentussal beszélgetett a gazdasági
igazgatóval. Az egyetemen, az első héten, szinte mindenki a takarítónő pénzügyi tanácsadójának véli – ez a vélemény sokakban megmarad a félév végéig. A fiú csíkos fehér inget hord farmernadrággal, a lány galléros blúz-térdig
érő fekete szűkszoknya kombóban küldi, általában kifejezetten titkárnősre véve a figurát. A lányoknál elengedhetetlen kellék továbbá egy szolid kis oldaltáska, melyen a legnagyobb külföldi városok szerepelnek. Mindig van nála egy
német vagy francia nyelvű napilap, egy laptop és egy porcelánnak álcázott műanyagfedeles papírpohár, benne valami lötty, amit kávé néven vásárolt, de ezt legfeljebb az amerikaiak hinnék el, viszont nagyon fontosnak néz ki tőle. Legtöbbször a laptop fölé görnyedve látni, amint összeráncolt
szemöldökkel motyog, mintha a nemzetközi híreket olvasná angolul, de könnyen lehet, hogy épp a YouTube-on nézi
az aktuális legviccesebb videót, amit a hasonlóan elfoglalt
és fontos szaktársai küldtek át. Állandó vita témáját képezi
szaktársai között, hogy Obama tényleg megcsalta-e feleségét, s ha igen, akkor az milyen hatással lesz a kiotói egyezményre. A legtöbbször segítőkész, és ilyenkor mindig siethet a segítségnyújtással annak okán, hogy épp nincs ideje.
Álma, hogy valamelyik külföldi EP-képviselő szárnysegédje legyen néhány évig, majd mikor hazajött, megválasszák
őt is EP-képviselőnek. Hogy melyik párt képviseletében, az
lényegtelen. Az egész hetes hajtást a közgazdaságtanossal
közös bulin piheni ki a School Clubban, sört ritkán iszik, s
akkor is csak németet. Minden mozdulatán és szaván érezni, hogy fél lábbal már Hágában vagy Brüsszelben van. Csak
aztán nehogy Tiranában kössön ki. Házasságot lehetőleg
egy teljesen más kontinensről érkező emberrel kötne, tulajdonképpen ezért is járja a világot, de természetesen az is
megfelel számára, ha a postás egy iráni menekült.

Társadalmi tanulmányok
„Az nem ugyanaz, mint a szociológus?”
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A több lábon állás művészete
Kétszakos hallgatóként – néhány bosszantó, de végső soron

feledkezzünk meg! Ha jól teljesít a lelkes hallgató mind-

menedzselhető jellemzőt leszámítva – csak megerősíteni tu-

két szakon, számos lehetőség nyílik a külföldi ösztöndíjak

dom a régi bölcsességet, miszerint a tudás: hatalom. Először

megpályázásától a dupla tanulmányi ösztöndíjig. Minden-

is, engedjétek meg, hogy gratuláljak az eredményes felvéte-

képpen fejlődik az időmenedzselési képesség, hiszen szi-

lihez! A középiskolai évek alatt befektetett munka most térült

gorú, kidolgozott és betartott napirend nélkül lehetetlen a

meg látványosan, élvezzétek ki a sikert! Aztán, ha még nincs

két szakon történő boldogulás. Márpedig, ha valamit elkez-

teljes, konkrét és pontos elképzelésetek a jövőtöket illetően, a

dünk, azt ugyebár illik véghezvinni. A többféle megközelí-

nagy öröm után szánjatok néhány percet erre a cikkre, szeret-

tés, melyeket a különböző szakok adnak, szélesíti a látókört

nék néhány – remélhetőleg – fontos és értékes információt, ta-

és segíti a kritikus(abb) látásmód kialakítását.

nácsot megosztani veletek.
Tizennyolc évesen az ember nem feltétlenül tudja pontosan, hogy mit is kezdjen magával. Én ugyan tudtam, mit
szeretnék, csak éppenséggel a célhoz vezető út volt homályos. Szerintem sokan vannak/vagytok ezzel így. 2007-ben
kezdtem az ELTE-TáTK-ra járni, és úgy éreztem, hogy igen,
megtaláltam a nekem való közeget, és végre olyasmivel
foglalkozhatok, ami tényleg érdekel. A tanáraimra felnézek a mai napig, a problémák, amelyekkel tanulmányaim
során találkoztam, sok mindenre ráébresztettek, és persze
elkezdett kikristályosodni az út, hogyan is szeretném elérni a hosszú távú céljaimat. Ugyanakkor éreztem, hogy több
bennem a potenciál, egy szak bizony nem kötött le teljesen.
Aztán az első félév vége felé hallottam, hogy egy kevéssé ismert, de – ambíciózus hallgatók számára – annál sorsformálóbb cikkelyt iktattak a felsőoktatási törvénybe. Ennek
értelmében az az alapszakos képzésben részesülő hallgató,
aki első szakán a második vagy harmadik félévét kezdi, amikor második szakán az elsőt, államilag finanszírozott féléveit nem fogyasztja duplán, hanem csak az első szak félévei
számítanak. Ekkor azonnal felötlött bennem, hogy élni kéne
a lehetőséggel, vesztenivalóm nincs. Aztán mégis hosszas
mérlegelés következett, mert – valljuk be – azért két szak
mégsem piskóta. Végül úgy döntöttem, hogy megpróbálom – és nem bántam meg!
Két szak, két egyetem kétszer annyi lehetőséget rejt magában. Kétszer annyi embert lehet megismerni, két közösség – kétszer annyi bulit jelent. Persze az ösztöndíjakról se
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Persze nem mindegy, hogy hol és melyik két szakot vállalja az ember. Ilyen szempontból több lábon állni akkor éri
meg jobban, ha relatíve különböző szakokat választ az illető – és talán más egyetemet is, a különböző megközelítésmódok üdvözlésének jegyében. Az én főszakom a tátékás
társadalmi tanulmányok, később kisebbségszociológiaipolitikai vonalon szeretnék továbbhaladni. A másik szakom
alkalmazott közgazdaságtan, ami tulajdonképpen gazdaságelemzést jelent. E területen az államháztartás rejtelmei
érdekelnek leginkább, illetve ezzel összefüggésben a zöld
gazdaság hazai felépítése és lehetőségei. A két szakom nagyon jól kiegészíti és támogatja egymást, hiszen a közgazdaságtan keményebb, míg a szociológia egy humánusabb
szemléletet igényel. A gazdaságelemzés-szociológia páros
holisztikus, strukturált és áttekintő gondolkodást követel,
hiszen – mint azt mindannyian meg fogjátok tanulni kedvenc Prónai tanár urunktól – minden mindennel összefügg.
Szerintem mindenképpen érdemes párhuzamos képzéssel próbálkozni, hiszen a mi generációnkkal szemben
már olyan elvárásokat támaszt mind a hazai, mind a nemzetközi munkaerőpiac, amelyek az interdiszciplináris, ös�szetett képzettséget részesítik előnyben. Elég, ha csak olyan
statisztikákat böngészünk, amelyek a top szakmákra koncentrálnak: ezek nagy része (például gazdaságinformatikus)
öt-tíz évvel ezelőtt még nem is létezett, a gyorsan változó
világ viszont ilyen, összetett tudást vár el tőlünk. Ugyanakkor a (magyar) felsőoktatás erre még nem készült fel – így
ránk hárul a feladat, hogy előrelátóan, az időnkkel jól gazdálkodva vegyük kézbe saját életünk alakítását.
Teller Rita
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„Az egyetem egy vissza nem térő
életformája az embernek”

Interjú Halmai Gáborral, a Politikai és Nemzetközi
Tanulmányok Intézetének igazgatójával
Szeretném, ha felidézné az emlékeit arról, milyen érzésekkel kezdte meg az egyetemi éveit annak idején! Miért pont
a jogi egyetemet választotta, és beteljesültek-e vágyai a jogász szakkal kapcsolatban?
1971-ben kezdtem el az egyetemet. A jogász szak akkor is és
most is „fekete lónak” számított/számít a diákok körében,
hiszen nem tudják pontosan, hogy mire vállalkoznak. Tehát valaki olyan számára, aki történelem vagy politika iránt
érdeklődött, mint például én, kézenfekvő lehetőség volt,
hogy jogásznak menjen, anélkül, hogy tudta volna, mire
vállalkozik. De tulajdonképpen elég hamar kiderült, hogy a
jogból engem az alkotmányjog érdekel, és onnantól kezdve ezt műveltem. Már rögtön az első évben demonstrátora
lettem az Alkotmányjogi Tanszéknek, és attól kezdve valójában ez izgatott.
Számos tanulmánya szól az emberi és véleménynyilvánítási jogokról, az emberi jogok folyóiratának alapító főszerkesztője, és karunkon is tart erről a fontos témáról kurzust.
Milyen személyes indíttatás miatt lett ez az egyik szakterülete?
A személyes indíttatás jóval a rendszerváltást megelőzően
kezdődött. Ha valaki egy olyan rendszerben él, ahol az emberi jogok nyilvánvalóan nincsenek garantálva, akkor foglalkoztatja, hogyan lehetne egy olyan rendszert kiépíteni,
amely garantálja ezeket a jogokat. Azon kívül, hogy az első
évfolyamdolgozatomat az egyesülési jog témájából írtam,
ami az első könyvem témája is lett, később, a rendszerváltást megelőzően, nagyon sok egyesület megalakításában,
megalapításában segédkeztem, mint ezzel foglalkozó szakember. A másik témám a véleménynyilvánítás szabadsága
volt, egyik alapítója voltam a Nyilvánosság Klubnak a nyolcvanas évek második felében. Ez a szervezet a szólásszabadságot szerette volna erősíteni a nyilvánosság nagyobb elérésével.
Látható, hogy munkám során az elméleti és gyakorlati terület párhuzamosan haladt. Többek közt alapítója voltam az első demokratikus tudományos szakszervezetnek is.
Ez egy alternatív, a szabad egyesülési jogon alapuló szervezet volt, amelynek mind az elméleti, mind a gyakorlati vonatkozása érdekelt.

1990 és 1996 között az Alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László elnök főtanácsadójaként, 1997-ben pedig a
Magyar Tudományos Akadémia nagydoktora lett. A számos tisztség mellett a hallgatók megítélése szerint a tanári pályát is nagy felkészültséggel és empátiával végzi. Arra
lennék kíváncsi, hogy milyen érzésekkel megy be egy előadásra, ahol mondjuk háromszáz tudásra éhes hallgató
várja? A tanítás szeretete a kezdetek óta jelen volt Önben,
vagy csak fokozatosan alakult ki?
Amikor végeztem az egyetemen 1976-ban, a Közgazdaságtudományi Egyetemre kerültem. Ez volt az első munkahelyem, aztán 1990-ig dolgoztam itt, és alkotmányjogot tanítottam. Az akkori professzorom belökött egy előadóterembe, ahol körülbelül háromszáz ember ült, és nekem az alkotmányjogról kellett előadást tartani. Először a torkomban
dobogott a szívem, de aztán nemcsak, hogy megszoktam,
hanem megszerettem a tanítást. Ma már nehezen tudnám
elképzelni az életemet oktatás nélkül. Előadásokat tartok
nagyobb csoportoknak, de a szemináriumokat jobban kedvelem, hisz a hallgatókkal ilyenkor közvetlenebb a kapcsolat, és viták, beszélgetések alakulhatnak ki. Biztos van ebben valamiféle exhibicionizmus is, aki tanárnak áll, az egyfajta magamutogató a szó jó értelmében. Próbálja magát
arra tréningezni, hogy ezt a tudást a legfogyaszthatóbb módon juttassa el a hallgatókhoz. Mikor a Közgázon töltöttem
másfél évtizedet, aztán 1996-tól itt az ELTE-n, nem jogászokat tanítottam, és ez külön kihívás volt. Mindent el kell követni, hogy az ember egy szakmát kedveltessen meg olyan
valakikkel, akiknek nem ez a szakterületük. A köztes tíz évben a jogi karon oktattam, és nagyon más a két dolog. Engem inspirál az, hogy megpróbáljak valamit megszerettetni a hallgatókkal, ami első látásra nagyon száraz és nagyon
kevéssé vonzó. Én évtizedek óta mindig azon vagyok, hogy
a jogot csak eseteken keresztül lehet igazán tanítani, és azt
gondolom, megszerettetni is eseteken keresztül optimálisabb, hiszen könnyebben érti meg valaki a jogot, ha mindennapi szituációkat hall – olyanokat, amelyekbe akár ő
maga is belekerülhet.
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2000-ben a Princeton Egyetem vendégprofesszora volt.
Milyenek a tapasztalatai, mennyiben különbözik az amerikai oktatás a hazaitól?
Princetonban vendégkutató voltam, egy kutatási projektet
folytattam, aztán könyvet írtam belőle. Egy intézetben töltöttem el az időmet öt másik professzorral, akiket velem
együtt hívtak oda, erre az egy évre. Valami egészen más tudományos világot tapasztaltam meg ott. Korábban is töltöttem már hosszabb időt amerikai egyetemeken, de az a
tudományos világ, amely ott jellemző – hogy az emberek
megbeszélik egymással a dolgaikat, viták alakulnak ki egymás szakterületét illetően –, az rendkívüli élmény volt. Ami
Európára kevéssé jellemző, hogy fantasztikus nyitottság van
a többiek munkájával kapcsolatban. Az ottani emberek
megpróbálnak segíteni, tanácsot adni, konzultálni egy-egy
témáról. Igazán inspiráló tudományos légkör ez.
Végezetül, mit tanácsolna a pár hét múlva egyetemi karrierjükbe kezdő fiataloknak?
Elsősorban azt tanácsolnám, hogy legyenek nagyon nyitottak, próbáljanak szivacsként magukba szívni mindent. Az
egyetem egy vissza nem térő életformája az embernek. Egy
olyan időszak, amikor van ideje arra, hogy mindent megismerjen. Én nagyon hálás vagyok a professzoraimnak, különösen a római jog professzoromnak, aki az első órán azt
mondta, hogy tessék elmenni az Országgyűlési Könyvtárba,
és beleszagolni abba a légkörbe, amit a könyvek árasztanak,
és ami a tudást jelenti. Tessék olvasni mindent. Aztán más
tanáraim megtanítottak arra, hogy nemcsak az adott szak
szűk irodalma az, amit ismerni kell, hanem itt lehet megszerezni azt az érdeklődést is, amely nemcsak jó szakemberré tesz valakit, hanem értelmiségivé. Könyveket és folyóiratokat kell olvasni, és egyszerűen mindenre figyelni kell. Később aztán az embernek sokkal kevesebb lehetősége van
arra, hogy ennyi mindent csináljon. Az egyetemi lét amellett, hogy egy szakmára való felkészítésnek a sokszor kemény időszaka, soha vissza nem térő alkalom arra, hogy az
ember értelmiségivé váljon, és a világ dolgain belül ne csak
a szűk szakma kérdései, hanem minden más is érdekelje.
Aztán majd kialakul, mi az, amire a leginkább kíváncsi, de
sohasem veszítheti el az érdeklődést az iránt, hogy mindenevő legyen, a kultúra minden területe foglalkoztassa, a zenétől, a sporton át, a magas művészetekig.
Horváth Zsuzsanna
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Tizenöt jótanács
ahhoz, hogy mit ne csinálj egy gólyatáborban – az elmúlt
évek tapasztalatait figyelembe véve
1.

Célszerű a legjobb barátodat messzire elkerülni, ha a
gólyatábor előestéjén butára itta magát, és aznaposan
szeretne veled a táborba utazni!
2. Hajnalban ne legyen nálad telefon a mellékhelyiségben, mert nehéz kihalászni a kagylóból! Ennek folyománya:
3. Ha mégis van nálad telefon, akkor állíts be rajta ébresztőt, különben a takarítónéninek kellemetlen élmény,
ha sikítva kell rohannia a szervezőkhöz, hogy: „Elnézést, de egy fiú alszik letolt gatyával a WC-ben!”, miközben már rég hazaindultak a gólyák…
4. Ha véletlenül snóblizásba csöppennél, semmiképp se
nyerj egymás után hétszer, mert egyrészt túl sok alkohol fog feltorlódni előtted, másrészt hamar berúgsz, és
éjfélkor ágyban lenni egy gólyatáborban nem szerencsés dolog!
5. Ezt másnap ne ismételd meg!
6. Ha hamarább elalszol egy lány/fiú mellett, mint célszerű lenne, akkor csak utólag mutatkozz be (vagy akkor
se), különben köznevetség tárgya leszel!
7. Ne ugorj fejest székről csempére…
8. …főleg ne kétszer!
9. Ha hajléktalannak látszó idegeneket hozol a táborba,
ne csodálkozz, ha onnantól a családtagjaidnak tekintjük őket!
10. Ha van nálad kamera, sose igyál annyit, hogy elvegyék
tőled, és lefilmezzék, hogyan fetrengsz az ágyon/ágy
alatt!
11. A borkóstolón sose igyál annyit, hogy
a. vinni kelljen
b. lehányd magad
c. levizeld a téged vivőket
d. megharapd a téged vivőket
e. ájultan feküdj, és gyűjtést szervezzenek neked
f. a.–e. pontig egymásutánjában bekövetkezzen!
12. Ha a kamerást már a vonaton leitatod, nem garantált,
hogy lesz mit visszanézned!
13. Ha fiú vagy, mindenképp hozz hálózsákot, nem lesz
senki se annyira szociálisan érzékeny, hogy megossza
veled a sajátját!
14. Hajnali ötkor hárman ugrálni a tánctéren nem menő…
15. Ha VIP-vendégnek adsz szivatókártyát, biztos lehetsz
benne, hogy nála sokkal szivatósabb kártya lesz, méghozzá rengeteg!
Sanyi & Pipesz

Ajánló

Suli előtt/után/helyett
Étel-ital körkép

Optimális esetben napjaitok többségét az egyetemen fogjátok
tölteni (azt hiszem, ezzel kiérdemeltem az év álnaiv cikkindítása díjat). És ha huzamosabb ideig az egyetemen vagytok, akkor bizony előbb-utóbb megéheztek, esetleg megszomjaztok.
Kis cikkem azért íródott, hogy bemutassa nektek azokat a helyeket az egyetem környékén, ahol éhségeteket csillapíthatjátok, vagy ihattok egy-egy sört a lyukasórák unalmában, netán
az estéteket indíthatjátok.
1. Az egyetemi büfék
Velük fogtok legelőször megismerkedni. Közepes árakkal
dolgoznak, legfőbb előnyük, hogy ki se kell menni értük az
épületből. Többségében zsemlék, szendvicsek, kávé, meg
hasonló dolgok kaphatóak. Pluszpont jár azért, mert ebédidőben még főtt étellel is kiszolgálnak. De, valljuk be, hangulatuk azért nem nagyon van.
Ár: 5/4
Színvonal: 5/4
Hangulat: 5/2
2. Kocka
A Magyar Tudósok Körútján elindulva rögtön neki fogtok
ütközni, elég nehéz eltéveszteni. Hatalmas konténerre hasonlít, amit véletlenül ott felejtettek az utca közepén. Árai
meglehetősen alacsonyan fekszenek, ehhez társul egy elég
sajátos életérzés, ami a bejárat elé lerakott sörpadokon
való ücsörgésből adódik. Állandó vendégeit egyetemisták
és a közeli építkezésről érkező munkások teszik ki. Sajnos a
hely elég korán bezár (18.00) ezért érdemes a kora délutáni órákban felkeresni.
Ár: 5/5
Színvonal: 5/2
Hangulat: 5/3
3. BEAC büfé
Korrekt árakkal dolgozik, és rendkívül finom a forralt bora.
Dohányozni csak a külső terasz részén szabad. Hely szinte
mindig van, ha egy nagyobb társasággal szeretnétek beülni
egy sörre, ez az ideális helyszín. A helyhez hozzátartozik a
tipikus „tesiterem” illat, amit annyira szerettetek már eddigi tanulmányaitok alatt is. A kerthelyiségből kilépve, a kerítés mögött indokolatlan mennyiségű összetört széket találtok. Igazából senki sem tudja, hogy miért vannak ott, ha valaki megfejti a rejtélyt, és elküldi a megoldást a cikkírónak,
jutalomban részesül!
Ár: 5/4
Színvonal: 5/3
Hangulat: 5/4

4. Kínai
Ha átmentek a villamossal a hídon a Boráros térig, és befordultok a Ráday utcába, rögtön az elején megtaláljátok. Az
egyetemista pénztárcához tökéletesen igazodik a hely, 600
forintból már bőven jól lehet lakni. Ha húzni akarod csoporttársaid agyát, kérd elvitelre a kaját, majd az előadáson
jól elbújva, valahol a terem végében kezdj el falatozni. A kínai kaja erős szaga hamarosan átjárja az előadó hátsó sorait, és nemsokára irigy tekintetek kereszttüzében fogsz égni.
Ár: 5/5
Színvonal: 5/4
Hangulat: 5/3
5. Lónyay Pub
Szintén a Borárostól kell elindulnotok, a Lónyay utcán lefelé. Nagyjából hét perc gyaloglás után láthatóvá válik a westernes felirat. Ahogy barátom mondotta volt: „annak a helynek az az előnye, hogy körübelül 200 forint a… minden”.
És ez így is van. A hely háromszintes: pince, földszint, galéria. A nagy boxokban akár tízfős társaságok is elférnek. Minden hónapban különböző akciókkal kedveskednek a diákoknak. Vigyázni kell az ott kapható koktélokkal (szintén
200 forint), nagyon fejbe tudják vágni az embert. Nem ritka, hogy délután nyitva van, de azért általában csak hat órától érdemes odamenni.
Ár: 5/5
Színvonal: 5/3
Hangulat: 5/5
6. Hordós
Ide már hosszabb az út, a Ferenc körútig elvillamosoztok,
majd az Üllőin elindultok fölfele – bal oldalt rögtön meg is
fogjátok találni a helyet. Kétszintes, és korrekt árakkal dolgozik. Sok igazi ELTE-s buli innen indult, alapozásnak remek
a hely. Nem egy egyetem hallgatói veszik esténként célba,
szóval ha építeni szeretnétek kapcsolataitokat más felsőoktatási intézmények diákjaival, térjetek be ide! Egy idő után
mindenki nagyon közvetlen. Grundos partik előtt szinte kötelező!
Ár: 5/4
Színvonal: 5/4
Hangulat: 5/5
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„Pest feketére fest”
Ezt a mondatot kaptam útravalóul nagytatámtól, amikor két
éve Budapestre érkeztem. Sosem felejtem el, könnyes szemmel
nézett utánam, amikor búcsúzni mentem. Pedig csak egy hétig voltam távol.
Ezt az élményt sokan meg fogjátok tapasztalni. A vidéki emberekben kialakult fővárosi kép igen élénk színekkel van
festve. Lehet rosszakat és jókat is hallani. Gyilkosságokról és
rongáló focidrukkerekről, de szó esik a fesztiválokról és a fiatalodó városi életről, az egyre több bicikliútról és a végtelen ünnepi programsorozatokról is. Kijelenthető, hogy Budapesten történik szinte majdnem minden, ami kis hazánkra vonatkozik. Győzzétek meg az otthoniakat, hogy jó helyre kerültök, hogy egy fergeteges gépezet fontos részletei
lesztek, és hogy az a sok lehetőség, ami a főváros berkein
belül található, csak titeket vár! Budapesten egy fiatal, törekvő egyetemista sok mindent elérhet egy kis plusz idő befektetésével. A diákszövetkezetek tömve vannak jobb‑ros�szabb munkákkal, sok cég keres hallgatókat szakmai gyakorlati helyeire. Igaz, az egyetemi lehetőségek tárháza nem
végtelen, de aki akar, az talál magának való feladatokat. Ráadásul, mikor reggel nyolcra kell bejönnötök iskolába, elég
jobbra tekintenetek a villamosról, és elétek tárul a város panorámája. Minden reggel elámulok, hogy milyen gyönyörű Budapest.
Ajánlom nektek, hogy ha időtök engedi, akkor első körben nézzetek meg minden látnivalót. Járjátok be Buda hegyeit, Pest utcáit, tapasztaljatok és tanuljatok! Utazzatok vé-

gig a nagykörúton, szálljatok le minden megállóban, és nézzétek végig az oda tartozó nevezetességeket. A piros metróval eljuthattok az ország házához, a kékkel a pályaudvarokat találhatjátok meg. A millenniumi kis földalatti összes
állomása kincseket rejt. A metrót megszokni kicsit nehezebb, de nem lehetetlen. Gyors, sűrűn jár, piszkos és tömeg
van rajta. Ezekkel a szavakkal lehet jellemezni. Az első kettő fontos tényező, az utolsókat meg lehet szokni. A fővárosi
életforma egészen elképesztően más, mint a vidéki. Itt nem
csak tíz buszjárat van, nem vezet minden utca ugyanoda.
A komoly közlekedési hálózat feltérképezése külön időt
igényel. Annak idején az első hónapomat azzal töltöttem,
hogy minden kerületet bejártam, felültem szinte az összes
buszra és villamosra. Csak így lehet megismerni a várost. Legyetek bátrak és merészek, fedezzétek fel azt a helyet, ahol
évekig fogjátok világmegváltó gondolataitokat szövögetni!
Ha már biztosan és rugalmasan közlekedtek, irány a
szórakozás! Aki nem szereti az éjszakai dorbézolást, annak nappal is akad bőven kikapcsolódásra alkalmas lehetőség. A vidámpark, az állatkert, a cirkusz, a várak és a parkok,
a hősökkel tűzdelt tér és a sétálóutcát közrefogó régimódi, káprázatos út. Csak egy porszemnyi látnivalót emeltem
ki Budapest palettájáról. A többit mindenki ízlésére bízom.
Egyben biztos vagyok, ha megtanultok okosan élni itt a fővárosi rengetegben, akkor könnyen válik majd ez az újdonságokkal teletűzdelt város a második otthonotokká.
Hrarita

Ép testben ép lélek

Nem csak tankönyvvel él az ember
Egyetemi élet kettőspont szorgalmi időszak, vizsgaidőszak, bálok, bulik „neked”. Ha bővíteni szeretnéd a nem kevéssé színes
repertoárt, és nem vagy az a „rólam pattant le a labda elsőnek
tesi órán” típus, figyelmedbe ajánlom az alábbi ízelítőt az ELTE
sportlehetőségeiről.
Ha kedvet kaptál az egyetemen is sportolni, két út áll
előtted. Az egyiken haladva egy tanórán találod magad,
melynek keretein belül fél évig űzheted a kiválasztott mozgásfajtát. A másik járható út, hogy kihasználod az egyetem
nyújtotta kedvezményeket, és egyéni jelleggel lubickolsz
az egészségesebb életmód medencéjében. Az előbbi kategória lefedi például az asztaliteniszt, az általános testnevelést, különböző táncformákat, valamint ide tartozik a tenisz is. Az órák részletes listáját megtalálod az ETR-ben, a
kurzuslista címszó alatt. Az utóbbi út lehetőségei közt említésre méltó az Astoria Fitness Center, ahol már 7200 forintért ELTE-s bérletet válthatsz, a Vituki Uszoda, amelyet 550
forintért igénybe vehetsz, kalandvágyóbbak kedvéért pedig
a Mászóbirodalom, ahol egy nem kevesebb, mint 13,5 méteres mászófal várja az érdeklődőket. A futballőrülteket tárt
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karokkal várja karunk Szoci-foci elnevezésű csapata, amely
minden héten megmérkőzik az ELTE további kari csapataival. Egyedülállónak számít Magyarországon az egyetem
cheerleader csapata. Heti edzéseik, illetve versenyeik mellett szinte kivétel nélkül minden egyetemi sportrendezvényen bemutatkoznak és színesítik a meccsek közti szüneteket. Az alkalmi műkedvelőket sem hagyja program nélkül jó
atyánk, az egyetem. Télen a 3 Kari Kori Muri során adhatunk
számot arról, ki mennyire rengeti meg esésével a földet a
korcsolyapályán. Szintén hidegebb időben kerül megrendezésre a Nedves Est, mely hatalmába kerítheti mindazokat, akik szeretik az életet egy medence partján élvezni.
Szem-száj nem marad itt szárazon. A tavasszal felpezsdülő
életünket kiegészíthetjük egy szolid öt kilométeres futással,
amely az egyik legnépszerűbb ELTE-s rendezvény, a Lágymányosi Eötvös Napok nyitó aktusa.
Ha felkeltettük érdeklődésed, klikk a www.sport.elte.hu-ra,
vagy írj e-mailt a helado@freemail.hu címre, és nem marad
megválaszolatlan kérdésed.
Ancsa

